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Alkusanat

Toimialaluokitus on Tilastokeskuksen vahvista
ma luokitusstandardi, jonka tarkoituksena on 
edistää tilastojen käsitteellistä selkeyttä ja  ver
tailukelpoisuutta. Luokitus soveltuu käytettä
väksi myös muissa tietojärjestelmissä.

Tilastokeskus on vahvistanut (laki Tilastokes
kuksesta 796/1970, 2) uuden toimialaluokitus 
1995:n, TOL-95. Se perustuu Euroopan 
Yhteisön, EY:n, toimialaluokitusstandardiin, 
NACE, Nomenclature Générale des Activités 
Economiques dans les Communautés Européen
nes, joka vahvistettiin uudistettuna lokakuussa 
1990 (NACE Rev. 1). EY:n toimialaluokitus on 
uudistettu samanaikaisesti YK:n toimialaluoki
tuksen, ISIC, Rev. 3:n kanssa. EY:n toimiala- 
luokituksen käyttöä säätelee asetus, Council 
Regulation No. 3037/90, joka edellyttää, että 
kaikki EU-maat käyttävät yhdenmukaista toi
mialaluokitusta laatimissaan tilastoissa vuodesta 
1993 lähtien. Myös EFTA-maat alkavat noudat
taa NACE Rev. l:stä annettua asetusta vuodesta 
1995 lähtien.

Toimialaluokitus 1995 -luonnoksesta pyydettiin 
lausunnot keskeisiltä luokituksen käyttäjiltä 
vuonna 1992. Lausuntojen perusteella luokituk
seen tehtiin lukuisia korjauksia. EY:n tilastotoi
misto, Eurostat, on ilmoittanut Tilastokeskuksel
le kesäkuussa 1993, että Suomen kansallinen 
toimialaluokitus noudattaa NACE Rev. l:s tä an
nettua asetusta.

Toimialaluokitus 1995 otettiin käyttöön Tilas
tokeskuksessa ja  muissa valtion toimesta laadit
tavissa tilastoissa tilastovuodesta 1995 lähtien. 
Sitä ennen Tilastokeskuksen pitämään yritys- 
rekisteriin vietiin yrityksille ja  toim ipaikoille 
uudet toim ialatiedot.

Toimialaluokitus 1995:n rakenne on tarkoitus 
säilyttää sellaisenaan useita vuosia. Tämä joh
tuu siitä, että se on sidottu EY:n NACE Rev. 1 :ä 
koskevaan asetukseen. Luokitusta, erityisesti 
luokkien sisältöä, voidaan täsmentää tarvittaes
sa erikseen julkaistavan hakemiston (Liite 1) 
avulla.

Tilastokeskuksen luokituspalvelut-yksikkö vas
taa luokituksen kehittämisestä ja  ottaa mielel
lään vastaan ehdotuksia luokituksen kehittämi
seksi. Tilastokeskuksen yritysrekisteri-yksikkö 
vastaa toimialaluokituksen soveltamiseen liitty
viin kysymyksiin.

Toimialaluokituksen nimikkeistöä, luokkien 
määritelmiä, hakemistoa sekä muunnosavaimia 
myydään levykkeillä. Levykkeiden myynnistä 
vastaa Anne Väänänen, luokituspalvelut, puhe
lin (90) 17341. Toimialaluokitus 1995 -käsi
kirjoja myy Tilastokeskuksen julkaisujen 
myynti, puhelin (90) 17341.

Toiseen tarkistettuun painokseen on lisätty 
sähkön tuotantoon ja  jakeluun uusi luokka Säh
kön myynti ja  välitystoiminta. Lisäksi joidenkin 
luokkien määritelmiin on tehty pieniä lisäyksiä 
ja  korjauksia.

Helsingissä 24. kesäkuuta 1999

Kari Suokko

Riitta Poukka
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1 Yleistä toimialaluokituksesta

1.1 To im ia la luo kituksen  luonne

Toimialaluokituksen (TOL) avulla ryhmitellään 
luokkiin samankaltaisia toimintoja eli aktiviteet
teja. Näitä luokkia kutsutaan toimialaluokiksi tai 
lyhyesti toimialoiksi. Toiminnot ovat samankal
taisia, kun ne ovat tuottamiensa hyödykkeiden, 
tuotantopanostensa sekä tuotantoprosessinsa 
mukaan samankaltaisia.

Kun toimialaluokitusta sovelletaan, on pidettävä 
mielessä, miten todelliset yksiköt (yritykset, yri- 
tystyyppiset yksiköt ja  toimipaikat) esiintyvät 
tuotantoelämässä ja  miten toiminnot yhdistyvät 
niissä. Toiminnot saattavat ryhmittyä toimipai
koissa muidenkin periaatteiden kuin raaka-ainei
den, tuotantoprosessin tai tuotteiden samankal
taisuuden perusteella.

Käytännön sovelluksissa toimialaluokitus on 
ensisijaisesti järjestelm ä, jolla luokitellaan toi
mipaikkoja, kuten tehtaita, myymälöitä, toim is
toja ja  korjaamoita eri toimialaluokkiin. Toim i
paikkojen lisäksi toimialaluokitusta voidaan 
soveltaa myös yritysten ja  muiden tilastoyksi- 
köiden luokitteluun.

Toimialaluokkien määrittelyssä on erityisesti 
pyritty siihen, että tarkimman tason luokat ovat 
mahdollisimman homogeenisia. Homogeeni
suutta kuvaavat erikoistumisaste ja  peittä- 
vyysaste. Erikoistumisaste ilmoittaa, kuinka 
suuri osa tuotannosta tietyllä toimialalla on toi
mialalle ominaisia hyödykkeitä. Peittävyysaste 
ilmoittaa, kuinka suuri osuus tietylle toimialalle 
ominaisten hyödykkeiden kokonaistuotannosta 
tuotetaan toimialalla.

Toimialaluokitus on siis taloudellista toimin
taa harjoittavien yritysten ja  vastaavien yk
siköiden sekä toimipaikkojen ryhmittelyjär- 
jestelm ä eli aktiviteettiluokitus. Tässä ju l
kaisussa ei käsitellä lainkaan tuoteluokituksia, 
jotka on suunniteltu tavaroiden ja  palvelusten 
luokitteluun. Tuoteluokitukset soveltuvat eri
tyisesti tuotannon, kulutuksen, ulkomaan
kaupan ja  tavaroiden kuljetuksen kuvaamiseen.

1.2 To im ia la luokituksen  käyttö
Toimialaluokitus on tilastotoimen yleisimmin 
käytetty ja  laajimmalle levinnyt luokitusstandar- 
di. Sitä käytetään useissa eri tilastoissa ja  hallin
nollisissa järjestelmissä julkisella sektorilla. Sitä 
käytetään yleisesti myös yksityisen sektorin tie
tojärjestelmissä ja  tutkimuksissa.

Hallinnollisia tietojärjestelmiä, joissa toimiala- 
luokitusta käytetään, ovat mm. verotusrekisterit, 
eläkejärjestelmät, erilaiset elinkeinoelämän re
kisterit, työvoima- ja  työsuojeluhallinnon rekis
terit sekä ympäristöhallintoon ja  ympäristön
suojeluun liittyvät rekisterit. Toimialaluokitusta 
käytetään lisäksi erilaisissa talouselämän hake
mistoissa.

Luokitusta ei kaikissa tilastoissa ja  tietojärjestel
missä käytetä tarkimmalla tasolla eivätkä aina 
kaikki toimialat ole mukana. Luokituksen tark- 
kuustason voikin valita tarpeen mukaan.
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2 Toimialaluokituksen uudistaminen

2.1 Uudistuksen tarkoitus

Toimialaluokitus vahvistettiin standardiksi en
simmäisen kerran vuonna 1972 ja  uudistettiin 
vuonna 1979, jolloin siihen tehtiin pieniä muu
toksia. Seuraavan kerran toimialaluokitus vah
vistettiin perusteellisesti uudistettuna vuonna 
1986 (TOL 1988). Tarkistamisen ja  uudistami
sen perimmäinen syy oli saattaa luokitus ajan ta
salle siten, että tilastot vastaavat paremmin kan
santaloutemme muuttunutta rakennetta.

YK:n tilastokomissio vahvisti uudistetun kan
sainvälisen toimialaluokituksen (ISIC Rev. 3 1) 
vuonna 1989. Samalla uudistettiin myös Euroo
pan Yhteisön toimialaluokitus, joka on kak- 
sinumerotasolla vastaava kuin ISIC Rev. 3. 
EY:n uusi toimialaluokitus (NACE Rev. 1) 
vahvistettiin v. 1990. Tässä yhteydessä annet
tiin myös asetus , jonka tarkoituksena oli vah
vistaa yhteinen toimialaluokitus Euroopan yh
teisölle. Ne jäsenvaltioiden tilastot, jotka laa
ditaan toimialoittain, tulee laatia käyttäen 
NACE rev. l:tä  tai siitä johdettua kansallista 
luokitusta asetuksessa mainittujen sääntöjen 
mukaan. YK:n toimialaluokitukseen verrattuna 
EY:n toimialaluokitus on tarkempi ja  ottaa pa
remmin huomioon Euroopan talouselämän ra
kenteet.

Myös EFTA-maat alkavat noudattaa NACE 
Rev. ltstä  annettua asetusta vuodesta 1995 
lähtien. Tästä syystä Suomessa aloitettiin toi
mialaluokituksen uudistaminen NACE Rev. l:n  
mukaiseksi loppuvuodesta 1990.

2.2 To im ia la luokituksen  
rakenne

Toimialaluokitus 1995 (TOL-95) noudattaa pää
asiassa EY:n toimialaluokituksen (NACE Rev. 
1) rakennetta ja  koodijärjestelmää aina ne- 
linumerotasolle asti. Sähkön ja  lämmön tuotan

toon on lisätty NACE Rev. l:n  nelinumerotasol- 
la muutama luokka sen vuoksi, että Suomen tuo
tantorakenne ei sopinut luokitukseen. Lisäksi 
koodeja on muutettu joissakin erikoistapauksis
sa (ks. luku 2.4).

Luokituksessa on 17 varsinaista pääluokkaa, jo i
den tunnus on kirjain (A-Q). Lisäksi TOL-95:ssä 
on luokka X Tuntematon. Kaksi pääluokkaa 
(mineraalien kaivu ja  teollisuus) on jaettu osa- 
luokkiin, joiden tunnus on kaksi kirjainta (CA, 
CB jne.) Näitä kaksikirjaimisia luokkia on 16 
kpl. Seuraavalla tasolla on 61 luokkaa, joilla on 
kaksinumeroinen tunnus. Nämä kaksinumeroi
set luokat on yleensä jaettu kolminumeroisiin ja 
edelleen nelinumeroisiin ja  viisinumeroisiin 
luokkiin. Luokituksen tarkin taso on viisinume
roinen.

Tunnusjärjestelmä sisältää siis seuraavat tasot:

• ensimmäisen tason, joka muodostuu nimik
keistä, joiden tunnuksena on kirjain (pää
luokka)

• välitason, joka muodostuu nimikkeistä, jo i
den tunnuksena on kaksi kirjainta (vain mi
neraalien kaivun ja  teollisuuden pääluokissa)

• toisen tason, joka muodostuu nimikkeistä, 
joiden tunnuksena on kaksi numeroa

•  kolmannen tason, joka muodostuu nimikkeis
tä, joiden tunnuksena on kolme numeroa

• neljännen tason, joka muodostuu nimikkeis
tä, joiden tunnuksena on neljä numeroa

• viidennen tason, joka on kansallinen tar
kennus EY:n toimialaluokitukseen ja  joka 
muodostuu nimikkeistä, joiden tunnuksena 
on viisi numeroa.

Kaksinumerotasosta lähtien luokitus on hierark
kinen siten, että esim. viidennen tason numero
koodi kertoo suoraan mihin luokkaan kyseinen 
luokka kuuluu neljännellä, kolmannella tai toi
sella tasolla.

1 International Standard Industrial C lassification o f  A li Econom ic A ctivities, United Nations, Statistical 
papers, Ser. M, N o 4, Rev. 3, July 1990.

2 Council Regulation (EEC) N o 3037/90 o f  9 October 1990 on the statistical classification o f  econom ic 
activities in the European Com munity, O fficial Journal o f  the European Com m unities L 293, V ol. 33, 24 
October 1990. Tätä on muutettu 24.3.1993: Com m ission Regulation N o 761/93 o f  24 March 1993.
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Tietojen koodituksessa ja  tallennuksessa ei ole 
tarkoitus käyttää kirjaintunnuksia. Ne on tarkoi
tettu lähinnä julkaisuihin, joissa toimialoja ryh
mitellään karkeammalla tasolla. Tallennuksessa 
suositellaan käytettäväksi numeerista koodia.

Luokkien nimikkeet eivät aina kuvaa kaikkia 
luokkaan kuuluvia toimintoja, vaan nämä kuva
taan luokan määritelmässä.

Tarkimman tason luokkia muodostettaessa on 
pyritty välttämään tapauksia, joissa luokkaan 
kuuluisi vähemmän kuin kolme yritystä tai toi
mipaikkaa. Suurten, usein julkisten, monopolien 
luokissa tätä sääntöä ei ole noudatettu.

Toimialaluokitusten 1988 ja 1995 pääluokat

TOL-88

A Maatalous, kala- ja riistatalous 
B Metsätalous

C Kaivos- ja kaivannaistolminta 
D Teollisuus 
E Energia- ja vesihuolto 
F Rakentaminen 
G Kauppa

H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
I Kuljetus 
J Tietoliikenne 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut

M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle 
N Julkinen hallintoja maanpuolustus

0 Koulutus ja tutkimus 
P Terveys-ja sosiaalipalvelu 
R Virkistys-ja kulttuuripalvelu 
S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta 
T Muut palvelut

X Toimiala tuntematon

TOL-95

A Maatalous, riistatalous ja metsätalous

B Kalatalous 
C Mineraalien kaivu 
D Teollisuus
E Sähkö- kaasu- ja vesihuolto 
F Rakentaminen
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen 

sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalous
esineiden korjaus

El Majoitus-ja ravitsemistoiminta
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne

J Rahoitustoiminta
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; 

liike-elämän palvelut

L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus

M Koulutus
N Terveydenhuolto-ja sosiaalipalvelut 
0 Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut

P Työnantajakotltaloudet 
Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 
X Toimiala tuntematon
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2.3 P ääluokkien  vä lise t s iirrot
Toimialaluokitus 1988:aan tehdyt muutokset 
selviävät yksityiskohtaisesti erillisestä julkaisus
ta (Toimialaluokitus 1995. Liite 2. Muun- 
nosavain toimialaluokitus 1988:sta). Seuraavas- 
sa luetellaan tärkeimmät pääluokkien väliset 
muutokset:

• Kalatalous siirtyy pääluokasta A Maatalous, 
kala-ja riistatalous omaksi pääluokaksi B.

• Metsätalous, joka on ollut oma pääluokkansa 
B, siirtyy pääluokkaan A Maatalous, riistata
lous ja  metsätalous luokaksi 02 (Metsätalous 
ja  siihen liittyvät palvelut).

• Valokuvien kehittäminen (aik. 2906) siirtyy 
pääluokasta D Teollisuus pääluokkaan K 
Kiinteistö-, vuokraus- ja  tutkimuspalvelut; 
liike-elämän palvelut luokaksi 74812.

• Rakennuttajatoiminta (aik. 381) siirtyy pää
luokasta F Rakentaminen pääluokkaan K 
Kiinteistö-, vuokraus- ja  tutkimuspalvelut; 
liike-elämän palvelut luokaksi 7011 (Kiin
teistöjen rakennuttaminen).

• Majoitusta palveleva toiminta (aik. 479) siir
tyy pääluokasta H Majoitus- ja  ravitsemistoi
minta pääluokkaan I Kuljetus, varastointi ja  
tietoliikenne luokkaan 633 (Matkatoimistot 
ja  muu matkailua palveleva toiminta).

• Tietoliikenne, joka on ollut oma pääluokkan
sa J, siirtyy pääluokkaan I Kuljetus, varastoin
ti ja  tietoliikenne luokaksi 64 (Posti- ja  telelii
kenne).

• Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta
(aik. 6210) siirtyy pääluokasta K  Rahoitus- ja  
vakuutustoiminta pääluokkaan L Julkinen 
hallinto ja  maanpuolustus; pakollinen sosiaa
livakuutus luokaksi 75301.

• Eläke- ja  työttömyysvakuutuslaitokset (aik. 
622) siirtyvät pääluokasta K Rahoitus- ja  va
kuutustoiminta pääluokkaan L  Julkinen hal
linto ja  maanpuolustus; pakollinen sosiaali
vakuutus luokkaan 753 (Pakollinen sosiaali
vakuutustoiminta) .

• Ympäristönhuolto (aik. 662) siirtyy pää
luokasta L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokraus
palvelut pääluokkaan O Muut yhteiskunnalli
set ja  henkilökohtaiset palvelut luokaksi 90.

• Pesulatoiminta (aik. 663) siirtyy pääluokasta 
L Kiinteistö-, puhtaus- ja  vuokrauspalvelut 
pääluokkaan O Muut yhteiskunnalliset ja  
henkilökohtaiset palvelut luokaksi 9301.

• Uutisvälitys (aik. 762) siirtyy pääluokasta M 
Tekninen palvelu ja  palvelut liike-elämälle 
pääluokkaan O Muut yhteiskunnalliset ja  hen
kilökohtaiset palvelut luokaksi 924 (Uutistoi
mistot).

• Koneiden ja  laitteiden huolto (aik. 7644) 
siirtyy pääluokasta M Tekninen palvelu ja  
palvelut liike-elämälle pääluokkaan D Teolli
suus sijoittuen kyseisen koneen tai laitteen 
valmistuksen luokkaan.

• Muu yleinen hallinto (aik. 819) siirtyy pää
luokasta N Julkinen hallinto ja  maanpuolus
tus pääluokkaan K Kiinteistö-, vuokraus- ja 
tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut luok
kaan 742 (Tekninen palvelu).

• Tutkimus (aik. 861) siirtyy pääluokasta O 
Koulutus ja  tutkimus pääluokkaan K Kiin
teistö-, vuokraus- ja  tutkimuspalvelut; liike- 
elämän palvelut luokaksi 73 (Tutkimus ja  ke
hittäminen).

•  Tutkimusta palveleva toiminta (aik. 862) 
siirtyy pääluokasta O Koulutus ja  tutkimus 
pääluokkaan O Muut yhteiskunnalliset ja  
henkilökohtaiset palvelut luokkaan 91331 
(Tutkimusta ja  kulttuuria palvelevat järjes
töt).

•  Ympäristöterveydenhuolto (aik. 8734) siirtyy 
pääluokasta P Terveys- ja  sosiaalipalvelu 
pääluokkaan K Kiinteistö-, vuokraus- ja  tut
kimuspalvelut; liike-elämän palvelut luok
kaan 743 (Tekninen testaus ja  analysointi).

• Äänitysstudiot (aik. 9132) siirtyy pääluokasta 
R Virkistys- ja  kulttuuripalvelu pääluokkaan 
D Teollisuus luokkaan 2214 (Äänitallentei
den kustantaminen).

•  Kansainväliset järjestö t ja  ulkomaiset edus
tustot (aik. 93) siirtyvät pääluokasta S Järjes
tö- ja  uskonnollinen toiminta omaksi pää- 
luokakseen Q.

• Valokuvaamotoiminta (aik. 9591) siirtyy 
pääluokasta T Muut palvelut pääluokkaan K 
Kiinteistö-, vuokraus- ja  tutkimuspalvelut; 
liike-elämän palvelut luokaksi 74811.
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2.4 NACE Rev. 1:n ja  
T0L-95:n erot

Suomen kansallinen toimialaluokitus 1995 pe
rustuu EY:n toimialastandardiin (NACE Rev. 1) 
siten, että NACE:n nelinumerotasoa on tarken
nettu kansallisia tarpeita varten viidennellä nu
merolla. Vaikka NACE-asetuksen mukaan kan
sallinen koodijärjestelmä voi poiketa NACE:sta, 
on Suomen luokituksen koodirakenne nelinume- 
rotasolle asti lähes sama. Näin on myös Tanskas
sa, Ruotsissa ja  Norjassa. Suomen TOL-95:een 
sisältyvät seuraavat koodipoikkeamat NACE 
Rev. Estä:

1. Luokka 401 Sähkön tuotanto ja  jakelu on 
jaettu EY:n toimialaluokituksesta poiketen 
nelinumerotasolla neljään luokkaan:

•  4011 Yhdyskuntia palveleva sähkön tuo
tanto mukaan lukien yhteistuotantolämpö

• 4012 Sähkön siirto ja  jakelu

• 4013 Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
tuotanto mukaan lukien yhteistuotanto- 
lämpö.

• 4014 Sähkön myynti ja  välitystoiminta

Luokka 403 Lämmön tuotanto ja  jakelu on jaettu 
kahteen luokkaan:

• 4031 Yhdyskuntien kaukolämmön erillis- 
tuotantojajakelu

• 4032 Teollisuuden lämmön tuotanto.

2. Luokat 5147 Muiden kotitaloustavaroiden 
tukkukauppa sekä 5248 Muu vähittäiskaup
pa erikoistuneissa myymälöissä jakaantuvat 
yli yhdeksään viisinumerotason luokkaan 
(51471-51489, 52481-52499), jolloin ne va- 
raavat myös nelinumerotason koodit 5148 ja  
5249.

3. Kolminumerotasolle on lisätty välitaso 
512-517 Tukkukauppa, jo ta ei esiinny 
NACE:ssa.

4. Luokituksen loppuun on lisätty luokat X, 99, 
999, 9999 ja  99999 Toimiala tuntematon, 
jolloin kansainvälisten järjestöjen ja  ulko
maisten lähetystöjen koodit ovat Q, 97, 970, 
9700 ja  97000 (NACE:ssa Q, 99, 990 ja  
9900).
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3 Luokiteltavat yksiköt

3.1 Y le istä

Toimialaluokituksella luokiteltavat yksiköt voi
vat olla yrityksiä, yritystyyppisiä yksiköitä, toi- 
mialayksiköitä, paikallisia yksiköitä tai toimi
paikkoja. Tärkeitä yksiköitä ovat näiden lisäksi 
aputoimipaikka ja  konserni. EY on antanut jä 
senmailleen lähinnä taloustilastojen laadintaa 
varten asetuksen tilastollisista yksiköistä3.

3.2 Yritys
Yrityksellä tarkoitetaan yhden tai useamman 
henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toi
mintaa, jolla tähdätään kannattavaan tulokseen. 
Käytännössä yritystoiminta saa monia muotoja.

Yleisin on muoto, jossa luonnollinen henkilö 
harjoittaa yritystoimintaa omalla nimellään tai 
rekisteröidyllä toiminimellä. Tähän ryhmään 
kuuluvat ammatinharjoittajat, useimmat maati
latalouden harjoittajat sekä useimmat liikettä 
harjoittavat luonnolliset henkilöt.

Toinen suuri ryhmä on oikeushenkilöt. Oikeus
henkilöitä, tai niihin verrattavia, ovat esimerkik
si osakeyhtiöt, osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, 
säästöpankit, taloudelliset yhdistykset, avoimet 
yhtiöt ja  kommandiittiyhtiöt. Suurimmat ja  kan
santaloudelle tärkeimmät yksityiset yritykset 
ovat oikeushenkilömuotoisia. Yrityksiin luetaan 
myös valtion liikelaitokset ja  kuntien yleisöä 
palvelevat liikelaitokset.

Yhdistämällä eri luokituksia, kuten oikeudelli
nen muoto ja  omistajatyyppi, voidaan rajata eri
laisia yritysjoukkoja (esimerkiksi yksityiset lii
keyritykset). Tilastotuotannolle yritys on tärkeä 
yksikkö, koska kaikista sen taloustoimista on 
saatavissa täydelliset tiedot. Näitä ovat mm. ti
linpäätös-, rahoitus- ja  tuotantotiedot, joskin 
tuotantotiedot kerätään käytännössä suoraan yri
tyksen alayksiköiltä eli toimipaikoilta.

3.3 Konserni
Oikeushenkilömuotoinen yritys voi perustaa tai 
hankkia yhden tai useampia tytäryrityksiä ja  nä
mä edelleen tytäryrityksiä jne.. Näiden emo-, 
tytär- ja  sisaryritysten muodostamaa koko

naisuutta sanotaan konserniksi. Konserni voi saa
da muitakin muotoja: emoyrityksen ei välttämättä 
tarvitse olla varsinainen yritys, vaan se voi olla 
esimerkiksi säätiö. Taloudellisesti tärkeimmät 
konsernit muodostuvat osakeyhtiö- ja  osuuskun
tamuotoisista yrityksistä. Emoyritys voi olla ul
komailla. Vastaavasti suomalaisilla yrityksillä voi 
olla tytäryrityksiä ulkomailla.

3.4 Yritystyyppinen yksikkö
Aatteelliset yhteisöt, säätiöt, asunto-osakeyhtiöt, 
seurakunnat yms. ovat tärkeitä taloustoimien 
harjoittajia. Näistä käytetään joskus nimitystä 
‘yritystyyppinen yksikkö’. Tällä halutaan il
maista, että niiden toiminnasta saadaan tietoja 
kuten yrityksistäkin ja  että ne ovat riittävän it
senäisiä päätöksentekoyksikköjä. Mainitut yh
teisöt voivat toimintansa tukemiseksi harjoittaa 
yritystoimintaa esim. ravitsemis- ja  majoitustoi
mintaa tai kauppaa.

Valtion liikelaitokset ja  kuntien yleisöä palvele
vat liikelaitokset ovat yrityksiä. Valtion ja  kun
tien muut virastot ja  laitokset ovat sen sijaan yri
tystyyppisiä yksiköitä.

Kuntayhtymät, jotka toimivat kuten liikelaitok
set, ovat yrityksiä ja  muut kuntayhtymät ovat 
yritystyyppisiä yksiköitä.

3.5 Toim ialayksikK ö
Toimialayksikkö on yritys tai yrityksen osa, jo 
ka pääasiallisesti toimii yhdellä toimialalla. 
Sitä ei rajoiteta alueellisesti yhteen paikkaan. 
Jokaisella yrityksellä on yksi tai useampia toi- 
mialayksikköjä.

Tämän yksikkökäsitteen avulla on tarkoitus 
muodostaa mahdollisimman homogeenisia 
luokkia rajoittumatta maantieteelliseen ja 
kaumaan.

3.6 P a ika llin en  yksikkö
Paikallinen yksikkö on yritys tai yrityksen osa, jo 
ka maantieteellisesti sijaitsee yhdessä paikassa. 
Paikallinen yksikkö voi toimia usealla eri toi
mialalla.

3 Council Regulation (EEC) N o 696/93 o f 15 March 1993 on the statistical units for the observation and 
analysis o f  the production system  in the Community, O fficial Journal o f  the European Com m unities L 76/1, 
30 March 1993.
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Paikallista yksikköä voidaan käyttää alueellisis
sa tarkasteluissa, joissa ei tarvita yksityiskoh
taista toimialatietoa.

3.7 To im ipa ikka
Toimipaikka eli paikallinen toimialayksikkö (ks. 
luku 3.5) on

• yhden yrityksen tai yritystyyppisen yksikön 
omistama,

•  yhdessä paikassa sijaitseva ja

•  pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluk
sia tuottava tuotantoyksikkö.

Toimipaikkoja ovat esim. maatila, tehdas, myy
mälä, torikoju ja  kioski. Julkishallinnon toimi
paikkoja ovat mm. verotoimisto, kunnan kirjas
to ja  terveyskeskus.

Toimipaikka on toimialaluokitusta sovelletta
essa keskeinen yksikkö, koska

• toimipaikkakohtainen tieto antaa parhaan ku
van talouden rakenteesta,

•  yritystoiminnasta voidaan toimipaikkojen 
avulla kerätä tietoja ja  laatia tilastoja maan
tieteellisten ja  hallinnollisten alueiden mukai
sesti,

• monitoimialaisista yrityksistä saadaan toi
mialoittain eriteltyä tietoa,

• monet tuotantoon liittyvät perustiedot, hyö
dykkeiden hinnat, kuukausittaiset myyntitie- 
dot ym. on nopeinta ja  taloudellisinta kerätä 
suoraan toimipaikoilta,

• kaikki henkilöpohjaiset tilastot kuvaavat 
väestön toimiala- eli elinkeinojakaumaa toi
mipaikkojen kautta.

Usein toimipaikka rajataan sen mukaan, miten 
yrityksen laskentatoimi pystyy antamaan tietoa 
ja  mitä perustietoja tilastoon tarvitaan.

Eri yritysten yksiköt ovat eri toimipaikkoja, vaik
ka ne sijaitsisivat samassa paikassa. Niinpä kaup
piastavaratalo, ostoskeskus tai teollisuuskylä ei 
muodosta yhtä toimipaikkaa, koska niissä toimii 
useita yrityksiä. Sen sijaan jokaisella niissä toimi
valla yrityksellä on ainakin yksi toimipaikka ky
seisessä paikassa.

Jokainen yrityksen osa, jolla on oma osoite, on 
toimipaikka. Tästä periaatteesta joudutaan eräis
sä tapauksissa tinkimään. Aina ei yrityksiltä saa
da riittävän yksityiskohtaista tietoa toimipai
koista. Toisinaan taas toiminta on niin lyhytai
kaista tai nopeasti paikasta toiseen siirtyvää, että

osoitepaikkaa ei ole järkevää pitää toimipaikka
na. Tämän vuoksi varsinkin rakentamisen ja  lii
kenteen toimialoilla toimipaikka on usein alue-, 
piiri- tms. pysyvä toimisto, josta alueen toimin
taa johdetaan.

Jos yritys harjoittaa samassa paikassa selvästi 
toisistaan poikkeavia toimintoja, se jaetaan usein 
eri toimipaikoiksi. Näin eri toiminnot saadaan ti
lastoissa riittävästi esiin. Toisaalta esimerkiksi 
tavaratalo on toiminnallisesti yhtenäinen koko
naisuus, jota pidetään yhtenä toimipaikkana. 
Kun harkitaan, onko monimuotoinen toiminta 
jaettava pienemmiksi toimipaikoiksi, käytetään 
perusteena eri toimintojen ehdotonta sekä suh
teellista suuruutta.

Koska yritys aina toimii jossakin paikassa, sillä 
on vähintäin yksi toimipaikka. Useimmat yri
tykset ovat yksitoimipaikkaisia, mutta suurim
m illa yrityksillä voi olla satoja toimipaikkoja 
eri puolilla maata. Lisäksi näm ä voivat toimia 
eri aloilla.

3.8 A puto im ipaikka
Aputoimipaikka tuottaa palveluksia (ja poik
keustapauksissa tavaroita, kuten lisäaineita ja  
tarvikkeita) pääasiassa yritykselle tai yritys- 
tyyppiselle yksikölle itselleen. Miltei aina apu- 
toiminnot ovat välttämättömiä pää- ja  sivutoi
mintojen suorittamiseksi. Tästä syystä myös
kään erillistä aputoimipaikkaa ei voida pitää var
sinaisena toimipaikkana vaan liitetään toimialaa 
määriteltäessä päätoimintaa suorittavaan yksik
köön. Aputoimipaikkoja ovat esim. pää-, piiri- 
tms. hallinnollinen toimisto, erillinen kulje
tusyksikkö, yrityksen omien ajoneuvojen kor
jaamo, varasto ja  tietojenkäsittely-yksikkö. Jos 
tällaiset toiminnot on järjestetty normaalin tuo
tannon kanssa samaan toimipaikkaan, niitä ei 
yleensä pidetä erillisinä aputoimipaikkoina.

Aputoimipaikkana ei pidetä toimipaikkaa, jo 
ka tuottaa yritykselle tai yritystyyppiselle yksi
kölle

maatalouden, metsätalouden, kaivostoiminnan 
tai teollisuuden toimialoille luonteenomaisia ta
varoita

• sähköä tai kaukolämpöä
• rakennuksia ja  rakennelmia
• palveluja, jotka myydään pääasiassa yrityk

sen ulkopuolelle
• tutkim us-ja kehittämispalveluja
• tai ostaa tavaroita jälleenmyyntiin.
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4 Luokitteluperusteet

4.1 To im ialan  m äärittäm inen

Yksiköt luokitellaan johonkin toimialaluok- 
kaan pääasiallisen toiminnan perusteella.
Koska useissa yksiköissä harjoitetaan monen
laista toimintaa, joudutaan niiden merkitys pun
nitsemaan arvonlisäysosuuksien avulla. Mitä 
enemmän jokin toiminta lisää arvoa, sitä suu
rempi paino sille annetaan. Koska arvonlisäystä 
ei usein tiedetä, joudutaan turvautumaan korvi- 
kemittoihin, jotka mahdollisimman hyvin vas
taavat arvonlisäystä. Näitä ovat palkat, henkilös
tön määrä, tuotannon bruttoarvo, liikevaihto 
jne.. Mahdollisuuksien mukaan tulisi käyttää 
useita toisiaan täydentäviä mittoja.

Julkishallinnossa eri toimintojen painottamiseen 
voidaan luontevimmin käyttää tietoja palkkojen 
tai henkilöstön määrästä.

Oy Öljy Ab:n kolme aputoimipaikkaa

Yrityksen päätoim ialaa määrättäessä ei aputoi
mintaa oteta huomioon. Esimerkiksi yrityksen 
omien autojen korjaus ei vaikuta yrityksen pää
toimialaan. Puutteellisten perustietojen vuoksi 
ei tätä periaatetta aina voida noudattaa. Varsin
kin jos aputoimintaa harjoitetaan kiinteästi var
sinaisen toiminnan yhteydessä, on sen erottami
nen vaikeaa.

Aputoimipaikat luetaan yrityksen päätoi
mialaan. Niille voidaan päätoimialan lisäksi an
taa tarvittaessa toissijainen toimialatunnus, joka 
kuvaa niiden tosiasiallista toimintaa.

Toimialan määrittämiseen ei vaikuta toiminnan 
laajuus, oikeudellinen muoto, omistussuhteet ei
kä rahoitustapa.

Jos toiminta sisältää peräkkäisiä tuotantovaihei
ta eikä toimintaa voida vaikkapa tietojen saanti- 
vaikeuksien vuoksi jakaa toimipaikoiksi, toi
miala määritetään viimeisen tuotantovaiheen pe
rusteella. Jos sama yritys harjoittaa esim. puun
korjuuta ja  puun jatkojalostusta, voidaan yritys 
lukea kokonaisuudessaan puun jatkojalostuk
seen.

Toimeksi annetut työt
Yksiköt, jotka tuottavat tavaroita tai palveluksia 
toimeksiannosta tai palkkiota vastaan, luokitel
laan samoin kuin yksiköt, jotka tuottavat ko. ta
varoita tai palveluksia omalla kustannuksellaan.

Asentaminen
Yksiköt, jotka pääasiassa suorittavat rakennuk
sen tai sen osien asennus- tai kokoonpanotyötä, 
luokitellaan rakentamisen pääluokkaan (F). Täl
laista on mm. lämmitys- ja  ilmanvaihtolaitteis- 
ton, hissien, sähkö-, kaasu- ja  vesijohtojen sekä 
ikkunoiden ja  ovien asentaminen.

Asentaminen, joka tapahtuu tuotteen ostamisen 
seurauksena kauppiaan toimesta, katsotaan 
aputoiminnaksi. Esimerkkeinä mainittakoon 
kotitalousesineen asentaminen vähittäiskauppi- 
aan toimesta, tavaran tai koneiston kokoonpano 
valmistajan toimesta, elektronisen hälytysjär
jestelm än tai puhelinkeskuksen asentaminen 
myyjän toimesta.
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Korjaus, ylläpito ja huolto
Yksiköt, jotka korjaavat, ylläpitävät tai huolta
vat esineitä tai laitteita, luokitellaan samaan toi
mialaan kuin ko. tuotteita valmistavat yksiköt
kin. Tästä on seuraavat poikkeamat:
• yksiköt, jotka korjaavat tai huoltavat mootto

riajoneuvoja tai moottoripyöriä, kuuluvat 
luokkiin 502 ja  504

• yksiköt, jotka korjaavat henkilökohtaisia esi
neitä tai kotitalouskoneita, kuuluvat luokkaan 
527

•  yksiköt, jotka korjaavat tai huoltavat tietoko
neita tai kontorikoneita, kuuluvat luokkaan 
727.

4.2 Julkisen sektorin yksikkö
Julkisen sektorin yksikköjä luokitellaan saman 
periaatteen mukaan kuin yrityksiäkin. Kaikki 
yksiköt eivät kuulu julkisen hallinnon pääluok
kaan (L), vaan yksiköt pyritään sijoittamaan nii
den tosiasiallisen toiminnan mukaan. Esimer
kiksi yliopistot ja  korkeakoulut sijoitetaan kou
lutuksen pääluokkaan (M) ja  sairaalat ter
veydenhuollon pääluokkaan (N).

4.3 Yrityksen päätoimiala
Monitoimialaisen yrityksen tai vastaavan päätoi
miala määritetään vaiheittain pääluokasta tar- 
kimmalle tasolle edeten:

1. Ensin määritellään ne aktiviteetit, joita yk
sikkö harjoittaa ja  niiden arvonlisäosuudet 
toimialaluokituksen tarkimman tason mukai
sesti. Jos arvonlisäystietoja ei ole käytettä
vissä, käytetään muita korvikemittoja, joita 
ovat palkat, henkilöstön määrä, tuotannon 
bruttoarvo, liikevaihto tms..

2. Määritellään se pääluokka, jolla on suurin ar
vonlisäys tai vastaava.

3. Määritellään se toimialaluokituksen kaksi- 
kirjaiminen välitaso (koskee vain pääluokkia 
mineraalien kaivu ja teollisuus), jolla on suu
rin arvonlisäys tai vastaava.

4. Määritellään se toimialaluokituksen kak- 
sinumerotaso, jolla on suurin arvonlisäys tai 
vastaava. Tämän jälkeen määritellään sa
moin kolmi-, neli- ja  viisinumerotaso peräk
käin.

Saatu luokka kuvaa ko. yrityksen tai vastaavan 
päätoimialaa. Seuraava esimerkki havainnollis
taa päätoimialan määrittämistä.

Esimerkki monitoimialaisen yrityksen päätoimialan määrittämisestä
Pää- Välitaso Tarkin Luokan nimi Osuus arvon-
luokka taso lisäyksestä.

Vaihe 1. Yrityksen toiminta ja  arvonlisäosuudet toimialoittain:

D DJ 28710 Metallipakkausten ja -astioiden valmistus 7

DK 29310 Maataloustraktorien valmistus 8
29400 Työstökoneiden valmistus 3
29530 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus 21
29550 Massa- ja paperikoneiden valmistus 8

DM 34300 Autonosien ja -moottorien osien valmistus 5

G 51140 Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta 7
51660 Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa... 28

K 74207 Muu rakennustekninen palvelu 13
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Pää- Välitaso Tarkin Luokan nimi Osuus arvon-
luok- taso lisäyksestä,

Vaihe 2. Pääluokan määrittely

D Teollisuus 52
G Tukku-ja vähittäiskauppa;... 35
K Kiinteistö-, vuokraus-ja tutkimuspalvelut;... 13

Vaihe 3. Välitason määrittely

DJ Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus 7
DK Koneiden ja laitteiden valmistus 40
DM Kulkuneuvojen valmistus 5

Vaihe 4. Numerotasojen määrittely

2-nro 29 Koneiden ja laitteiden valmistus 40

3-nro 293 M aa-ja metsätalouskoneiden valmistus 8
294 Työstökoneiden valmistus 3
295 Muu erikoiskoneiden valmistus 29

4 -5 -nro 29530 Elintarvike-, juom a-ja tupakkateollisuuden koneiden valm. 21
29550 Massa-ja paperikoneiden valmistus 8

Yrityksen päätoimiala on siis 29530 Elintarvi
ke-, juoma- ja  tupakkateollisuuden koneiden 
valmistus, vaikka aktiviteetti, jolla on suurin ar- 
vonlisäysosuus, onkin 51660 Maa- ja  metsäta
louskoneiden ja  -tarvikkeiden tukkukauppa mu
kaanlukien traktorit.

Jos toimialan määrittely olisi suoritettu suoraan 
sen aktiviteetin mukaan, jolla on suurin arvon- 
lisäysosuus, olisi päädytty siihen outoon loppu
tulokseen, että yrityksen toimialaksi olisi tullut 
muu kuin teollisuus.

74
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5 Toimialojen kolmijako

Yhteiskunnan toimintaa on perinteisesti kuvattu 
jakamalla toimialat kolmeen ryhmään: alku
tuotanto, jalostus ja  palvelut. Seuraavassa toi
mialaluokitus 1995:n pääluokat on sijoitettu näi
hin ryhmiin:

Alkutuotanto

A Maatalous, riistatalous ja  metsätalous 
B Kalatalous
C Mineraalien kaivu (Sijoitetaan usein myös 

jalostuksen ryhmään.)

Jalostus

D Teollisuus
E Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto 
F Rakentaminen

Palvelut

G Tukku- ja  vähittäiskauppa; moottoriajoneu
vojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja  
kotitalousesineiden korjaus 

H Majoitus- ja  ravitsemistoiminta 
I Kuljetus, varastointi ja  tietoliikenne 
J Rahoitustoiminta
K Kiinteistö-, vuokraus-ja tutkimuspalvelut;

liike-elämän palvelut 
L Julkinen hallinto ja  maanpuolustus;

pakollinen sosiaalivakuutus 
M Koulutus
N Terveydenhuolto-ja sosiaalipalvelut 
O Muut yhteiskunnalliset ja  henkilökohtaiset 

palvelut 
P Työnantajakotitaloudet 
Q Kansainväliset järjestöt ja  ulkomaiset 

edustustot
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6 Luokkien määrät eri hierarkiatasoilla

Pääluokka Luokkien lukumäärä

Välitaso 2-nro 3-nro 4-nro 5-nro

A Maatalous, riistatalous ja metsätalous - 2 6 14 19

B Kalatalous - 1 1 2 2

C Mineraalien kaivu 2 5 13 16 16

D Teollisuus 14 23 103 241 247

E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - 2 4 8 15

F Rakentaminen - 1 5 17 19

G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo
neuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden 
ja kotitalousesineiden korjaus 3 19 77 166

H Majoitus- ja ravitsemistoiminta - 1 5 9 13

1 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne - 5 14 21 32

J Rahoitustoiminta - 3 5 12 18

K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; 
liike-elämän palvelut - 5 23 37 67

L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
pakollinen sosiaalivakuutus - 1 3 10 15

M Koulutus - 1 4 6 10

N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut - 1 3 7 21

0 Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
palvelut - 4 12 28 34

P Työnantajakotitaloudet - 1 1 1 1

Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset 
edustustot - 1 1 1 1

X Toimiala tuntematon - 1 1 1 1

Yhteensä 16 61 223 508 697

NACE Rev. 1 16 60 222 503

¡¡¡jll Tilastokeskus16



7 Toimialaluokituksen nimikkeistö

A
M AATALOUS, RIISTATALOUS JA  
METSÄTALOUS

01 Maatalous, riistatalous ja niihin 
liittyvät palvelut

011 K asv in v ilje ly ; puu tarhata lous
0111 Viljakasvien ja muiden viljelykasvien 

viljely
01110 Viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely

0112 Vihannesten, koristekasvien ja taimien 
vilje ly

01120 Vihannesten, koristekasvien ja taimien 
viljely

0113 Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja 
maustekasvien viljely

01130 Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja 
maustekasvien viljely

012 K o tie lä in ta lo u s
0121 Nautakarjan hoito
01210 Nautakarjan hoito

0122 Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien 
ja muulien hoito

01220 Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja 
muulien hoito

0123 Sikojen hoito
01230 Sikojen hoito

0124 Siipikarjan hoito
01240 Siipikarjan hoito

0125 Muu kotieläintalous
01251 Turkistarhaus
01252 Poronhoito
01259 Muu eläinten hoito

013 Yhdistetty kasvinviljely ja 
kotieläintalous

0130 Yhdistetty kasvinviljely ja 
kotieläintalous

01300 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous

014 Maataloutta palveleva toiminta 
poislukien eläinlääkintä

0141 Kasvinviljelyä palveleva toiminta
01410 Kasvinviljelyä palveleva toiminta

0142 Eläinten hoitoon liittyvät palvelut 
poislukien eläinlääkintä

01420 Eläinten hoitoon liittyvät palvelut poislukien 
eläinlääkintä

015 Metsästys, riistanhoito ja niitä 
palveleva toiminta

0150 Metsästys, riistanhoito ja niitä 
palveleva toiminta

01500 Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva 
toiminta

02 M etsätalous ja siihen liittyvät 
palvelut

020 Metsätalous ja siihen liittyvät 
palvelut

0201 Metsätalous
02011 Metsänuudistaminen
02012 Metsänhoito
02013 Puunkorjuu
02019 Muu metsätalous

0202 Metsätaloutta palveleva toiminta
02020 Metsätaloutta palveleva toiminta
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B
KALATALOUS

05 Kalastus, kalanviljely ja niihin 
liittyvät palvelut

950 K alastus, k a la n v ilje ly  ja  n iih in  
liitty v ä t p a lve lu t

9501 Kalastus
D5010 Kalastus

D502 Kalanviljely
35020 Kalanviljely

C
MINERAALIEN KAIVU 

CA Energiamineraalien kaivu

10 Kivi- ja ruskohiilen kaivu; 
turpeen nosto

101 K iv ih iile n  kaivu
1010 Kivihiilen kaivu
10100 Kivihiilen kaivu

102 R u sko h iilen  kaivu
1020 Ruskohiilen kaivu
10200 Ruskohiilen kaivu

103 Turpeen  nosto ja  m uokkaus
1030 Turpeen nosto ja muokkaus
10300 Turpeen nosto ja muokkaus

11 Raakaöljyn ja luonnonkaasun 
tuotanto sekä siihen liittyvät 
palvelut

111 R aakaö ljyn  ja  luonnonkaasun  
tuotanto

1110 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto
11100 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto

112 R aakaö ljyn  ja  luon nonkaasu n  
tuotantoon liitty v ä t p a lve lu t 
p o is lu k ien  m aap erä tu tk im u s

1120 Raakaöljyn ja luonnonkaasun
tuotantoon liittyvät palvelut poislukien 
maaperätutkimus

11200 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotantoon 
liittyvät palvelut poislukien 
maaperätutkimus

12 Uraani- ja toriummalmien 
louhinta

120 U ra a n i- ja  to riu m m alm ien  louh inta
1200 Uraani- ja toriummalmien louhinta
12000 Uraani-ja toriummalmien louhinta

CB Malmien ja mineraalien kaivu 
poislukien energiamineraalit

13 Metallim alm ien louhinta
131 R autam alm ien  louh inta
1310 Rautamalmien louhinta
13100 Rautamalmien louhinta

132 M u id e n  m e ta llim a lm ie n  louh inta  
p o is lu k ien  u raan i ja  to rium

1320 Muiden m etallim alm ien louhinta 
poislukien uraani ja torium

13200 Muiden metallimalmien louhinta poislukien 
uraani ja torium

14 Muu mineraalien kaivu
141 K iven louh in ta
1411 Rakennuskiven louhinta
14110 Rakennuskiven louhinta

1412 Kalkkikiven, kipsin ja dolomiitin 
louhinta

14120 Kalkkikiven, kipsin ja dolomiitin louhinta

1413 Liuskekiven louhinta
14130 Liuskekiven louhinta
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142 H ie k a n  ja  saven otto
1421 Soran ja hiekan otto
14210 Soran ja hiekan otto

1422 Saven ja kaoliinin otto
14220 Saven ja kaoliinin otto

143 K e m ia llis ten  m in e ra a lie n  louh in ta
1430 Kemiallisten mineraalien louhinta
14300 Kemiallisten mineraalien louhinta

144 Suolan  tuotanto
1440 Suolan tuotanto
14400 Suolan tuotanto

145 M u id e n  tuo tte iden  kaivu  ja  
louh in ta

1450 Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta
14500 Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta

D
TEOLLISUUS

DA Elintarvikkeiden, juomien ja 
tupakan valmistus

15 Elintarvikkeiden ja juomien 
valmistus

151 Teurastus sekä  lih an ja lo s tu s  ja  
lih an  sä ilyvy yskäs itte ly

1511 Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
15110 Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely

1512 Siipikarjan teurastus ja lihan 
säilyvyyskäsittely

15120 Siipikarjan teurastus ja lihan 
säilyvyyskäsittely

1513 Lihanjalostus
15130 Lihanjalostus

152 K alan ja  k a la tu o tte id e n  ja lostus ja  
sä ilö n tä

1520 Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja 
säilöntä

15200 Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä

153 H ed e lm ien , m a rjo jen  ja  
vihan nesten  ja lo stu s  ja  sä ilö n tä

1531 Perunoiden jalostus ja säilöntä
15310 Perunoiden jalostus ja säilöntä

1532 Hedelmä- ja kasvismehujen valmistus
15320 Hedelmä- ja kasvismehujen valmistus

1533 Muu hedelmien, marjojen ja 
vihannesten jalostus ja säilöntä

15330 Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten 
jalostus ja säilöntä

154 K asvi- ja  e lä in ö ljy je n  ja  -rasvo jen  
valm is tus

1541 Raakakasvi- ja -eläinöljyjen ja 
-rasvojen valmistus

15410 Raakakasvi- ja -eläinöljyjen ja -rasvojen 
valmistus

1542 Puhdistettujen öljyjen ja rasvojen 
valmistus

15420 Puhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus

1543 M argariinin ja vastaavien 
ravintorasvojen valmistus

15430 Margariinin ja vastaavien ravintorasvojen 
valmistus

155 M e ije r itu o tte id e n  ja  jä ä te lö n  
valm is tus

1551 Meijerituotteiden valmistus
15510 Meijerituotteiden valmistus

1552 Jäätelön valmistus
15520 Jäätelön valmistus

156 M y lly tu o tte id e n  ja  tä rk k e ly k s e n  
valm is tus

1561 Myllytuotteiden valmistus
15610 Myllytuotteiden valmistus
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1562 Tärkkelyksen valmistus
15620 Tärkkelyksen valmistus

157 E lä in ten  ru okien  valm istus
1571 Rehujen valmistus
15710 Rehujen valmistus

1572 Lemmikkieläinten ruokien valmistus
15720 Lemmikkieläinten ruokien valmistus

158 M u u  e lin ta rv ik k e id e n  valm is tus
1581 Pehmeän leivän ja tuoreiden 

leivonnaisten valmistus
15810 Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten 

valmistus

1582 Näkkileivän, keksien ja säilyvien  
leivonnaisten valmistus

15820 Näkkileivän, keksien ja säilyvien 
leivonnaisten valmistus

1583 Sokerin valmistus
15830 Sokerin valmistus

1584 Kaakaon, suklaan ja makeisten 
valmistus

15840 Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus

1585 Makaronin ja vastaavien 
jauhotuotteiden valmistus

15850 Makaronin ja vastaavien jauhotuotteiden 
valmistus

1586 Teen ja kahvin valmistus
15860 Teen ja kahvin valmistus

1587 Mausteiden ja maustekastikkeiden 
valmistus

15870 Mausteiden ja maustekastikkeiden 
valmistus

1588 Homogenoitujen ravintovalmisteiden 
ja dieettiruokien valmistus

15880 Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja 
dieettiruokien valmistus

1589 Muiden elintarvikkeiden valmistus
15890 Muiden elintarvikkeiden valmistus

159 Juom ien  valm is tus
1591 Tislattujen alkoholijuomien valmistus
15910 Tislattujen alkoholijuomien valmistus

1592 Etyylialkoholin valmistus käymisteitse
15920 Etyylialkoholin valmistus käymisteitse

1593 Viinin valmistus
15930 Viininvalmistus

1594 Siiderin ja muiden hedelmäviinien 
valmistus

15940 Siiderin ja muiden hedelmäviinien valmistus

1595 Muiden tislaamattomien juomien 
valmistus käymisteitse

15950 Muiden tislaamattomien juomien valmistus 
käymisteitse

1596 Oluen valmistus
15960 Oluen valmistus

1597 M altaiden valmistus
15970 Maltaiden valmistus

1598 Kivennäisvesien ja virvoitusjuomien 
valmistus

15980 Kivennäisvesien ja virvoitusjuomien 
valmistus

16 Tupakkatuotteiden valmistus
160 T u p a kka tu o tte id en  va lm is tus
1600 Tupakkatuotteiden valmistus
16000 Tupakkatuotteiden valmistus

DB Tekstiilien ja vaatteiden 
valmistus

17 Tekstiilien valmistus
171 T e k s tiilik u itu je n  va lm is tus
1711 Puuvillakuitujen valmistus
17110 Puuvillakuitujen valmistus

1712 Karstavillakuitujen valmistus
17120 Karstavillakuitujen valmistus
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1713 Kampavillakuitujen valmistus
17130 Kampavillakuitujen valmistus

1714 Pellavakuitujen valmistus
17140 Pellavakuitujen valmistus

1715 Silkkikuitujen valmistus
17150 Silkkikuitujen valmistus

1716 Ompelulangan valmistus
17160 Ompelulangan valmistus

1717 Muiden tekstiilikuitujen valmistus
17170 Muiden tekstiilikuitujen valmistus

172 K an ka id en  kudonta
1721 Puuvillakankaiden kudonta
17210 Puuvillakankaiden kudonta

1722 Karstavillakankaiden kudonta
17220 Karstavillakankaiden kudonta

1723 Kampavillakankaiden kudonta
17230 Kampavillakankaiden kudonta

1724 Silkkikankaiden kudonta
17240 Silkkikankaiden kudonta

1725 Muiden kankaiden kudonta
17250 Muiden kankaiden kudonta

173 T e k s tiilie n  v iim e is te ly
1730 Tekstiilien viimeistely
17300 Tekstiilien viimeistely

174 S o v ite ttu jen  te k s tiilitu o tte id e n  
va lm is tus  p o is lu k ien  v a a ttee t

1740 Sovitettujen tekstiilituotteiden  
valmistus poislukien vaatteet

17401 Sisustustekstiilien valmistus 
17409 Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden 

sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus

175 M u u  te k s tiilitu o tte id e n  valm is tus
1751 Mattojen ja ryijyjen valmistus
17510 Mattojen ja ryijyjen valmistus

1752 Köysien, narujen ja verkkojen 
valmistus

17520 Köysien, narujen ja verkkojen valmistus

1753 Kuitukankaiden ja 
kuitukangastuotteiden valmistus 
poislukien vaatteet

17530 Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden 
valmistus poislukien vaatteet

1754 Muiden tekstiilituotteiden valmistus
17540 Muiden tekstiilituotteiden valmistus

176 Trikooneulosten valmistus
1760 Trikooneulosten valmistus
17600 Trikooneulosten valmistus

177 Neuletuotteiden valmistus
1771 Sukkien ja sukkahousujen valmistus
17710 Sukkien ja sukkahousujen valmistus

1772 Neulepuseroiden,-takkien ja 
vastaavien tuotteiden valmistus

17720 Neulepuseroiden, -takkien ja vastaavien 
tuotteiden valmistus

18 Vaatteiden valmistus; turkisten 
muokkaus

181 Nahkavaatteiden valmistus
1810 Nahkavaatteiden valmistus
18100 Nahkavaatteiden valmistus

182 Vaatteiden ja asusteiden valmisti
1821 Työvaatteiden valmistus
18210 Työvaatteiden valmistus

1822 Muiden päällysvaatteiden valmistus
18220 Muiden päällysvaatteiden valmistus

1823 Alusvaatteiden valmistus
18230 Alusvaatteiden valmistus

1824 Muiden vaatteiden ja asusteiden 
valmistus

18240 Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistu:
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183 T u rk is te n  m uokkaus;
tu rk is tu o tte id en  valm is tus

1830 Turkisten muokkaus; turkistuotteiden 
valmistus

18300 Turkisten muokkaus; turkistuotteiden 
valmistus

DC Nahan ja nahkatuotteiden 
valmistus

19 Parkitseminen ja muu nahan 
valmistus; laukkujen ja 
jalkineiden valmistus

191 P a rk itsem in en  ja  muu nahan  
valm is tus

1910 Parkitseminen ja muu nahan valmistus
19100 Parkitseminen ja muu nahan valmistus

192 Laukku jen , sa tu lo id en  yms. 
tu o tte id en  valm is tus

1920 Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden 
valmistus

19200 Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden 
valmistus

193 J a lk in e id e n  valm is tus
1930 Jalkineiden valmistus
19300 Jalkineiden valmistus

DD Puutavaran ja puutuotteiden 
valmistus

20 Puutavaran, puutuotteiden sekä 
korkki- ja punontatuotteiden 
valmistus poislukien huonekalut

201 Puun sahaus, höyläys ja  kyllästys
2010 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
20100 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

202 V a n e rin  ja  m uiden puu levyjen  
valm is tus

2020 Vanerin ja muiden puulevyjen 
valmistus

20201 Vanerin ja vaneriviilun valmistus

20202 Lastulevyn valmistus
20203 Kuitulevyn valmistus

203 R akennusp uusepän tuotte id en  
valm is tus

2030 Rakennuspuusepäntuotteiden 
valmistus

20301 Puutalojen valmistus
20309 Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

204 P u upakkau sten  va lm is tus
2040 Puupakkausten valmistus
20400 Puupakkausten valmistus

205 M u id e n  puu tuotte id en  sekä  k o rk k i-  
ja  punontatuo tte iden  valm is tus

2051 Muiden puutuotteiden valmistus
20510 Muiden puutuotteiden valmistus

2052 Korkki-, o lki- ja punontatuotteiden 
valmistus

20520 Korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus

DE M assan, paperin ja 
paperituotteiden valmistus; 
kustantaminen ja painaminen

21 f Massan, paperin ja
paperituotteiden valmistus

211 M assan , p aperin  ja  kartong in  
valm is tus

2111 M assanvalm istus
21110 Massanvalmistus

2112 Paperin ja kartongin valmistus
21120 Paperin ja kartongin valmistus

212 P a p e ri- ja  k a rto n k itu o tte id en  
valm is tus

2121 Aaltopahvin sekä paperi- ja 
kartonkipakkausten valmistus

21211 Säkkien ja pussien valmistus 
21219 Aaltopahvin sekä muiden paperi- ja 

kartonkipakkausten valmistus
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2122 Paperisten talous- ja 
toalettitarvikkeiden valmistus

21220 Paperisten talous- ja toalettitarvikkeiden 
valmistus

2123 Paperikauppatavaroiden valmistus
21230 Paperikauppatavaroiden valmistus

2124 Tapettien valmistus
21240 Tapettien valmistus

2125 Muiden paperi- ja kartonkituotteiden 
valmistus

21250 Muiden paperi- ja kartonkituotteiden 
valmistus

22 Kustantaminen, painaminen sekä 
ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden 
jäljentäminen

221 K ustantam inen
2211 Kirjojen kustantaminen
22110 Kirjojen kustantaminen

2212 Sanomalehtien kustantaminen
22120 Sanomalehtien kustantaminen

2213 Aikakauslehtien kustantaminen
22130 Aikakauslehtien kustantaminen

2214 Äänitallenteiden kustantaminen
22140 Äänitallenteiden kustantaminen

2215 Muu kustannustoiminta
22150 Muu kustannustoiminta

222 Pa in am in en  ja  pa inam ista  
p a lve leva  to im in ta

2221 Sanomalehtien painaminen
22210 Sanomalehtien painaminen

2222 Muu painaminen
22220 Muu painaminen

2223 Kirjansidonta ja viimeistely
22230 Kirjansidonta ja viimeistely

2224 Ladonta ja painolaattojen valmistus
22240 Ladonta ja painolaattojen valmistus

2225 Muu painamiseen liittyvä toiminta
22250 Muu painamiseen liittyvä toiminta

223 Ä ä n i-, k u v a - ja  a tk -ta lle n te id e n  
jä lje n tä m in e n

2231 Äänitallenteiden jäljentäminen
22310 Äänitallenteiden jäljentäminen

2232 Kuvatallenteiden jäljentäminen
22320 Kuvatallenteiden jäljentäminen

2233 Atk-tallenteiden jäljentäminen
22330 Atk-tallenteiden jäljentäminen

DF Koksin, öljytuotteiden ja 
ydinpolttoaineen valmistus

23 Koksin, öljytuotteiden ja 
ydinpolttoaineen valmistus

231 Koksin va lm is tus
2310 Koksin valmistus
23100 Koksin valmistus

232 Ö ljy tu o tte id en  va lm is tus
2320 Öljytuotteiden valmistus
23201 Öljyn jalostus
23209 Voiteluaineiden ja muiden öljytuotteiden 

valmistus

233 Y d in p o ltto a in e e n  va lm is tus
2330 Ydinpolttoaineen valmistus
23300 Ydinpolttoaineen valmistus

DG Kemikaalien, kemiallisten 
tuotteiden ja tekokuitujen 
valmistus

24 Kemikaalien, kemiallisten 
tuotteiden ja tekokuitujen 
valmistus

241 P e ru s k e m ik a a lie n  va lm is tus
2411 Teollisuuskaasujen valmistus
24110 Teollisuuskaasujen valmistus
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2412 Värien ja pigmenttien valmistus
24120 Värien ja pigmenttien valmistus

2413 Muiden epäorgaanisten 
peruskemikaalien valmistus

24130 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien 
valmistus

2414 Muiden orgaanisten peruskemikaalien  
valmistus

24140 Muiden orgaanisten peruskemikaalien 
valmistus

2415 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden 
valmistus

24150 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus

2416 Muoviaineiden valmistus
24160 Muoviaineiden valmistus

2417 Synteettisen kumiraaka-aineen  
valmistus

24170 Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus

242 T o rju n ta -a in e id e n  ja  m uiden  
m a a ta lo u s k e m ik a a lie n  valm is tus

2420 Torjunta-aineiden ja muiden
m aatalouskem ikaalien valmistus

24200 Torjunta-aineiden ja muiden
maatalouskemikaalien valmistus

243 M a a lie n , la k a n , p a in o värien  yms. 
valm is tus

2430 M aalien, lakan, painovärien yms. 
valmistus

24300 Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus

244 L ä ä k e k e m ik a a lie n , -kasv iu u tte id e n  
ja  lä ä k in tä tu o tte id e n  valm istus

2441 Lääkinnällisten perustuotteiden 
valmistus

24410 Lääkinnällisten perustuotteiden valmistus

2442 Lääkintätuotteiden valmistus
24420 Lääkintätuotteiden valmistus

245 P e su a in e id e n , k o s m e tiik k a - ja  
to a le ttitu o tte id e n  va lm is tus

2451 Saippuan, puhdistus- ja 
kiillotusaineiden valmistus

24510 Saippuan, puhdistus- ja kiillotusaineiden 
valmistus

2452 Kosmetiikka- ja toalettituotteiden  
valmistus

24520 Kosmetiikka- ja toalettituotteiden valmistus

246 M u u  k e m ia llis te n  tu o tte id en  
valm is tus

2461 Räjähdysaineiden valmistus
24610 Räjähdysaineiden valmistus

2462 Liimojen ja gelatiinin valmistus
24620 Liimojen ja gelatiinin valmistus

2463 Eteeristen öljyjen valmistus
24630 Eteeristen öljyjen valmistus

2464 Valokuvauskemikaalien valmistus
24640 Valokuvauskemikaalien valmistus

2465 Tallennevälineiden valmistus
24650 Tallennevälineiden valmistus

2466 Muiden kem iallisten tuotteiden 
valmistus

24660 Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus

247 T e k o k u itu je n  va lm is tus
2470 Tekokuitujen valmistus
24700 Tekokuitujen valmistus

DH Kumi* ja muovituotteiden 
valmistus

25 Kumi- ja muovituotteiden 
valmistus

251 K um ituotte iden va lm is tus
2511 Renkaiden valmistus
25110 Renkaiden valmistus
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2512 Renkaiden pinnoitus
25120 Renkaiden pinnoitus

2513 Muiden kumituotteiden valmistus
25130 Muiden kumituotteiden valmistus

252 M u o v itu o tte id e n  valm is tus
2521 Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja 

-profiilien valmistus
25210 Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja 

-profiilien valmistus

2522 Muovipakkausten valmistus
25220 Muovipakkausten valmistus

2523 Rakentajain muovituotteiden valmistus
25230 Rakentajain muovituotteiden valmistus

2524 Muiden muovituotteiden valmistus
25240 Muiden muovituotteiden valmistus

Dl Ei-metallisten
mineraalituotteiden valmistus

26 Ei-metallisten
mineraalituotteiden valmistus

261 Lasin ja  la s itu o tte id en  valm is tus
2611 Tasolasin valmistus
26110 Tasolasin valmistus

2612 Tasolasin muotoilu ja muokkaus
26120 Tasolasin muotoilu ja muokkaus

2613 Onton lasitavaran valmistus
26130 Onton lasitavaran valmistus

2614 Lasikuidun ja lasivillan valmistus
26140 Lasikuidun ja lasivillan valmistus

2615 Muu lasin valmistus ja muokkaus
26150 Muu lasin valmistus ja muokkaus

262 Keraamisten tuotteiden valmistus 
poislukien ei-tulenkestävien 
tuotteiden valmistus 
rakennustarkoituksiin

2621 Keraamisten talous- ja 
koriste-esineiden valmistus

26210 Keraamisten talous- ja koriste-esineiden 
valmistus

2622 Keraamisten saniteettikalusteiden  
valmistus

26220 Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus

2623 Keraamisten eristystuotteiden 
valmistus

26230 Keraamisten eristystuotteiden valmistus

2624 Muiden teknisten keraamisten 
tuotteiden valmistus

26240 Muiden teknisten keraamisten tuotteiden 
valmistus

2625 Muiden ei-tulenkestävien keraamisten 
tuotteiden valmistus

26250 Muiden ei-tulenkestävien keraamisten 
tuotteiden valmistus

2626 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden 
valmistus

26260 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden 
valmistus

263 Keraamisten laattojen valmistus
2630 Keraamisten laattojen valmistus
26300 Keraamisten laattojen valmistus

264 Tiilien ja muun 
rakennuskeramiikan valmistus

2640 Tiilien ja muun rakennuskeramiikan  
valmistus

26400 Tiilien ja muun rakennuskeramiikan 
valmistus

265 Sementin, kalkin ja kipsin 
valmistus

2651 Sementin valmistus
26510 Sementin valmistus
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2652 Kalkin valmistus
26520 Kalkin valmistus

2653 Kipsin valmistus
26530 Kipsin valmistus

266 B e to n i-, s e m e n tti- ja  
k ip s itu o tte id en  valm is tus

2661 Betonituotteiden valmistus 
rakennustarkoituksiin

26610 Betonituotteiden valmistus 
rakennustarkoituksiin

2662 Kipsituotteiden valmistus 
rakennustarkoituksiin

26620 Kipsituotteiden valmistus 
rakennustarkoituksiin

2663 Valmisbetonin valmistus
26630 Valmisbetonin valmistus

2664 Muurauslaastin valmistus
26640 Muurauslaastin valmistus

2665 Kuitusementin valmistus
26650 Kuitusementin valmistus

2666 Muiden betoni-, sementti- ja 
kipsituotteiden valmistus

26660 Muiden betoni-, sementti- ja kipsituotteiden 
valmistus

267 K iv itu o tte id en  va lm is tus
2670 Kivituotteiden valmistus
26700 Kivituotteiden valmistus

268 M u u  e i-m e ta llis te n  
m in e ra a litu o tte id e n  va lm is tus

2681 Hiontatuotteiden valmistus
26810 Hiontatuotteiden valmistus

2682 Muiden ei-m etallisten  
m ineraalituotteiden valmistus

26820 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden 
valmistus

DJ M etallien jalostus ja
metallituotteiden valmistus

27 M etallien jalostus
271 Raudan, te rä k s e n  ja  rau taseosten  

va lm is tus  (ECSC1-tu o ttee t)
2710 Raudan, teräksen ja rautaseosten 

valmistus (ECSC-tuotteet)
27100 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus 

(ECSC-tuotteet)

272 Pu tk ien  va lm is tus
2721 Valurautaputkien valmistus
27210 Valurautaputkien valmistus

2722 Teräsputkien valmistus
27220 Teräsputkien valmistus

273 M u u  raudan ja  te rä k s e n  ja lostus  
sekä  rau taseosten  va lm is tus
(e i EC SC -tuotteet)

2731 Raudan ja teräksen kylmävetäminen
27310 Raudan ja teräksen kylmävetäminen

2732 Kapean vanneteräksen kylmävalssaus
27320 Kapean vanneteräksen kylmävalssaus

2733 Kylmämuovaus ja kylmätaitto
27330 Kylmämuovaus ja kylmätaitto

2734 Teräslanganveto
27340 Teräslanganveto

2735 Raudan ja teräksen sekä rautaseosten 
muu valmistus (ei ECSC-tuotteet)

27350 Raudan ja teräksen sekä rautaseosten muu 
valmistus (ei ECSC-tuotteet)

274 M u id e n  kuin  ra u ta m e ta llie n  
valm is tus

2741 Jalom etallien valmistus
27410 Jalometallien valmistus

2742 Alumiinin valmistus
27420 Alumiinin valmistus

1 ECSC -  European Coal and S te e l C om m unity  - Euroopan h iili- ja teräsyh te isö .
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2743 Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus
27430 Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus

2744 Kuparin valmistus
27440 Kuparin valmistus

2745 Muiden ei-rautam etallien valmistus
27450 Muiden ei-rautametallien valmistus

275 M e ta llie n  valu
2751 Raudan valu
27510 Raudan valu

2752 Teräksen valu
27520 Teräksen valu

2753 Kevytmetallien valu
27530 Kevytmetallien valu

2754 Muiden kuin rautametallien valu
27540 Muiden kuin rautametallien valu

28 Metallituotteiden valmistus 
poislukien koneet ja laitteet

281 M e ta llira k e n te id e n  valm is tus
2811 M etallirakenteiden ja niiden osien 

valmistus
28110 Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus

2812 M etallisten rakennuspuusepän 
tuotteiden valmistus

28120 Metallisten rakennuspuusepän tuotteiden 
valmistus

282 M e ta llis ä iliö id e n ,  
ke s ku s läm m itys ka ttilo id e n , 
-p a tte rie n  ja  ku u m aves ivaraa jien  
valm is tus

2821 M etallisäiliö iden valmistus
28210 Metallisäiliöiden valmistus

2822 Keskuslämmityskattiloiden, -patterien 
ja kuumavesivaraajien valmistus

28220 Keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja 
kuumavesivaraajien valmistus

283 H ö yryka ttilo id en  va lm is tus  
p o is lu k ien  kesku s lä m m ity s la itte e t

2830 Höyrykattiloiden valmistus poislukien 
keskuslämmityslaitteet

28300 Höyrykattiloiden valmistus poislukien 
keskuslämmityslaitteet

284 M e ta llin  tak o m in e n , p uris tam in en  
ja  m eistäm inen; ja u h e m e ta llu rg ia

2840 M etallin  takominen, puristaminen ja 
meistäminen; jauhemetallurgia

28400 Metallin takominen, puristaminen ja 
meistäminen; jauhemetallurgia

285 M e ta llin  työstö ja  pää lly s täm in en
2851 M etallin  pintakäsittely ja karkaisu
28510 Metallin pintakäsittelyjä karkaisu

2852 M etallin  mekaaninen työstö
28520 Metallin mekaaninen työstö

286 R u o k a ilu v ä lin e id e n , ty ö ka lu jen  
yms. m e ta llitu o tte id e n  va lm is tus

2861 Ruokailuvälineiden, saksien ym. 
leikkuuvälineiden valmistus

28610 Ruokailuvälineiden, saksien ym. 
leikkuuvälineiden valmistus

2862 Työkalujen valmistus
28620 Työkalujen valmistus

2863 Lukkojen ja saranoiden valmistus
28630 Lukkojen ja saranoiden valmistus

287 M u u  m e ta llitu o tte id e n  valm is tus
2871 M etallipakkausten ja -astioiden 

valmistus
28710 Metallipakkausten ja -astioiden valmistus

2872 Kevytmetallipakkausten valmistus
28720 Kevytmetallipakkausten valmistus

2873 Metallilankatuotteiden valmistus
28730 Metallilankatuotteiden valmistus
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2874 Kiinnikkeiden, ruuvien, ketjujen ja 
jousien valmistus

28740 Kiinnikkeiden, ruuvien, ketjujen ja jousien 
valmistus

2875 Muiden metallituotteiden valmistus
28750 Muiden metallituotteiden valmistus

DK Koneiden ja laitteiden 
valmistus

(11) Koneiden ja laitteiden valmistus
291 Voimakoneiden valmistus 

poislukien lentokoneiden ja 
ajoneuvojen moottorit

2911 Moottorien ja turbiinien valmistus 
poislukien lentokoneiden ja 
ajoneuvojen moottorit

29110 Moottorien ja turbiinien valmistus poislukien 
lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit

2912 Pumppujen ja kompressorien 
valmistus

29120 Pumppujen ja kompressorien valmistus

2913 Hanojen ja venttiilien valmistus
29130 Hanojen ja venttiilien valmistus

2914 Laakerien, hammaspyörien ja muiden 
voim ansiirtolaitteiden osien valmistus

29140 Laakerien, hammaspyörien ja muiden 
voimansiirtolaitteiden osien valmistus

292 Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen 
koneiden valmistus

2921 Teollisuusuunien ja 
tulipesänpolttimien valmistus

29210 Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien 
valmistus

2922 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
29220 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus

2923 Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden  
valmistus, muiden kuin kotitaloudessa 
käytettävien

29230 Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus, 
muiden kuin kotitaloudessa käytettävien

2924 Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen 
koneiden valmistus

29240 Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen 
koneiden valmistus

293 M a a -  ja  m ets äta lo u sko n eid en  
valm is tus

2931 Maataloustraktorien valmistus
29310 Maataloustraktorien valmistus

2932 Muiden maa- ja metsätalouskoneiden 
valmistus

29320 Muiden maa- ja metsätalouskoneiden 
valmistus

294 T yö s tökoneid en  va lm is tus
2940 Työstökoneiden valmistus
29400 Työstökoneiden valmistus

295 M u u  e rik o is k o n e id e n  va lm is tus
2951 M etallien  jalostuskoneiden valmistus
29510 Metallien jalostuskoneiden valmistus

2952 Kaivos-, louhinta- ja 
rakennuskoneiden valmistus

29520 Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden 
valmistus

2953 Elintarvike-, juoma- ja 
tupakkateollisuuden koneiden 
valmistus

29530 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden 
koneiden valmistus

2954 Tekstiili-, vaatetus- ja 
nahkateollisuuden koneiden valmistus

29540 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden 
koneiden valmistus

2955 M assa- ja paperikoneiden valmistus
29550 Massa- ja paperikoneiden valmistus

2956 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden 
valmistus

29560 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden 
valmistus
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296 Aseiden ja ammusten valmistus
;

2960 Aseiden ja ammusten valmistus
29600 Aseiden ja ammusten valmistus

297 Muualla luokittelemattomien 
kodinkoneiden valmistus

2971 Sähköisten kodinkoneiden valmistus
29710 Sähköisten kodinkoneiden valmistus

2972 Ei-sähköisten kodinkoneiden 
valmistus

29720 Ei-sähköisten kodinkoneiden valmistus

DL Sähköteknisten tuotteiden ja 
optisten laitteiden valmistus

30 Konttori- ja tietokoneiden 
valmistus

300 Konttori- ja tietokoneiden 
valmistus

3001 Konttorikoneiden valmistus
30010 Konttorikoneiden valmistus

3002 Tietokoneiden ja muiden 
tietojenkäsittelylaitteiden valmistus

30020 Tietokoneiden ja muiden
tietojenkäsittelylaitteiden valmistus

31 Muu sähkökoneiden ja 
-laitteiden valmistus

311 Sähkömoottorien, -generaattorien 
ja -muuntajien valmistus

3110 Sähkömoottorien, -generaattorien ja 
-muuntajien valmistus

31100 Sähkömoottorien, -generaattorien ja 
-muuntajien valmistus

312 Sähkönjakelu-ja 
-tarkkailulaitteiden valmistus

3120 Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden  
valmistus

31200 Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden 
valmistus

313 Eristettyjen johtimien ja kaapelien 
valmistus

3130 Eristettyjen johtimien ja kaapelien  
valmistus

31300 Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus

314 Akkujen ja paristojen valmistus
3140 Akkujen ja paristojen valmistus
31400 Akkujen ja paristojen valmistus

315 Valaistuslaitteiden ja 
sähkölamppujen valmistus

3150 Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen 
valmistus

31500 Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen 
valmistus

316 Muu sähkölaitteiden valmistus
3161 Muiden sähkölaitteiden valmistus 

moottoreita ja ajoneuvoja varten
31610 Muiden sähkölaitteiden valmistus 

moottoreita ja ajoneuvoja varten

3162 M uualla luokittelemattomien 
sähkölaitteiden valmistus

31620 Muualla luokittelemattomien 
sähkölaitteiden valmistus

32 Radio-, televisio- ja 
tietoliikennevälineiden valmistus

321 Elektronisten piirien ja muiden 
elektronisten osien valmistus

3210 Elektronisten piirien ja muiden 
elektronisten osien valmistus

32100 Elektronisten piirien ja muiden elektronisten 
osien valmistus

322 Televisio- ja radiolähettimien sekä 
lankapuhelin- ja 
-lennätinlaitteiden valmistus

3220 Televisio- ja radiolähettimien sekä 
lankapuhelin- ja -lennätinlaitteiden  
valmistus

32200 Televisio- ja radiolähettimien sekä 
lankapuhelin- ja -lennätinlaitteiden 
valmistus
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323 T e le v is io - ja  rad io vastaan o ttim ien , 
ä ä n e n - ja  k u van ta llen n u s- ja  
-to is to la itte id e n  valm is tus

3230 Televisio- ja radiovastaanottimien, 
äänen- ja kuvantallennus- ja 
-toistolaitteiden valmistus

32300 Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja 
kuvantallennus- ja -toistolaitteiden 
valmistus

33 Lääkintäkojeiden, 
hienomekaanisten kojeiden ja 
optisten instrumenttien sekä 
kellojen valmistus

331 L ä ä k in tä k o je id e n , k iru rg is ten  
k o je id e n  sekä  o rto p e d ia v ä lin e id e n  
valm is tus

3310 Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden  
sekä ortopediavälineiden valmistus

33100 Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä 
ortopediavälineiden valmistus

332 M itta u s -, ta rk k a ilu -  ja  
n a v ig o in tila itte id e n  ym s. valm is tus  
po is lu k ien  teo llisu u d en  
p ro ses s in s ä ä tö la itte e t

3320 M ittaus-, ta rk k a ilu -ja
navigointilaitteiden yms. valmistus 
poislukien teollisuuden 
prosessinsäätölaitteet

33200 Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden 
yms. valmistus poislukien teollisuuden 
prosessinsäätölaitteet

333 T eo llisu u d en  
p ro ses s in s ä ä tö la itte id e n  va lm is tus

3330 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden  
valmistus

33300 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden 
valmistus

334 O p tiik k a - ja  v a lo ku vau svä lin e id en  
valm is tus

3340 Optiikka- ja valokuvausvälineiden  
valmistus

33400 Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus

335 K e llo jen  va lm is tus
3350 Kellojen valmistus
33500 Kellojen valmistus

DM Kulkuneuvojen valmistus

34 Autojen ja perävaunujen 
valmistus

341 A uto jen  va lm is tus
3410 Autojen valmistus
34100 Autojen valmistus

342 A u to n ko rien  ja  perävau n u jen  
va lm is tus

3420 Autonkorien ja perävaunujen 
valmistus

34200 Autonkorien ja perävaunujen valmistus

343 A utonosien  ja  -m o o tto rien  osien  
valm is tus

3430 Autonosien ja -moottorien osien 
valmistus

34300 Autonosien ja -moottorien osien valmistus

35 Muu kulkuneuvojen valmistus
351 Laivo jen  ja  ven e id e n  va lm is tu s  ja  

korjaus
3511 Laivojen valmistus ja korjaus
35110 Laivojen valmistus ja korjaus

3512 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja 
korjaus

35120 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus

352 R a id e liik e n te e n  ku lku n eu vo jen  
va lm is tus  ja  korjaus

3520 Raideliikenteen kulkuneuvojen 
valmistus ja korjaus

35200 Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus ja 
korjaus
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353 Ilma-alusten valmistus
3530 Ilma-alusten valmistus
35300 Ilma-alusten valmistus

354 Moottori- ja polkupyörien 
valmistus

3541 Moottoripyörien valmistus
35410 Moottoripyörien valmistus

3542 Polkupyörien valmistus
35420 Polkupyörien valmistus

3543 Invalidiajoneuvojen valmistus
35430 Invalidiajoneuvojen valmistus

355 Muiden kulkuneuvojen valmistus
3550 Muiden kulkuneuvojen valmistus
35500 Muiden kulkuneuvojen valmistus

DN Muu valmistus

36 Huonekalujen valmistus; muu 
valmistus

361 Huonekalujen valmistus
3611 Tuolien ja istuinten valmistus
36110 Tuolien ja istuinten valmistus

3612 Muiden toimisto- ja 
myymäläkalusteiden valmistus

36120 Muiden toimisto- ja myymäläkalusteiden 
valmistus

3613 Muiden keittiökalusteiden valmistus
36130 Muiden keittiökalusteiden valmistus

3614 Muiden huonekalujen valmistus
36140 Muiden huonekalujen valmistus

3615 Patjojen valmistus
36150 Patjojen valmistus

362 Kultasepäntuotteiden ja kolikoiden 
valmistus

3621 Kolikoiden ja m italien valmistus
36210 Kolikoiden ja mitalien valmistus

3622 Jalokivikorujen ja muiden 
kultasepäntuotteiden valmistus

36220 Jalokivikorujen ja muiden
kultasepäntuotteiden valmistus

363 Soitinten valmistus
3630 Soitinten valmistus
36300 Soitinten valmistus

364 Urheiluvälineiden valmistus
3640 Urheiluvälineiden valmistus
36400 Urheiluvälineiden valmistus

365 Pelien ja leikkikalujen valmistus
3650 Pelien ja leikkikalujen valmistus
36500 Pellen ja leikkikalujen valmistus

366 Muiden tuotteiden valmistus
3661 Epäaitojen korujen valmistus
36610 Epäaitojen korujen valmistus

3662 Harjojen valmistus
36620 Harjojen valmistus

3663 M uualla luokittelematon valmistus
36630 Muualla luokittelematon valmistus

37 Kierrätys
371 Metallijätteiden ja -romun 

kierrätys
3710 M etallijä tteiden ja -romun kierrätys
37100 Metallijätteiden ja -romun kierrätys

372 Muiden jätteiden ja romujen 
kierrätys

3720 Muiden jätteiden ja romujen kierrätys
37200 Muiden jätteiden ja romujen kierrätys
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E
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO

40 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
401 Sähkön tuo tan to  ja  ja k e lu
4011 Yhdyskuntia palveleva sähkön 

tuotanto mukaan lukien 
yhteistuotantolämpö

40111 Sähkön tuotanto vesivoimalla yhdyskuntia 
varten

40112 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla 
yhdyskuntia varten

40113 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 
lämpövoimalla yhdyskuntia varten

40114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla yhdyskuntia 
varten

40119 Sähkön tuotanto muulla tavalla yhdyskuntia 
varten

4012 Sähkön siirto ja jakelu
40121 Sähkönsiirto
40122 Sähkön jakelu mukaan lukien sen 

yhteydessä tapahtuva lämmön jakelu

4013 Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
tuotanto mukaan lukien 
yhteistuotantolämpö

40131 Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto 
vesivoimalla

40132 Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto 
lämpövoimalla mukaan lukien 
yhteistuotantolämpö

40139 Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto 
muulla tavalla

4014 Sähkön myynti ja välitystoiminta
40140 Sähkön myynti ja välitystoiminta

402 K aasun tuotanto  ja  ja k e lu
4020 Kaasun tuotanto ja jakelu
40200 Kaasun tuotanto ja jakelu

403 Lämm ön tuo tan to  ja  ja k e lu
4031 Yhdyskuntien kaukolämmön 

erillistuotanto ja jakelu
40310 Yhdyskuntien kaukolämmön erillistuotanto 

ja jakelu

4032 Teollisuuden lämmön tuotanto
40320 Teollisuuden lämmön tuotanto

41 Veden puhdistus ja jakelu  
410 V eden  puhdistus ja  ja k e lu
4100 Veden puhdistus ja jakelu
41000 Veden puhdistus ja jakelu

F
RAK ENTA M INEN

45 Rakentaminen
451 R aken n u sa lu een  poh jatyöt
4511 Raivaus, purku ja pohjarakentaminen
45110 Raivaus, purku ja pohjarakentaminen

4512 M aaperän koeporaus
45120 Maaperän koeporaus

452 Talonrakentaminen; maa- ja 
vesirakentaminen

4521 Talojen, siltojen ym. rakennelmien 
rakentaminen

45211 Talojen rakentaminen
45219 Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym. 

rakentaminen

4522 Kattotyöt
45220 Kattotyöt

4523 Teiden, lentokenttien ja 
urheilukenttien rakentaminen

45230 Teiden, lentokenttien ja urheilukenttien 
rakentaminen

4524 Vesirakentaminen
45240 Vesirakentaminen

4525 Muu erikoisalojen rakentaminen
45250 Muu erikoisalojen rakentaminen

453 Rakennusasennus
4531 Sähköasennukset
45310 Sähköasennukset
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4532 Eristystyöt
45320 Eristystyöt

4533 LVI-asennukset
45330 LVI-asennukset

4534 Muu rakennusasennus
45340 Muu rakennusasennus

454 R akentam isen  v iim e is te ly työ t
4541 Rappaustyöt
45410 Rappaustyöt

4542 Rakennuspuusepänasennukset
45420 Rakennuspuusepänasennukset

4543 Lattian ja seinien päällystys
45430 Lattian ja seinien päällystys

4544 M aalaus ja lasitus
45441 Maalaus
45442 Lasitus

4545 Muut rakentamisen viimeistelytyöt
45450 Muut rakentamisen viimeistelytyöt

455 R akennuskonevuokraus  
k ä y ttä jin e e n

4550 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
45500 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen

G
TUKKU- JA  VÄHITTÄISKAUPPA; 
MOOTTORIAJONEUVOJEN SEKÄ 
HENKILÖKOHTAISTEN ESINEIDEN  
JA  KOTITALOUSESINEIDEN  
KORJAUS

50 Moottoriajoneuvojen kauppa, 
korjaus ja huolto sekä 
polttoaineen vähittäismyynti

501 M o o tto ria jo n e u v o je n  kauppa
5010 Moottoriajoneuvojen kauppa
50101 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa

50102 Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
50103 Matkailuvaunujen vähittäiskauppa

502 Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus

5020 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus
50201 Autojen korjaus
50202 Renkaiden korjaus

503 Moottoriajoneuvojen osien ja 
varusteiden kauppa

5030 Moottoriajoneuvojen osien ja 
varusteiden kauppa

50301 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden 
tukkukauppa

50302 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden 
vähittäiskauppa

50303 Renkaiden tukkukauppa
50304 Renkaiden vähittäiskauppa

504 Moottoripyörien kauppa, korjaus ja 
huolto sekä osien ja varusteiden 
kauppa

5040 Moottoripyörien kauppa, korjaus ja 
huolto sekä osien ja varusteiden 
kauppa

50401 Moottoripyörien sekä niiden osien ja 
varusteiden tukkukauppa

50402 Moottoripyörien sekä niiden osien ja 
varusteiden vähittäiskauppa

50403 Moottoripyörien huolto ja korjaus

505 Polttoaineiden vähittäiskauppa
5050 Polttoaineiden vähittäiskauppa
50501 Huoltamotoiminta
50502 Polttoaineiden vähittäiskauppa 

automaateista

51 Agentuuritoiminta ja 
tukkukauppa poislukien 
moottoriajoneuvojen kauppa

511 Agentuuritoiminta
5111 M aatalousraaka-aineiden,

teuraseläinten, tekstiiliraaka-aineiden  
sekä puolivalmisteiden 
agentuuritoiminta

51110 Maatalousraaka-aineiden, teuraseläinten, 
tekstiiliraaka-aineiden sekä 
puolivalmisteiden agentuuritoiminta
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5112 Polttoaineiden, malmien, metallien ja 
teollisuuskem ikaalien  
agentuuritoiminta

51120 Polttoaineiden, malmien, metallien ja 
teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta

5113 Puutavaran ja rakennusmateriaalien  
agentuuritoiminta

51130 Puutavaran ja rakennusmateriaalien 
agentuuritoiminta

5114 Koneiden ja laitteiden 
agentuuritoiminta

51140 Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta

5115 Huonekalujen, kotitaloustarvikkeiden  
ja rautakauppatavaroiden 
agentuuritoiminta

51150 Huonekalujen, kotitaloustarvikkeiden ja 
rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta

5116 Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja 
nahkavalmisteiden agentuuritoiminta

51160 Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja 
nahkavalmisteiden agentuuritoiminta

5117 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
agentuuritoiminta

51170 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
agentuuritoiminta

5118 Muu erikoistunut agentuuritoiminta
51181 Paperialan agentuuritoiminta
51189 Muualla mainitsematon erikoistunut 

agentuuritoiminta

5119 Yleisagentuuritoiminta
51190 Yleisagentuuritoiminta

512-517 Tukkukauppa
512 M a a ta lo u s ra a k a -a in e id e n  ja  

te u ra s e lä in te n  tu kku kau p p a
5121 V iljan, siementen ja eläinrehujen 

tukkukauppa
51210 Viljan, siementen ja eläinrehujen 

tukkukauppa

5122 Kukkien ja taimien tukkukauppa
51220 Kukkien ja taimien tukkukauppa

5123 Teuraseläinten tukkukauppa
51230 Teuraseläinten tukkukauppa

5124 Turkisten ja nahkojen tukkukauppa
51240 Turkisten ja nahkojen tukkukauppa

5125 Raakatupakan tukkukauppa
51250 Raakatupakan tukkukauppa

513 R avin to - ja  n au tin to a in e id en  
tu kku kau p p a

5131 Juures-, v ihannes-ja  
hedelmätukkukauppa

51310 Juures-, vihannes- ja hedelmätukkukauppa

5132 Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa
51320 Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa

5133 Maitotaloustuotteiden, munien sekä 
ravintoöljyjen ja -rasvojen 
tukkukauppa

51331 Maitotaloustuotteiden, ravintoöljyjen ja 
-rasvojen tukkukauppa

51332 Munatukkukauppa

5134 Alkoholijuomien ja muiden juomien 
tukkukauppa

51340 Alkoholijuomien ja muiden juomien 
tukkukauppa

5135 Tupakkatuotteiden tukkukauppa
51350 Tupakkatuotteiden tukkukauppa

5136 Sokerin, suklaan ja makeisten  
tukkukauppa

51360 Sokerin, suklaan ja makeisten tukkukauppa

5137 Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden 
tukkukauppa

51370 Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden 
tukkukauppa

5138 Muiden elintarvikkeiden (esim. 
kalojen, äyriäisten ja nilviäisten) 
tukkukauppa

51381 Kalatukkukauppa
51382 Luontaistuotteiden tukkukauppa
51389 Muualla mainitsematon elintarvikkeiden

tukkukauppa
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5139 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
yleistukkukauppa

51390 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
yleistukkukauppa

514 Taloustavaroiden tukkukauppa
5141 Tekstiilitukkukauppa
51411 Kangas- ja lankatukkukauppa
51412 Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa

5142 Vaatteiden ja jalkineiden tukkukauppa
51421 Vaatteiden tukkukauppa
51422 Jalkineiden tukkukauppa

5143 Kodinkoneiden ja kodin 
sähkölaitteiden sekä 
viihde-elektroniikan tukkukauppa

51431 Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden 
tukkukauppa

51432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa

5144 Lasin, posliinin, tapettien ja kodin 
puhdistusaineiden tukkukauppa

51441 Taloustarvikkeiden tukkukauppa
51442 Tapettien tukkukauppa
51443 Kodin puhdistusaineiden tukkukauppa

5145 Hajuvesien ja kosmetiikan 
tukkukauppa

51450 Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa

5146 Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden  
sekä apteekkitavaroiden tukkukauppa

51461 Lääketukkukauppa
51462 Laboratorio-ja sairaanhoitovälineiden 

tukkukauppa

5147 Muiden kotitaloustavaroiden 
tukkukauppa

51471 Huonekalujen ja mattojen tukkukauppa
51472 Lattianpäällysteiden tukkukauppa
51473 Paperi- ja toimistotarvikkeiden tukkukauppa
51474 Kirjatukkukauppa
51475 Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden 

tukkukauppa
51476 Optisen alan tukkukauppa
51477 Kellojen ja jalometallituotteiden 

tukkukauppa
51478 Urheilualan tukkukauppa
51481 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa

51482 Veneiden ja veneilytarvikkeiden 
tukkukauppa

51483 Lelujen ja pelien tukkukauppa
51489 Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa

515 Puolivalmisteiden, jätteiden ja 
romun tukkukauppa poislukien 
maatalousraaka-aineet

5151 Polttoainetukkukauppa
51511 Nestemäisten polttoaineiden tukkukauppa
51512 Maakaasun tukkukauppa
51519 Muiden polttoaineiden tukkukauppa

5152 Raakametallien ja metallimalmien  
tukkukauppa

51520 Raakametallien ja metallimalmien 
tukkukauppa

5153 Puun ja rakennusm ateriaalien  
tukkukauppa

51531 Raakapuutukkukauppa
51532 Puutavaratuotetukkukauppa
51533 M etalli-ja kivennäistuotteiden tukkukauppa
51539 Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa

5154 Rautakauppatavaroiden ja 
LVI-laitteiden tukkukauppa

51541 Työkalu- ja tarviketukkukauppa
51542 Lämpö-, vesi-ja ilmastointilaitteiden 

tukkukauppa
51549 Työkalujen, LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden 

yleistukkukauppa

5155 Kemiallisten tuotteiden tukkukauppa
51550 Kemiallisten tuotteiden tukkukauppa

5156 Muiden puolivalmisteiden  
tukkukauppa

51560 Muiden puolivalmisteiden tukkukauppa

5157 Jätteiden ja romun tukkukauppa
51570 Jätteiden ja romun tukkukauppa

516 Koneiden, laitteiden ja 
tarvikkeiden tukkukauppa

5161 M etallin  ja puun työstökoneiden 
tukkukauppa

51610 Metallin ja puun työstökoneiden 
tukkukauppa
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5162 Rakennuskoneiden tukkukauppa
51620 Rakennuskoneiden tukkukauppa

5163 Tekstiiliteollisuuden koneiden 
tukkukauppa

51630 Tekstiiliteollisuuden koneiden tukkukauppa

5164 Konttorikoneiden ja -laitteiden  
tukkukauppa

51641 Tietokonelaitteistojen tukkukauppa
51642 Toimistokoneiden tukkukauppa
51643 Toimitilakalusteiden tukkukauppa

5165 Muiden teollisuuden, kaupan ja 
merenkulun laitteiden tukkukauppa

51651 Sähkötarviketukkukauppa
51652 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa
51659 Muualla mainitsemattomien koneiden ja 

tarvikkeiden tukkukauppa

5166 M aa- ja metsätalouskoneiden ja 
-tarvikkeiden tukkukauppa mukaan 
lukien traktorit

51660 Maa- ja metsätalouskoneiden ja 
-tarvikkeiden tukkukauppa mukaan lukien 
traktorit

517 M u u  tu kku kau p p a
5170 Muu tukkukauppa
51701 Yleistukkukauppa
51709 Muualla mainitsematon tukkukauppa

¡¡ l i Vähittäiskauppa poislukien 
moottoriajoneuvot; 
kotitaloustavaroiden korjaus

521 V ä h ittä is k a u p p a  
e riko is tu m a tto m issa  m yym älöissä

5211 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
erikoistumaton vähittäiskauppa

52111 Supermarketkauppa
52112 Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa
52113 Kioskit

5212 Muu vähittäiskauppa 
erikoistumattomissa myymälöissä

52121 Itsepalvelutavaratalot
52122 Tavaratalot
52129 Muut erikoistumattomat laajan

tavaravalikoiman omaavat myymälät

522 Elintarvikkeiden, juomien ja 
tupakan vähittäiskauppa 
erikoismyymälöissä

5221 Hedelmien ja vihannesten 
vähittäiskauppa

52210 Hedelmien ja vihannesten vähittäiskauppa

5222 Lihan ja lihatuotteiden 
vähittäiskauppa

52220 Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa

5223 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten  
vähittäiskauppa

52230 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten 
vähittäiskauppa

5224 Leipomotuotteiden ja makeisten 
vähittäiskauppa

52241 Leipomotuotteiden vähittäiskauppa
52242 Makeisten vähittäiskauppa

5225 Alkoholijuomien ja muiden juomien 
vähittäiskauppa

52250 Alkoholijuomien ja muiden juomien 
vähittäiskauppa

5226 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa
52260 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa

5227 Muu päivittäistavaroiden  
vähittäiskauppa erikoismyymälöissä

52271 Maitotaloustuotteiden vähittäiskauppa
52272 Jäätelökioskit
52273 Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
52279 Muu päivittäistavaroiden

erikoisvähittäiskauppa

523 Lääkkeiden, 
sairaanhoitotarvikkeiden sekä 
kosmetiikka-ja hygieniatuotteiden 
vähittäiskauppa

5231 Apteekit
52310 Apteekit

5232 Terveydenhoitotarvikkeiden 
vähittäiskauppa

52320 Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa

5233 Kemikaalituotteiden vähittäiskauppa
52330 Kemikaalituotteiden vähittäiskauppa

36 ijjfft Tilastokeskus



524 M u u  uusien tavaro id en  
väh ittä is k a u p p a  
eriko ism yym älö issä

5241 Tekstiilien vähittäiskauppa
52411 Kankaiden vähittäiskauppa
52412 Lankojen ja käsityötarvikkeiden 

vähittäiskauppa
52413 Sisustustekstiilien vähittäiskauppa

5242 Vaatteiden vähittäiskauppa
52421 Naisten vaatteisiin erikoistunut 

vähittäiskauppa
52422 Miesten vaatteisiin erikoistunut 

vähittäiskauppa
52423 Turkisten ja nahkavaatteiden 

vähittäiskauppa
52424 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa
52425 Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa
52429 Vaatteiden yleisvähittäiskauppa

5243 Jalkineiden ja nahkatavaroiden 
vähittäiskauppa

52431 Jalkineiden vähittäiskauppa
52432 Laukkujen vähittäiskauppa

5244 Huonekalujen, valaisim ien ja muiden 
kotitaloustarvikkeiden  
vähittäiskauppa

52441 Huonekalujen vähittäiskauppa
52442 Muu sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa
52443 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien 

vähittäiskauppa
52444 Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa
52445 Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa

5245 Kodinkoneiden, viihde-elektroniikan  
ja musiikkitarvikkeiden  
vähittäiskauppa

52451 Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan 
vähittäiskauppa

52452 Musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa

5246 Rautakauppatavaroiden, maalien ja 
lasin vähittäiskauppa

52461 Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa

52462 Maalien vähittäiskauppa
52469 Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa

5247 Kirjojen, sanomalehtien ja 
paperitavaran vähittäiskauppa

52471 Paperi- ja toimistotarvikkeiden 
vähittäiskauppa

52472 Kirjojen vähittäiskauppa

52473 Aikakausjulkaisujen vähittäiskauppa
52474 Lehtikioskit

5248 Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa 
myymälöissä

52481 Kukkien vähittäiskauppa
52482 Kukkakioskit
52483 Puutarha-alan vähittäiskauppa
52484 Taideliikkeet
52485 Valokuvausalan vähittäiskauppa
52486 Optisen alan vähittäiskauppa
52487 Kultasepänteosten ja kellojen 

vähittäiskauppa
52488 Urheilualan vähittäiskauppa
52491 Veneiden ja veneilytarvikkeiden 

vähittäiskauppa
52492 Tietokonelaitteistojen vähittäiskauppa
52493 Tietoliikennevälineiden ja toimistokoneiden 

vähittäiskauppa
52494 Lemmikkieläinten vähittäiskauppa
52495 Leikkikalujen ja askartelutarvikkeiden 

vähittäiskauppa
52496 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden 

vähittäiskauppa
52497 Lahjatavaroiden vähittäiskauppa
52498 Tapettien ja lattianpäällysteiden 

vähittäiskauppa
52499 Muualla mainitsematon vähittäiskauppa

525 Käytettyjen tavaroiden 
vähittäiskauppa myymälöissä

5250 Käytettyjen tavaroiden
vähittäiskauppa myymälöissä

52501 Antiikkiliikkeet
52502 Antikvariaattikauppa
52509 Muiden käytettyjen tavaroiden 

vähittäiskauppa

526 Vähittäiskauppa muualla kuin 
myymälöissä

5261 Postimyynti
52611 Kirjojen postimyynti
52612 Vaatteiden postimyynti
52613 Laajan valikoiman postimyynti
52619 Muu postimyynti

5262 Tori- ja markkinakauppa
52620 Tori-ja markkinakauppa

5263 Muu vähittäiskauppa muualla kuin 
myymälöissä

52630 Muu vähittäiskauppa muualla kuin 
myymälöissä
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527 Henkilökohtaisten esineiden ja 
kotitalousesineiden korjaus

5271 Jalkineiden ja nahkatuotteiden 
korjaus

52710 Jalkineiden ja nahkatuotteiden korjaus

5272 Kotitaloussähkölaitteiden korjaus
52720 Kotitaloussähkölaitteiden korjaus

5273 Kellojen ja kultasepäntuotteiden 
korjaus

52730 Kellojen ja kultasepäntuotteiden korjaus

5274 Muu henkilökohtaisten esineiden ja 
kotitalousesineiden korjaus

52740 Muu henkilökohtaisten esineiden ja 
kotitalousesineiden korjaus

H
M A JO ITU S - JA  R A V ITSEM IS
T O IM IN T A

55 Majoitus- ja ravitsemistoiminta
551 Hotellit
5511 Hotellit, joissa on ravintola
55110 Hotellit, joissa on ravintola

5512 Hotellit, joissa ei ole ravintolaa
55120 Hotellit, joissa ei ole ravintolaa

552 Leirintäalueet ja muu 
majoitustoiminta

5521 Retkeilymajat
55210 Retkeilymajat

5522 Leirintäalueet, ml. 
matkailuvaunualueet

55220 Leirintäalueet, ml. matkailuvaunualueet

5523 Muu majoitustoiminta
55231 Matkustajakodit ja täysihoitolat
55232 Lomakylät
55239 Muualla mainitsematon majoitustoiminta

553 Ravintolat, kahvila-ravintolat ja 
ruokakioskit

5530 Ravintolat, kahvila-ravintolat ja
ruokakioskit

55301 Ravintolat
55302 Kahvila-ravintolat
55303 Ruokakioskit

554 Kahvi-, olut- ja drinkkibaarit
5540 Kahvi-, olut- ja drinkkibaarit
55400 Kahvi-, olut- ja drinkkibaarit

555 Henkilöstö- ja laitosruokalat, 
ateriapalvelu

5551 Henkilöstö- ja laitosruokalat
55510 Henkilöstö-ja laitosruokalat

5552 Ateriapalvelu
55520 Ateriapalvelu

I
KULJETUS, VA RASTO INTI JA  
TIETOLIIKENNE

60 Maaliikenne; putkijohtokuljetus
601 Rautatieliikenne
6010 Rautatieliikenne
60100 Rautatieliikenne

602 Muu maaliikenne
6021 Muu säännöllinen maitse tapahtuva 

henkilöliikenne
60211 Raitiotie- ja metroliikenne
60212 Säännöllinen linja-autoliikenne

6022 Taksiliikenne
60220 Taksiliikenne

6023 Muu maitse tapahtuva henkilöliikenne
60231 Linja-autojen tilausliikenne 
60239 Muualla mainitsematon maitse tapahtuva 

henkilöliikenne
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6024 Tieliikenteen tavarankuljetus
60240 Tieliikenteen tavarankuljetus

603 P u tk ijo h to ku lje tu s
6030 Putkijohtokuljetus
60300 Putkijohtokuljetus

61 Vesiliikenne
611 M e r i - ja  ra n n ik k o liik e n n e
6110 M eri- ja rannikkoliikenne
61101 Meriliikenteen henkilökuljetus
61102 Meriliikenteen tavarankuljetus
61103 Kotimaan rannikkoliikenne

612 S is ä v e s iliik e n n e
6120 Sisävesiliikenne
61200 Sisävesiliikenne

62 Ilmaliikenne
621 S ä ä n n ö llin e n  le n to liik e n n e
6210 Säännöllinen lentoliikenne
62100 Säännöllinen lentoliikenne

622 T ila u s le n to liik e n n e
6220 Tilauslentoliikenne
62200 Tilauslentoliikenne

623 A v a ru u s liik e n n e
6230 Avaruusliikenne
62300 Avaruusliikenne

63 Liikennettä palveleva toiminta ja 
matkatoimistot

631 L as tin käs itte ly  ja  varasto in ti
6311 Lastinkäsittely
63110 Lastinkäsittely

6312 Varastointi
63120 Varastointi

632 Muu liikennettä palveleva toiminta
6321 Muu maaliikennettä palveleva 

toiminta
63211 Linja-autoasemat
63212 Tieliikenteen terminaalitoiminta
63213 Maksullinen pysäköinti
63219 Muualla mainitsematon maaliikennettä 

palveleva toiminta

6322 Muu vesiliikennettä palveleva 
toiminta

63221 Satamat
63229 Muualla mainitsematon vesiliikennettä 

palveleva toiminta

6323 Muu ilm aliikennettä palveleva 
toiminta

63230 Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta

633 Matkatoimistot ja muu matkailua 
palveleva toiminta

6330 Matkatoim istot ja muu matkailua 
palveleva toiminta

63300 Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva 
toiminta

634 Muu kuljetusvälitys
6340 Muu kuljetusvälitys
63401 Huolinta ja rahtaus
63409 Muualla mainitsematon kuljetusvälitys

64 Posti- ja teleliikenne
641 Posti- ja kuriiritoiminta
6411 Postin toiminta
64110 Postin toiminta

6412 Muu jakelu - ja kuriiritoiminta
64120 Muu jakelu- ja kuriiritoiminta

642  Teleliikenne
6420 Teleliikenne
64201 Puhelinliikenne
64202 Muu teleliikenne
64203 Ohjelmansiirtopalvelut
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J
RAHOITUSTOIMINTA

6 5  Rahoituksen välitys poislukien 
vakuutus

651 P a n kk ito im in ta
6511 Keskuspankkitoiminta
65110 Keskuspankkitoiminta

6512 Muu pankkitoiminta
65121 Talletuspankkitoiminta 
65129 Muu pankkimainen toiminta

652 M u u  rah o ituksen  vä litys
6521 Rahoitusleasing
65210 Rahoitusleasing

6522 Muu luotonanto
65220 Muu luotonanto

6523 Muu rahoitustoiminta
65231 Sijoitus- ja kehitysyhtiötoiminta
65232 Rahastotoiminta 
65239 Muu sijoitustoiminta

66 Vakuutustoiminta poislukien 
pakollinen sosiaalivakuutus

660 V a ku u tu sto im in ta  po is lu k ien  
p a k o llin e n  so s iaa livaku u tu s

6601 Henkivakuutus
66010 Henkivakuutus

6602 Eläkevakuutus
66020 Eläkevakuutus

6603 Vahinkovakuutus
66031 Vahinkovakuutusyhtiöt
66032 Vakuutusyhdistykset 
66039 Muu vahinkovakuutus

67 Rahoitusta palveleva toiminta
671 R ahoituksen vä lity s tä  p a lv e leva  

to im in ta
6711 Rahoituksen välityksen hallinnolliset 

tukipalvelut
67111 Pörssitoiminta
67119 Muut rahoituksen välityksen hallinnolliset 

tukipalvelut

6712 Arvopapereiden kauppa ja hallinta
67120 Arvopapereiden kauppa ja hallinta

6713 Muu rahoitusta ja sijoitusta palveleva 
toiminta

67130 Muu rahoitusta ja sijoitusta palveleva 
toiminta

672 V aku u tu sta  p a lv e le v a  to im in ta
6720 Vakuutusta palveleva toiminta
67200 Vakuutusta palveleva toiminta

K
KIINTEISTÖ-, VUOKRAUS- JA 
TUTKIMUSPALVELUT; 
LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT

76 Kiinteistöalan palvelut
701 Kiinteistöjen rakennuttaminen ja 

omien kiinteistöjen kauppa
7011 Kiinteistöjen rakennuttaminen
70110 Kiinteistöjen rakennuttaminen

7012 Omien kiinteistöjen kauppa
70120 Omien kiinteistöjen kauppa

702 Omien asuntojen ja kiinteistöjen 
vuokraus ja hallinta

7020 Omien asuntojen ja kiinteistöjen  
vuokraus ja hallinta

70201 Asuntojen vuokraus
70202 Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta 
70209 Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
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703 K iin te is tö je n  v ä litys , isänn ö in ti ja  
hoito

7031 Kiinteistövälitys
70310 Kiinteistövälitys

7032 Isännöinti ja kiinteistönhoito
70320 Isännöinti ja kiinteistönhoito

lii Kulkuneuvojen, koneiden ja 
laitteiden vuokraus ilman 
käyttäjää sekä kotitalous
tavaroiden vuokraus

711 A u to jen  vuokraus ilm an  k u lje tta ja a
7110 Autojen vuokraus ilman kuljettajaa
71100 Autojen vuokraus ilman kuljettajaa

712 M u id e n  liik e n n e v ä lin e id e n  
vuokraus ilm an  kä y ttä jä ä

7121 Muiden m aaliikennevälineiden  
vuokraus ilman kuljettajaa

71210 Muiden maaliikennevälineiden vuokraus 
ilman kuljettajaa

7122 Vesiliikennevälineiden vuokraus ilman 
miehistöä

71220 Vesiliikennevälineiden vuokraus ilman 
miehistöä

7123 llm aliikennevälineiden vuokraus ilman 
miehistöä

71230 llmaliikennevälineiden vuokraus ilman 
miehistöä

713 K oneiden  ja  la itte id e n  vuokraus
7131 Maatalouskoneiden ja -laitteiden  

vuokraus
71310 Maatalouskoneiden ja-laitteiden vuokraus

7132 Rakennuskoneiden ja -laitteiden  
vuokraus

71320 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus

7133 Konttorikoneiden ja -varusteiden sekä 
tietokoneiden vuokraus

71330 Konttorikoneiden ja -varusteiden sekä 
tietokoneiden vuokraus

7134 Muiden koneiden ja laitteiden 
vuokraus

71340 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus

714 Henkilökohtaisten esineiden ja 
kotitalousesineiden vuokraus

7140 Henkilökohtaisten esineiden ja 
kotitalousesineiden vuokraus

71401 Videofilmien vuokraus
71402 Urheilu- ja liikuntavälineiden vuokraus
71409 Muu kotitaloustavaroiden vuokraus

72 Tietojenkäsittelypalvelu
721 Atk-laitteistokonsultointi
7210 Atk-laitteistokonsultointi
72100 Atk-laitteistokonsultointi

722 Ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi

7220 Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi

72200 Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi

723 Tietojenkäsittely
7230 Tietojenkäsittely
72300 Tietojenkäsittely

724 Tietopankkitoiminta
7240 Tietopankkitoiminta
72400 Tietopankkitoiminta

725 Konttori- ja tietokoneiden korjaus 
ja huolto

7250 Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja 
huolto

72500 Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto

726 Muu tietojenkäsittelypalvelu
7260 Muu tietojenkäsittelypalvelu
72600 Muu tietojenkäsittelypalvelu
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73 Tutkimus ja kehittäminen
731 Luonnontieteen  ja  te k n iik a n  

tu tk im us ja  keh ittäm in en
7310 Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus 

ja kehittäminen
73101 Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen
73102 Muu luonnontieteellinen tutkimus ja 

kehittäminen
73103 Tekniikan tutkimus ja kehittäminen

732 Y h te is k u n ta tie te e llin e n  ja  
hum anistinen  tu tk im us ja  
k eh ittäm in en

7320 Yhteiskuntatieteellinen ja 
humanistinen tutkimus ja 
kehittäminen

73200 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen 
tutkimus ja kehittäminen

74 Muu liike-eläm ää palveleva 
toiminta

741 L a in o p illin en  ja  ta lo u d e llin e n  
konsu lto in ti; h a llin ta y h tiö t

7411 Lakiasiain palvelu
74111 Lakiasiaintoimistot
74112 Asianajotoimistot
74113 Patenttitoimistot
74119 Muu lakiasiain palvelu

7412 Laskentatoimi, kirjanpito, 
tilintarkastus ja veroneuvonta

74121 Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu
74122 Tilintarkastuspalvelu
74129 Muu laskentatoimen palvelu

7413 Markkinatutkimus ja 
m ielipideselvitykset

74130 Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset

7414 Liikkeenhoidon konsultointi
74140 Liikkeenhoidon konsultointi

7415 Hallintayhtiöt
74150 Hallintayhtiöt

742 T e k n in e n  p a lve lu
7420 Tekninen palvelu
74201 Yhdyskuntasuunnittelu

74202 Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu
74203 Arkkitehtipalvelu
74204 Rakennetekninen palvelu
74205 LVI-tekninen suunnittelu
74206 Sähkötekninen suunnittelu
74207 Muu rakennustekninen palvelu
74208 Kone-ja prosessisuunnittelu
74209 Muu tekninen palvelu

743 T e k n in e n  tes ta u s  ja  an a lyso in ti
7430 Tekninen testaus ja analysointi
74300 Tekninen testaus ja analysointi

744 M a in o s p a lv e lu
7440 Mainospalvelu
74401 Mainostoimistot
74402 Suora-ja ulkomainonta 
74409 Muu mainospalvelu

745 T yö n välitys  ja  h enk ilöstön  
hank in ta

7450 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta
74501 Työvoimatoimistot
74502 Työvoiman vuokraus
74509 Muu työvoiman ja henkilökunnan hankinta

746 E tsivä-, v a r tio in ti-  ja  
tu rv a llis u u s p a lv e lu

7460 Etsivä-, vartiointi- ja 
turvallisuuspalvelu

74600 Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu

747 S iivous
7470 Siivous
74700 Siivous

748 M u u t p a lv e lu t l i ik e -e lä m ä lle
7481 Valokuvauspalvelu
74811 Valokuvaamotoiminta
74812 Valokuvien kehittäminen

7482 Pakkauspalvelu
74820 Pakkauspalvelu

7483 Sihteeri- ja käännöspalvelu
74831 Tekstinkäsittely- ja monennuspalvelu
74832 Osoitteistopalvelu
74833 Käännös-ja tulkkauspalvelu 
74839 Muu sihteeripalvelu
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7484 M uualla luokittelematon liike-eläm än  
palvelu

74841 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
74842 Perintätoimistot
74843 Messujen ja tuote-esittelyjen järjestäminen 
74849 Muualla mainitsemattomat liike-elämän

palvelut

L
JULKINEN HALLINTO JA  
MAANPUO LUSTUS; PAKOLLINEN  
SOSIAALIVAKUUTUS

75 Julkinen hallinto ja 
maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus

751 J u lk is h a llin to
7511 Julkinen yleishallinto
75110 Julkinen yleishallinto

7512 Terveydenhuollon, opetuksen, 
kulttuurin ja muiden 
yhteiskuntapalvelujen hallinto

75121 Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto
75122 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto

7513 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
75130 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto

7514 Julkishallintoa tukevat toiminnot
75140 Julkishallintoa tukevat toiminnot

752 U lk o a s ia in  h a llin to , m aanpuolustus  
ja  jä rjes tys to im i

7521 Ulkoasiain hallinto
75210 Ulkoasiainhallinto

7522 Maanpuolustus
75220 Maanpuolustus

7523 Oikeustoimi ja vankeinhoito
75231 Oikeudenhoito
75232 Vankeinhoito

7524 Poliisitoimi ja rajojen vartiointi
75241 Poliisitoimi
75242 Rajojen vartiointi ja väestönsuojelu

7525 Palo- ja pelastustoimi
75250 Palo- ja pelastustoimi

753 P a ko llin en
so s iaa livaku u tu s to im in ta

7530 Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
75301 Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta
75302 Lakisääteinen työeläkevakuutus
75309 Muu pakollinen sosiaalivakuutustoiminta

M
KOULUTUS

80 Koulutus
801 Peruskou lu
8010 Peruskoulu
80100 Peruskoulu

802 Lukio ja  am m a tillin e n  koulu tus
8021 Lukio
80210 Lukio

8022 Ammatillinen koulutus
80220 Ammatillinen koulutus

803 K o rkeako u lu t
8030 Korkeakoulut
80300 Korkeakoulut

804 M u u  koulutus
8041 Kuljettajakoulutus
80410 Kuljettajakoulutus

8042 Muu aikuiskoulutus yms.
80421 Kansanopistot, kansalaisopistot, 

musiikkioppilaitokset yms.
80422 Koulutuskeskukset
80423 Kielikoulut ja-opistot
80424 Kirjeopistot
80429 Muut koulutusta antavat yksiköt
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N
TERVEYDENHUOLTO- JA  
SOSIAALIPALVELUT

85 Terveydenhuolto- ja 
sosiaalipalvelut

851 T e rveyd en h u o lto p a lve lu t
8511 Sairaalapalvelut
85110 Sairaalapalvelut

8512 Lääkäripalvelut
85121 Kunnalliset terveyskeskukset
85129 Muut lääkäripalvelut

8513 Hammashoito
85130 Hammashoito

8514 Muut terveydenhuoltopalvelut
85141 Fysikaalinen hoito
85142 Laboratorio-ja röntgentutkimukset
85143 Sairaankuljetuspalvelut 
85149 Muu terveyspalvelu

852 E lä in lä ä k in tä p a lv e lu t
8520 Eläinlääkintäpalvelut
85200 Eläinlääkintäpalvelut

853 S o s ia a lip a lv e lu t
8531 Majoituksen sisältävät 

sosiaalipalvelut
85311 Lasten ja nuorten huoltolaitokset
85312 Vammaisten laitokset
85313 Vanhusten laitokset
85314 Päihdehuoltolaitokset
85315 Palvelutalot ja-asunnot
85316 Muut laitokset
85317 Perhehoito

8532 Sosiaaliset avopalvelut
85321 Lasten päivähoito
85322 Vammaisten erityispäivähoito ja -opetus
85323 Kotipalvelut
85324 Suojatyö ja työhön kuntoutus 
85329 Muu sosiaalitoiminta

O
M U U T YHTEISKUNNALLISET JA  
HENKILÖKOHTAISET PALVELUT

90 Ympäristönhuolto 
900 Ym päristönhuo lto
9000 Ympäristönhuolto
90001 Viemäri-ja jätevesihuolto
90002 Jätehuolto
90003 Ulkotilojen hoito 
90009 Muu ympäristönhuolto

91 Järjestötoiminta
911 T y ö n a n ta ja - ja  a m m a ttijä rje s tö t, 

e lin k e in o e lä m ä n  jä r je s tö t
9111 Työnantajajärjestöt ja 

elinkeinoelämän järjestöt
91110 Työnantajajärjestöt ja elinkeinoelämän 

järjestöt

9112 Ammattialajärjestöt
91120 Ammattialajärjestöt

912 A m m attiyh d is tykset
9120 Ammattiyhdistykset
91200 Ammattiyhdistykset

913 U sko n n o llis e t ja  m uut jä r je s tö t
9131 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt
91310 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt

9132 Puoluepoliittiset järjestöt
91320 Puoluepoliittiset järjestöt

9133 Muut järjestöt
91331 Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt 
91339 Muualla mainitsemattomat järjestöt

92 Virkistys-, kulttuuri- ja 
urheilutoiminta

921 E lo kuva- ja  v id eo to im in ta
9211 Elokuvien ja videoiden tuotanto
92110 Elokuvien ja videoiden tuotanto
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9212 Elokuvien levitys ja videoiden 
tukkujakelu

92120 Elokuvien levitys ja videoiden tukkujakelu

9213 Elokuvien esittäminen
92130 Elokuvien esittäminen

922 Radio- ja televisiotoiminta
9220 Radio- ja televisiotoiminta
92200 Radio- ja televisiotoiminta

923 Muut kulttuuri- ja viihdepalvelut
9231 Taiteellinen ja kirjallinen toiminta
92311 Taiteilijatoiminta
92312 Näyttämö- ja konserttitoiminta

9232 Taidelaitokset
92320 Taidelaitokset

9233 Huvipuistot
92330 Huvipuistot

9234 Muut viihdepalvelut
92340 Muut viihdepalvelut

924 Uutistoimistot
9240 Uutistoimistot
92400 Uutistoimistot

925 Kirjastot, arkistot, museot, galleriat 
yms.

9251 Kirjastot ja arkistot
92510 Kirjastot ja arkistot

9252 Museot, näyttelyt sekä historiallisten 
paikkojen ja rakennusten suojelu

92520 Museot, näyttelyt sekä historiallisten 
paikkojen ja rakennusten suojelu

9253 Kasvitieteelliset puutarhat, eläintarhat 
ja luonnonpuistot

92530 Kasvitieteelliset puutarhat, eläintarhat ja 
luonnonpuistot

926 Urheilutoiminta
9261 Urheilukentät, urheiluhallit ja stadionit
92610 Urheilukentät, urheiluhallit ja stadionit

9262 Muu urheilutoiminta
92620 Muu urheilutoiminta

927 Muut virkistyspalvelut
9271 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelu
92710 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelu

9272 M uualla luokittelemattomat 
virkistyspalvelut

92720 Muualla luokittelemattomat virkistyspalvelut

93 Muut palvelut 
930 Muut palvelut
9301 Pesulatoiminta
93010 Pesulatoiminta

9302 Kampaamot ja kauneushoitolat
93021 Parturit ja kampaamot
93022 Kauneudenhoitopalvelut

9303 Hautaustoimistot
93030 Hautaustoimistot

9304 Kylpylaitokset, solariumit yms. 
palvelut

93040 Kylpylaitokset, solariumit yms. palvelut

9305 M uualla luokittelemattomat palvelut
93050 Muualla luokittelemattomat palvelut

P
TYÖNANTAJAKOTITALOUDET

95 Työnantajakotitaloudet
950 Työnantajakotitaloudet
9500 Työnantajakotitaloudet
95000 Työnantajakotitaloudet
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Q
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT JA 
ULKOMAISET EDUSTUSTOT

97 Kansainväliset järjestöt ja 
ulkomaiset edustustot

970 K a n sa in vä lis e t jä r je s tö t ja  
u lk o m a is e t edustustot

9700 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset 
edustustot

97000 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset 
edustustot

X
TO IM IA LA  TU N TEM A TO N

99 Toimiala tuntematon
999 Toimiala tuntematon
9999 Toimiala tuntematon
99999 Toimiala tuntematon
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8 Toimialaluokitus määritelmineen

A

A  MAATALOUS, RIISTATALOUS JA METSÄTALOUS

M aatalouden ja  riistatalouden tarkoituksena on kasv i-ja  eläintuotteiden tuotanto elin
tarvikkeiksi, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläim iksi, siemeniksi sekä teollisuuden 
raaka-aineiksi.

M etsätalouden tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, met
sätalouden edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.

Tähän ei kuulu:
Kalatalous kuuluu luokkaan B.

01 Maatalous, riistatalous ja niihin 
liittyvät palvelut

Maatalouden ja  riistatalouden tarkoituksena on 
kasvi- ja  eläintuotteiden tuotanto elintarvikkeik
si, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, sie
meniksi sekä teollisuuden raaka-aineiksi. Näitä 
palveleva toiminta sisältää maksua vastaan teh
dyt palvelut.

Tähän ei kuu lu:
Metsätalous kuuluu luokkaan 02.

Maatalouskoneiden korjaus kuuluu maa- ja  met
sätalouskoneiden valmistuksen luokkaan 293.

Maatilamatkailun majoitus- ja  ravitsemispalve- 
lut kuuluvat luokkaan 55239.

Salaojitus kuuluu raivauksen, purun ja  pohja
rakentamisen luokkaan 45110.

Maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjiä 
kuuluu koneiden ja  laitteiden vuokrauksen luok
kaan 71310.

Eläinlääkintäpalvelut kuuluvat luokkaan 85200. 

011 K asv in v ilje ly ; puu tarhata lous
Kasvien, puutarhatuotteiden ja  taimien viljely ja  
kasvattaminen avomaalla tai kasvihuoneissa.

0111 Viljakasvien ja muiden viljelykasvien  
viljely

01110 Viljakasvien ja  muiden viljelykasvien 
viljely

Viljakasvien, kuten kevät-ja syysvehnän, rukiin, 
ohran, kauran ja  seosviljan viljely.

Nurmikasvien, kuten kuivaheinän, säilörehun ja  
tuorerehun viljely.

Perunan ja  sokerijuurikkaan viljely.

Muiden tärkkelyspitoisten juuresten tai juurim u
kuloiden, kuten rehujuurikkaiden viljely.

Öljykasvien viljely.

Kylvösiementen tuotanto, myös sokerijuurik
kaan ja  rehu- sekä nurmikasvien.

Kuitukasvien viljely.

Palkokasvien, kuten herneiden ja  papujen, vilje
ly.
Lääkkeiden, hyönteismyrkkyjen, sienitautien 
torjunta-aineiden valmistukseen ja  vastaaviin 
käytettyjen kasvien viljely.

Muiden viljelykasvien viljely.

Tähän ei kuulu:
Koristekasvien kasvattaminen kuuluu luokkaan 
01120.

Vihannesten viljely kuuluu luokkaan 01120.
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Hedelmien ja  marjojen viljely kuuluu luokkaan 
01130.

Koristekasvien, hedelmien ja  vihannesten sie
menten tuotanto kuuluu luokkaan 01120.

Mauste- ja  juomakasvien viljely kuuluu luok
kaan 01130.

Metsämarjojen keruu kuuluu luokkaan 01130, ja  
sienien keruu luokkaan 01120.

0112 Vihannesten, koristekasvien ja taimien 
vilje ly

01120 Vihannesten, koristekasvien ja  taimien 
viljely

Vihannesten ja  juuresten viljely avomaalla tai 
kasvihuoneissa: tomaattien, kurkkujen, kaalien, 
sipulien, kurpitsojen, munakoisojen, salaattien, 
porkkanan, punajuuren, nauriin, lantun, melo
nien, retiisin, retikan yms. viljely.

Mausteyrttien viljely: paprikoiden, fenkolin, 
persiljan, tillin, kirvelin, rakuunan, meiramin, 
kapriksen, sellerin yms. viljely.

Sienien viljely ja  metsäsienien keruu.

Koristekasvien, kuten leikkokukkien, sipuli- 
kukkien, kukkivien ruukkukasvien, viherkasvi
en ja  ryhmäkasvien viljely.

Koristekasvien, hedelmien ja  vihannesten sie
menten, pistokkaiden, vesojen, sipulien, juuri- 
tai varsimukuloiden tuotanto.

Taimien kasvatus istutus-ja koristetarkoituksiin.

Rullattavien nurmimattojen valmistus urheilu
alueiden yms. peittämiseen.

Tähän ei kuulu:
Vilja- ja  öljykasvien viljely kuuluu luokkaan 
01110 .

Kuitukasvien, kuten pellavan, viljely kuuluu 
luokkaan 01110.

Perunan viljely kuuluu luokkaan 01110.

Sikurin ja sokerijuurikkaan viljely kuuluu luok
kaan 01110.

Muiden tärkkelyspitoisten juuresten ja  juurim u
kuloiden kasvattaminen kuuluu luokkaan 01110.

Rehu- ja  nurmikasvien viljely sekä näiden sie
menten tuotanto kuuluu luokkaan 01110.

Hedelmien ja  marjojen tuotanto kuuluu luok
kaan 01130.

Maustekasvien viljely kuuluu luokkaan 01130. 

Puun taimien kasvatus kuuluu luokkaan 0201.

0113 Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja 
maustekasvien vilje ly  

01130 Hedelmien, pähkinöiden, juom a- ja  
maustekasvien viljely

Hedelmien ja  maljojen tuotanto: omenoiden, 
luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, 
herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.

Metsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.

Juomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. 
viljely.

Maustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, 
aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, 
neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja 
kasvatus.

Oliivien tuotanto.

Tähän ei kuulu:
Vilja- ja  öljykasvien viljely kuuluu luokkaan 
01110 .

Hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaat
tien ja  kurkkujen) viljely kuuluu luokkaan 
01120 .

Tuoreitten “pippurien” , paprikoiden, persiljan, 
tillin ja  rakuunan viljely kuuluu luokkaan 01120.

012 Kotieläintalous
Kotieläinten kasvatus ja  hoito.

0121 Nautakarjan hoito 
01210 Nautakarjan hoito
Lypsykarjan, liha-, siitos- ja  jalostusnautojen 
kasvatus ja  hoito.

Myös maatilalla tapahtuva maidonjalostus voik
si, juustoksi yms..

Rehuasemat.

Tähän ei kuulu:
Maatilan ulkopuolella tapahtuva maidon jalostus 
kuuluu meijerituotteiden valmistuksen luokkaan 
15510.

Eläinten hoito ja kasvatus palkkiota vastaan kuu
luu luokkaan 01420.
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0122 Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien  

ja muulien hoito 
01220 Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien 

ja  muulien hoito
Hevosten, aasien yms. eläinten h o ito ja  kasva
tus.

Lampaiden, vuohien yms. eläinten hoito ja  kas
vatus.

Raakavillan tuotanto, lampaiden keritseminen 
lampaiden hoidon yhteydessä.

Vuohenmaidon tuotanto ja  sen maatilalla tapah
tuva jalostus juustoksi yms..

Tähän ei kuulu:
Lampaiden keritseminen palkkiota vastaan kuu
luu luokkaan 01420.

Kilpahevostallien pito kuuluu muun urheilu
toiminnan luokkaan 92620.

Ratsastustallien pito kuuluu muualle luokittele
mattomien virkistyspalvelujen luokkaan 92720.

0123 Sikojen hoito 
01230 Sikojen hoito
Porsaiden tuotanto.

Lihasikojen kasvatus ja  hoito.

Siitossikojen kasvatus ja  hoito.

0124 Siipikarjan hoito 
01240 Siipikarjan hoito
Kananmunien tuotanto.

Siipikarjan hoito ja kasvatus: broilerien tuotanto, 
ankan-, hanhen-, kalkkunan-, fasaanin-, sorsan- 
yms. eläinten lihan tuotanto.

Siitosmunien tuotanto sekä haudonta ja  poikas- 
kasvatus.

Tähän ei kuulu:
Sulkien ja  höyhenten tuotanto kuuluu siipikarjan 
teurastuksen luokkaan 15120.

0125 Muu kotieläintalous  
01251 Turkistarhaus
Turkiseläinten hoito ja  kasvatus: minkkien, ket
tujen, hillerien, supien, nutrioiden yms. eläinten 
tarhaus nahantuotantoon, siitoseläimiksi tai elin
tarvikkeiksi.

Tähän ei kuulu:
Metsästyksellä pyydettyjen eläinten nahkojen 
tuotanto kuuluu luokkaan 01500.

Päätoiminen turkisten muokkaus (käsittely) kuu
luu luokkaan 18300.

Päätoiminen nahkojen valmistus kuuluu luok
kaan 19100.

01252 Poronhoito
Porojen kasvatus ja  hoito sekä porojen teurastus 
porotalouden yhteydessä.

Poronnahkojen ja  -taljojen sekä poronsarvien 
yms. tuotanto poronhoidon yhteydessä.

01259 M uu eläinten hoito
Mehiläisten hoito hunajan ja  mehiläisvahan tuo
tantoon.

Lemmikkieläinten hoito, koirien ja  kissojen 
täyshoitolat.

Muu (Muiden) eläinten hoito.

Tähän ei kuulu:
Kennelit kuuluvat luokkaan 92720.

013 Yhdistetty kasvinviljely ja 
kotieläintalous

0130 Yhdistetty kasvinv ilje ly jä  
kotieläintalous 

01300 Yhdistetty kasvinviljely ja  
kotieläintalous

Sellainen erikoistumaton maatalous, jossa kas
vinviljelyn ja  puutarhatalouden tai kotieläinta
louden osuus ei ylitä 66 %.

014 Maataloutta palveleva toiminta 
poislukien eläinlääkintä

Kasvinviljelyä, puutarhataloutta tai kotieläinta
loutta palveleva toiminta palkkiota vastaan.

0141 Kasvinviljelyä palveleva toiminta 
01410 Kasvinviljelyä palveleva toiminta
Palkkioperusteinen työ: peltojen muokkaus, sa
don käsittely, kasvinsuojeluruiskutukset, puiden 
kasvatukselliset leikkaukset, juurikkaiden taimi
en harvennukset, sadon korjaaminen ja  käsittely 
markkinointia varten.
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Kastelujärjestelmien hoito.

Puutarhojen ja  urheilualueiden istutukset ja  nii
den huolto.

Puiden ja  pensasaitojen leikkuu. 

Neuvontapalvelut.

Kompostointi.

Tähän ei kuulu:
Kasvikuitujen käsittely kuuluu tekstiilien val
mistuksen luokkaan 171.

Kauppiaiden ja  osuustoimintayhteisöjen mark
kinointitoimet kuuluvat luokkaan 51.

Maatalouden kiijanpito-, verotus- ym. talous
asiantuntijoiden palvelut kuuluvat luokkaan 
741.

Puutarhojen ja  urheilualueiden suunnittelu ym. 
kuuluu teknisen palvelun luokkaan 74207.

Maatalousnäyttelyjen ja  messujen järjestäminen 
kuuluu messujen ja  tuote-esittelyjen järjestämi
sen luokkaan 74843.

0142 Eläinten hoitoon liittyvät palvelut 
poislukien eläinlääkintä  

01420 Eläinten hoitoon liittyvät palvelut 
poislukien eläinlääkintä

Palkkioperusteinen työ: keinosiemennys, kar- 
jantarkkailupalvelut, lampaiden keritseminen.

Hevosten kengitys.

Neuvontapalvelut.

Tähän ei kuulu:
Rehuasemapalvelut kuuluvat luokkaan 01210.

Kaupallista metsästystä edistämään tarkoitetut 
palvelut kuuluvat luokkaan 01500.

Kauppiaiden ja  osuustoimintayhteisöjen mark
kinointitoimet kuuluvat luokkaan 51.

Eläinlääkintäpalvelut kuuluvat luokkaan 
85200.

015 Metsästys, riistanhoito ja niitä 
palveleva toiminta

0150 Metsästys, riistanhoito ja niitä 
palveleva toiminta 

01500 Metsästys, riistanhoito ja  niitä  
palveleva toiminta

Eläinten metsästys ja  pyynti ravinnon, turkisten 
tai nahan vuoksi tai tutkimuskäyttöön, eläintar
haan tai lemmikiksi.

Meri-imettäväisten, kuten mursujen ja  hylkeiden 
pyynti.

Metsästyksellä saatujen nahkojen käsittely. 

Riistatalouden edistäminen ja  riistan ruokinta. 

Tähän ei kuulu:
Turkistarhauksesta saatavien nahkojen päätoi
minen käsittely kuuluu luokkaan 18300.

Päätoiminen nahkojen valmistus kuuluu luok
kaan 19100.

Valaiden pyynti kuuluu kalastuksen luokkaan 
05010.

Teurastamoista saatavien vuotien ja  nahkojen 
käsittely kuuluu teurastuksen luokkaan 15110.

Metsästys urheilu- ja  virkistystarkoitukseen 
kuuluu luokkaan 92620.

02 Metsätalous ja siihen liittyvät 
palvelut

020 Metsätalous ja siihen liittyvät 
palvelut

Metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkor
juu, metsätalouden edistäminen sekä muu met
sätaloutta palveleva toiminta.

Tähän ei kuulu:
Puutavaran u itto ja  lauttaus kuuluvat kuljetuksen 
luokkaan 61200.

Metsäojitus ja  kunnossapitotyöt kuuluvat raken
tamisen luokkaan 45110.

Metsäteiden rakentaminen ja  kunnossapitotyöt 
kuuluvat rakentamisen luokkaan 45230.
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0201 Metsätalous 
02011 Metsän uudistaminen
Metsäpuiden taimi- ja  siementuotanto, uudis
tusalan raivaus, koneellinen maanpinnan muok
kaus (äestys, auraus, laikutus, mätästys ja  muut 
koneelliset valmistamistoimenpiteet), kulotus, 
luontainen uudistaminen, metsänviljely (kylvö 
ja  istutus), peltojen metsittäminen, taimikon var- 
haishoito (täydennysviljely ja  heinittymisen tor
junta).

02012 Metsänhoito
Taimikonhoito, pystykarsinta, metsänlannoitus 
ja  metsätuhojen torjunta.

Tähän ei kuulu:
Metsäojitus ja  kunnossapitotyöt kuuluvat raken
tamisen luokkaan 45110.

Metsäteiden rakentaminen ja  kunnossapitotyöt 
kuuluvat rakentamisen luokkaan 45230.

02013 Puunkorjuu
Puiden korjuuseen liittyvät työt (puiden kaato, 
karsinta ja  katkaisu),metsähakkeen tuotanto, 
joulukuusien tuotanto ja  puutavaran metsäkulje- 
tus.

Tähän ei kuulu:
Hakkeen valmistus sahan yhteydessä kuuluu 
teollisuuden luokkaan 20100.

02019 M uu metsätalous
Metsien suojelu (esim. luonnonsuojelualueiden 
hoito), metsässä kasvavien ei syötävien materi
aalien, kuten sammaleen, jäkälän, käpyjen (ko
ristetarkoitukseen), risujen, kumin, korkin ym. 
keruu.

Tähän ei kuulu:
Metsäsienien keruu kuuluu maatalouden luok
kaan 01120.

Metsämarjojen keruu kuuluu maatalouden luok
kaan 01130.

Käpyjen keruu siementuotantoa varten kuuluu 
luokkaan 02011.

0202 Metsätaloutta palveleva toiminta 
02020 Metsätaloutta palveleva toiminta
Metsätalouden suunnittelu, neuvonta ja  muu 
metsätalouden yleinen edistämistoiminta, mm. 
metsänhoitoyhdistysten ja  metsälautakuntien 
toiminta.

Metsänomistajien neuvonta ja  koulutus.

Puukaupan avustaminen ja  arviointi, puiden lei
maus.

Muu metsätaloutta palveleva toiminta.

Tähän ei kuulu:
Lainvalvonta ja  tarkastustoiminta kuuluvat ju l
kisen hallinnon luokkaan 75130.

Metsäpalojen torjunta kuuluu palo- ja  pelastus
toimen luokkaan 75250.
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B  KALATALOUS

M eri-ja sisävesikalastus, muu vesipyynti, kalanviljelyjä kalataloutta palveleva toiminta. 

Tähän ei kuulu:
Urheilu- ja  virkistyskalastus kuuluvat luokkaan 92720.

Kalanjalostus kuuluu teollisuuden luokkaan 15200.

Hylkeiden ja  mursujen pyynti kuuluu maatalouden luokkaan 01500.

05 Kalastus, kalanviljely ja niihin 
liittyvät palvelut

050 K alastus, k a la n v ilje ly  ja  n iih in  
l iitty v ä t p a lv e lu t 

0501 Kalastus 
05010 Kalastus
Merellä ja  rannikkovesissä tapahtuva kalastus, 
valaiden pyynti.

Järvi- ja  jokikalastus sekä muu sisävesikalastus.

Muu vesipyynti, kuten äyriäisten (mm. rapujen) 
pyynti sekä simpukoiden, vesikasvien, korallien 
ym. keruu.

Kalataloutta palveleva toiminta, kuten kalastus- 
neuvonta sekä kalavesien hoito.

Tähän ei kuulu:
Urheilu- ja  virkistyskalastus kuuluvat luokkaan 
92720.

Hylkeen ja  mursun pyynti kuuluu maatalouden 
luokkaan 01500.

0502 Kalanviljely  
05020 Kalanviljely
Kalanviljely meressä ja  suolattomassa vedessä 
ruokakalaksi.

Istukastuotanto (m ädin-ja kalanpoikastuotanto).

Muu vesiviljely, kuten ravun, osterin, simpukan 
yms. viljely sekä vesikasvien viljely.
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Q  MINERAALIEN KAIVU

Luonnossa esiintyvien mineraalien nosto, muokkaus ja  hyödyntäminen (myös urakointi). 
Näitä mineraaleja ovat malmit, kivihiili ja  maalajit sekä raakaöljy ja  luonnonkaasu. Kai
vos- ja  kaivannaistoiminta voi tapahtua avoimissa kaivoksissa ja  louhimoissa. Myös sel
laiset täydentävät toiminnat, jotka ovat tarpeen malmien ja  muiden luonnon raaka-ainei
den muokkaamiseksi jatkojalostuksessa tai käytössä tarvittavaan muotoon. Näitä toimin
toja ovat murskaaminen, seulonta, pesu, kiillotus, jauhatus, vaahdotus, sulatus yms. rikas
taminen, jolla aineita puhdistetaan huomattavasti.

Tähän ei kuulu:
Lähdeveden ja  luonnon kivennäisvesien pullotus kuuluu luokkaan 15980.

Kiven viimeistely ja  kivituotteiden valmistus kuuluvat luokkaan 26700.

Mineraalien murskaaminen, jauhaminen ja  muu työstäminen, joka ei tapahdu kaivostoi
minnan yhteydessä, kuuluu luokkaan 26810 tai 26820.

Veden otto, puhdistus ja  jakelu kuuluu luokkaan 41000.

Malmien ja  muiden kaivannaisvarojen etsintä kuuluu teknisen palvelun alaluokkaan 
74209 ja  koeporaus rakentamisen alaluokkaan 45120.

CA Energiamineraalien kaivu

Kivi- ja  ruskohiilen kaivu, turpeen nosto, raakaöljyn ja  luonnonkaasun tuotanto sekä muiden 
energiaa tuottavien raaka-aineiden kaivu.

10 Kivi- ja ruskohiilen kaivu; 
turpeen nosto

101 K iv ih iile n  kaivu
1010 Kivihiilen kaivu 
10100 Kivihiilen kaivu
Kivihiilen ja  antrasiitin eri lajien louhinta avoi
missa kaivoksissa tai louhimoissa.

Puhdistus, murskaaminen, seulonta, pesu, jauha
minen, lajittelu, vaahdotus, sulatus yms. rikasta
minen.

Brikettien ja  muiden pääasiassa kivihiilestä 
valm istettujen kiinteiden polttoaineiden val
mistus.

Tähän ei kuulu:
Koksaamoissa tapahtuva kiinteiden polttoainei
den valmistus kuuluu luokkaan 23100.

102 R u sko h iilen  ka ivu
1020 Ruskohiilen kaivu 
10200 Ruskohiilen kaivu
Ruskohiilen louhinta avoimissa kaivoksissa tai 
louhimoissa.

Puhdistus, murskaaminen, seulonta, pesu, jauha
minen, lajittelu, vaahdotus, sulatus yms. rikasta
minen.

Brikettien ja  muiden pääasiassa ruskohiilestä val
mistettujen kiinteiden polttoaineiden valmistus.

103 Turpeen  nosto ja  m uokkaus
1030 Turpeen nosto ja muokkaus 
10300 Turpeen nosto ja  muokkaus
Turpeen nosto, polttoturpeen valmistus sekä tur
peen valmistus maanparannus- ja  muihin tarkoi
tuksiin, esim. kasvuturve. Turvebrikettien val
mistus.
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Tähän ei kuu lu:
Turvetuotteiden, kuten taimiruukkujen valmis
tus kuuluu teollisuuden luokkaan 26820.

I I  Raakaöljyn ja luonnonkaasun 
tuotanto sekä siihen liittyvät 
palvelut

I I I  Raakaöljyn ja luonnonkaasun 
tuotanto

1110 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto 
11100 Raakaöljyn ja  luonnonkaasun tuotanto
Raakaöljyn pumppaus ja  muu siihen liittyvä tuo
tantotoiminta.

Luonnonkaasun tuotanto.

Luonnonkaasun nesteytys ja  uudelleen kaasuun- 
nuttaminen kuljetusta varten.

Rikin poistaminen luonnonkaasusta.

Bitumipitoisen savikiven ja  hiekan talteenotto.

Raakaöljyn tuotanto bitumipitoisesta savikivestä 
ja  hiekasta.

Tähän ei kuulu:
Nestekaasujen ym kaasujen valmistus öljynja- 
lostamoissa kuuluu luokkaan 23201.

Raakaöljyn ja  luonnonkaasun tuotantoon liitty
vät palvelut kuuluvat luokkaan 11200.

Jalostettujen öljytuotteiden valmistus kuuluu 
luokan 2320 alaluokkiin.

Öljyn ja  luonnonkaasun siirto putkia pitkin kuu
luu luokkaan 60300.

Öljyjen ja  kaasujen etsintä kuuluu luokkaan 
74209.

112 Raakaöljyn ja luonnonkaasun 
tuotantoon liittyvät palvelut 
poislukien maaperätutkimus

1120 Raakaöljyn ja luonnonkaasun 
tuotantoon liittyvät palvelut poislukien 
maaperätutkimus 

11200 Raakaöljyn ja  luonnonkaasun 
tuotantoon liittyvät palvelut poislukien 
maaperätutkimus

Palkkiotyönä suoritettu raakaöljyn ja  luonnon
kaasun tuotantoon liittyvä palvelutoiminta: po
raus, kaivaminen; poratomin pystytys, korjaus, 
purkaminen; öljy- ja  kaasulähteiden vuoraami
nen, pumppaaminen, lähteiden sulkeminen jne.

Tähän ei kuulu:
Geofysikaaliset ja  geologiset tutkimukset kuulu
vat luokkaan 74202.

12 Uraani- ja toriummalmien 
louhinta

120 Uraani- ja toriummalmien louhinta
1200 Uraani- ja toriummalmien louhinta 
12000 Uraani- ja  toriummalmien louhinta
Pääasiassa uraania tai toriumia sisältävien mal
mien kaivu ja muokkaus kaivospaikalla.

Tähän ei kuulu:
Lohkeavien alkuaineiden ja  näiden isotooppien 
valmistus kuuluu luokkaan 23300.

Polttoaine-elementtien valmistus kuuluu myös 
luokkaan 23300.

CB Malmien ja mineraalien kaivu poislukien energiamineraalit

Metallimalmien kaivu, kivenlouhinta, hiekan ja  
saven otto, kemiallisten mineraalien kaivu sekä 
muiden energiaa tuottamattomien aineiden tal
teenotto.

13 Metallim alm ien louhinta
Metallimalmien ja  luonnonmetallien louhinta 
avoimissa kaivoksissa tai louhimoissa.

Rautamalmien muokkaus kaivospaikalla jatko
jalostuksessa tarvittavaan muotoon: murskaami
nen, hienontaminen, seulonta, pesu, vaahdotus, 
sintraus, sulatus yms. rikastaminen.

Tähän ei kuulu:
Alumiinioksidin tuotanto kuuluu luokkaan 
27420.

Pasutettu rikkikiisu kuuluu luokkaan 24130.
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131 R au tam alm ien  louh in ta  
1310 Rautamalmien louhinta 
13100 Rautamalmien louhinta

Pääasiassa rautaa sisältävien malmien kaivu: he- 
matiitti, magnetiitti, martiitti, minettimalmi, li- 
meniitti, rautahohde, rautasälpä.

Rautamalmien muokkaus kaivospaikalla jatko
jalostuksessa tarvittavaan muotoon: murskaami
nen, hienontaminen, seulonta, pesu, vaahdotus, 
sintraus, sulatus yms. rikastaminen.

Tähän ei kuulu:
Rikkikiisun ja  muiden rautasulfidien kaivu kuu
luu luokkaan 14300.

132 M u id e n  m e ta llim a lm ie n  louh in ta  
p o is lu k ien  u raan i ja  torium  

1320 Muiden metallimalmien louhinta 
poislukien uraani ja torium 

13200 Muiden metallimalmien louhinta 
poislukien uraani ja  torium

Muiden kuin rautaa sisältävien epäjalojen metal
limalmien kaivu; mm. kuparia, nikkeliä, sinkkiä, 
lyijyä, kromia, alumiinia, titaania, kobolttia si
sältävien malmien kaivu.

Pääasiassa jalometalleja sisältävien malmien 
kaivu: kulta, hopea, platina.

Malmien muokkaus kaivospaikalla jatkojalos
tuksessa tarvittavaan muotoon: murskaaminen, 
hienontaminen, seulonta, pesu, vaahdotus, sula
tus yms. rikastaminen.

Tähän ei kuulu:
Alumiinioksidin, nikkeli- ja  kuparikiven tuotan
to kuuluu luokan 274 alaluokkiin.

14 Muu mineraalien kaivu
Kivenlouhinta, hiekan, soran ja  saven otto, ke
miallisten ja  lannoitemineraalien talteenotto se
kä muiden kaivannaisten, kuten hioma-aineiden, 
jalokivien, suolan, asbestin, kvartsin jne. tal
teenotto. Myös kaivannaistoiminnan yhteydessä 
tapahtuva kiven ja  muiden kaivannaisten murs
kaus, seulonta, pesu yms.

141 K iven louh in ta
1411 Rakennuskiven louhinta 
14110 Rakennuskiven louhinta

Graniitin, gneissin, vuolukiven, marmorin ja  
muun rakennuskiven louhinta.

Louhintaan liittyvä kiven karkea käsittely kuten 
sahaaminen suorakulmaisiksi kappaleiksi.

Tähän ei kuulu:
Kiven murskaus ja  sepelin tuotanto kuuluu luok
kaan 14210.

Kemiallisten mineraalien louhinta kuuluu luok
kaan 14300.

Kiven viimeistely ja  kivituotteiden valmistus 
kuuluu teollisuuden luokkaan 26700.

1412 Kalkkikiven, kipsin ja dolomiitin 
louhinta 

14120 Kalkkikiven, kipsin ja  dolomiitin 
louhinta

Kalkkikiven kaivu ja  louhinta.

Kalkkikiven murskaus, jauhatus ja  lajittelu käy
tettäväksi maanparannustarkoituksiin tai kalkki- 
ja  sementtiteollisuuden raaka-aineena.

K ipsikivenja anhydriitin kaivu ja louhinta.

Liidun ja  dolomiitin talteenotto.

1413 Liuskekiven louhinta 
14130 Liuskekiven louhinta
Liuskekiven kaivu ja  louhinta sekä siihen liitty
vä kiven karkea käsittely.

142 H iekan  ja  saven otto 
1421 Soran ja hiekan otto 
14210 Soran ja  hiekan otto
Hiekan ja  soran otto, seulonta ja  lajittelu.

Kiven murskaaminen, hienontaminen ja  lajittelu 
käytettäväksi talon- ja  tienrakennuksen sekä be- 
toniteollisuuden raaka-aineena. Sepelimyllyt, 
myös erilliset.

Tähän ei kuulu:
Bitumisen hiekan tuotanto kuuluu luokkaan 
11100 .
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1422 Saven ja kaoliinin otto 
14220 Saven ja  kaoliinin otto
Saven, tulenkestävän saven, kaoliinin ja  muiden 
keraamisen teollisuuden raaka-aineena käytettä
vien maalajien kaivu.

Tähän ei kuulu:
Paisutetun saven valmistus yms. saven käsittely 
kuuluu luokkaan 26820.

143 K e m ia llis te n  m in e ra a lie n  louh inta
1430 Kemiallisten mineraalien louhinta 
14300 Kemiallisten mineraalien louhinta
A patiitin, luonnon kalsium fosfaatin ja  muiden 
pääasiassa lannoitteina käytettävien m ineraa
lien kaivu.

Raa’an tai puhdistamattoman rikin, rikkikiisun, 
pasuttamattomien rautapyriittien ja  muiden rau- 
tasulfidien kaivu.

Muiden kemiallisten mineraalien kaivu, mukaan 
lukien maavärien, luonnonboraattien ja  fluo- 
risälvän kaivu.

Mineraalien muokkaus kaivospaikalla: murskaa
minen, hienontaminen, seulonta yms. rikastami
nen.

Tähän ei kuulu:
Pasutettu rikkikiisu kuuluu luokkaan 24130.

Lannoitteiden ja  typpiyhdisteiden valmistus 
kuuluu luokkaan 24150.

144 Suolan tuotanto
1440 Suolan tuotanto 
14400 Suolan tuotanto
Suolan talteenotto: kaivu, haihdutus merivedestä 
jne.

Suolaveden tuotanto.

Suolan murskaaminen, puhdistus ym käsittely.

145 Muiden tuotteiden kaivu ja 
louhinta

1450 Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta 
14500 Muiden tuotteiden kaivu ja  louhinta
Muualla mainitsemattomien kaivannaisten tal
teenotto: hioma-aineet, jalokivet, talkki, asbesti, 
kvartsi, luonnon grafiitti, kiille, maasälpä, luon- 
nonbitumi ja  -asfaltti.

Kaivostoiminnan yhteydessä tapahtuva mine
raalien käsittely jatkojalostuksessa tai käytössä 
tarvittavaan muotoon: murskaaminen, seulonta, 
pesu, kiillotus, jauhatus yms. rikastaminen.
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0  TEOLLISUUS

Teollisuus eli valmistus on epäorgaanisten tai orgaanisten aineiden mekaanista tai ke
miallista muuntamista uusiksi tuotteiksi. Muuntaminen voidaan suorittaa joko koneelli
sesti tai käsin paikasta riippumatta.

Myös teollisuustavaroiden valmistuttaminen omista tai valmistajien raaka-aineista.

Tehdasmaisesti valmistettujen komponenttien kokoaminen kuuluu teollisuuteen, jos se 
on kiinteässä yhteydessä ko. tuotteiden valmistukseen ja  suoritetaan valmistajan toimi
paikan toimesta.

Koneiden ja  laitteiden asentaminen kuuluu samaan teollisuuden luokkaan kuin ko. konei
den ja  laitteiden valmistuskin.

Pääsääntöisesti korjaustoiminta kuuluu vastaavaan teolliseen toimintaan kuin tällaisten 
koneiden ja  laitteiden valmistus. On huomattava, että koneiden ja  laitteiden yms. olennai
nen muuttaminen, uudistaminen tai jälleenrakentaminen on valmistusta ja  näin ollen teol
lista toimintaa.

Tähän ei kuulu:
Autojen korjaus kuuluu luokkaan 50201, ja  kotitaloudessa käytettävien kestokulutustava- 
roiden korjaus kuuluu luokan 527 alaluokkiin. Muun kuin valmistajan suorittama kontto
ri- ja  tietokoneiden korjaus kuuluu luokkaan 72500.

Erillinen rakennuspaikalla tapahtuva rakennusten ja  rakenteiden osien kokoaminen kuu
luu rakentamisen luokkaan F. Esimerkkeinä mainittakoon siltojen, vesisäiliöiden, rauta
teiden, hissien, liukuportaiden, vesijohtojen, sammuttajien, keskuslämmityslaitteiden, il
mastointilaitteiden, valaisinlaitteiden, sähköjohtojen yms. talonrakennusten ja  muiden ra
kenteiden osien kokoaminen.

DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus

15 Elintarvikkeiden ja juomien 
valmistus

151 T eu rastus s e k ä  lih an ja lo s tu s  ja  
lih an  sä ilyvy yskäs itte ly

1511 Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely 
15110 Teurastus ja  lihan säilyvyyskäsittely
Nautakarjan, sikojen, lampaiden, vuohien, he
vosten, porojen yms. eläinten teurastaminen teu
rastamoissa.

Tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn jalostamat
toman lihan tuotanto ruhoina tai paloina.

Raakanahkojen ja  -vuotien tuotanto sekä teuras
tuksen muut sivutuotteet, esim. rasvavilla, ham
paat ja  luut. Jauhon valmistus lihasta.

Ihmisravinnoksi kelpaavien karjanrasvojen sula
tus ja  puhdistus.

Tähän ei kuulu:
Siipikarjan ja  kanien teurastus kuuluu luokkaan 
15120.

Villieläinten turkisten muokkaus eläinten kasva
tuksen tai metsästyksen yhteydessä kuuluu luok
kaan 01251, 01252 tai 01500.

Meren eliöiden rasvojen puhdistus kuuluu luok
kaan 15410.
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Erillinen palkkiotyönä tehty lihan pakkaaminen 
kuuluu luokkaan 74820, ja  tukkukaupan suorit
tama lihan pakkaaminen omaan laskuun kuuluu 
luokkaan 51320.

1512 Siipikarjan teurastus ja lihan 
säilyvyyskäsittely 

15120 Siipikarjan teurastus ja  lihan 
säilyvyyskäsittely

Siipikarjan teurastaminen.

Siipikarjan tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn 
jalostamattoman lihan tuotanto kokonaisena tai 
paloina.

Tähän luokkaan kuuluu myös kanien ja  sen kal
taisten eläinten teurastaminen sekä jalostamatto
man lihan tuotanto.

Höyhenten ja  untuvien tuotanto.

Tähän ei kuulu:
Erillinen palkkiotyönä tehty lihan pakkaaminen 
kuuluu luokkaan 74820, ja  tukkukaupan suorit
tama lihan pakkaaminen omaan laskuun kuuluu 
luokkaan 51320.

1513 Lihanjalostus 
15130 Lihanjalostus
M akkara ja  sen kaltaiset lihasta, eläimenosista 
tai verestä valm istetut tuotteet sekä suoleen 
tms. kuoreen laitetut jauhetusta tai paloitellusta 
lihasta valmistetut erikoisvalmisteet. Lihan pa
loittelu.

Makkaroiden säilöntä, savustus ja  suolien puhdis
tus. Makkaraa sisältävien tuotteiden valmistus.

Lihatuotteiden ja  lihaa sisältävien tuotteiden val
mistus, säilöntä, suolaus, savustus, pakastus ja  
kuivaus: lihapiirakoiden, lihasalaattien, -laatikoi
den ja  muiden lihaeinesten valmistus. Lihauut- 
teiden ja  -mehujen valmistus.

Tähän ei kuulu:
Lihaa sisältävien keittojen ja  liemien valmistus 
kuuluu luokkaan 15890.

Ihm isravinnoksi kelpaavien karjanrasvojen 
sulatus ja  puhdistus kuuluu luokkaan 15110. 
M eren eliöiden rasvojen puhdistus kuuluu 
luokkaan 15410.

Erillinen palkkiotyönä tehty lihan pakkaaminen 
kuuluu luokkaan 74820, ja  tukkukaupan suorit

tama lihan pakkaaminen omaan laskuun kuuluu 
luokkaan 51320.

152 K alan ja  k a la tu o tte id e n  ja lo s tu s  ja  
sä ilö n tä

1520 Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja 
säilöntä 

15200 Kalan ja  kalatuotteiden jalostus ja  
säilöntä

Kalojen, rapujen ja  muiden meren eliöiden suo
laus, kuivaus, savustus, säilöntä ja  pakastus. 
Keitetyn tai muuten kypsennetyn kalan tuotanto. 
Tuoreiden jäähdytettyjen tai jäädytettyjen kala- 
fileiden tai mädin valmistus, myös kaviaari. 
Paloitellun tai jauhetun jäädytetyn kalan tuotan
to.

Kalaa sisältävien ruokien valmistus: kalajauhe, 
kalakukot, kalasalaatit ja  -laatikot sekä muut ka
laeinekset ja  -säilykkeet.

Alusten toiminta, jotka suorittavat ainoastaan 
kalan jalostusta ja  säilöntää.

Tähän ei kuulu:
Kalastusalusten toiminta, jotka suorittavat sekä 
kalastusta että kalan jalostusta tai säilöntää, kuu
luu kalastukseen 05010.

Öljyjen valmistus kaloista ja  muista meren eli
öistä kuuluu luokkaan 15410.

Kalaa sisältävien keittojen ja  liemien valmistus 
kuuluu luokkaan 15890.

Rehuksi aiotun kalajauheen valmistus kuuluu 
luokkaan 15710.

153 H ed e lm ien , m arjo jen  ja  
v ihan nesten  ja lo s tu s  ja  sä ilö n tä

1531 Perunoiden jalostus ja säilöntä 
15310 Perunoiden jalostus ja  säilöntä
Jäädytettyjen tai kuivattujen perunoiden valmis
tus. Perunasta valmistettujen jauhojen ja  hiuta
leiden tuotanto. Ranskalaisten perunoiden ja  pe
runalastujen valmistus. Pikaperunasosejauheen 
ja  pakasteperunasoseen valmistus.

Teollinen perunoiden kuoriminen.

Tähän ei kuulu:
Tärkkelyksen valmistus perunasta kuuluu luok
kaan 15620.
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1532 Hedelmä- ja kasvismehujen valmistus 
15320 Hedelmä- ja  kasvismehujen valmistus
Aitojen hedelmä-, kasvis- ja  marjamehujen val
mistus ja  pullotus, myös tiivisteet.

Mehuasemat.

Tähän ei kuulu:
Hedelmämehuilla yms maustettujen juomien 
valmistus kuuluu luokkaan 15980.

1533 Muu hedelmien, marjojen ja 
vihannesten jalostus ja säilöntä

15330 M uu hedelmien, marjojen ja
vihannesten jalostus ja  säilöntä

Hedelmien, kasvisten ja  marjojen säilöntä; kui
vattujen hedelmien, hyytelöiden, marmeladien 
ja  hedelmäjälkiruokien valmistus, säilöntä ja  pa
kastus.

Pääasiassa hedelmiä ja  kasviksia sisältävien ruo
kien valmistus, esim. kasvissalaatit, kaali- ja  
lanttupiiraat, kasvislaatikot.

Pähkinätahnojen sekä hedelmien ja  pähkinöiden 
sekoitusten valmistus.

Tähän ei kuulu:
Perunatuotteiden valmistus kuuluu luokkaan 
15310, ja  hedelmä-, kasvis- ja  marjamehujen 
valmistus luokkaan 15320.

Jauhojen valmistus kuivatuista kasviksista kuu
luu luokkaan 15610.

Hedelmien ja  pähkinöiden säilöntä sokerissa 
kuuluu luokkaan 15840.

154 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen 
valmistus

1541 Raakakasvi- ja -eläinöljyjen ja 
-rasvojen valmistus 

15410 Raakakasvi- ja  -eläinöljyjen ja  
-rasvojen valmistus

Raakakasviöljyjen, öljyrehukakkujen ja  -jau
heen valmistus, öljysteariinin valmistus.

Syötäväksi kelpaamattomien eläinrasvojen ja  
-öljyjen valmistus.

Öljyjen valmistus kaloista ja  muista meren eli
öistä, myös puhdistettujen.

Tähän ei kuulu:
Ihmisravinnoksi kelpaavien karjan rasvojen 
puhdistus kuuluu luokkaan 15110.

1542 Puhdistettujen öljyjen ja rasvojen 
valmistus 

15420 Puhdistettujen öljyjen ja  rasvojen 
valmistus

Puhdistettujen kasviöljyjen valmistus.

Kasviöljyjen jalostus: sulatus, keittäminen, ke
miallinen muuntaminen.

Tähän ei kuulu:
Syötäväksi kelpaamattomien eläinrasvojen ja 
-öljyjen valmistus kuuluu luokkaan 15410.

Ihmisravinnoksi kelpaavien kaljan rasvojen 
puhdistus kuuluu luokkaan 15110.

Öljyjen valmistus kaloista ja  muista meren eli
öistä kuuluu luokkaan 15410.

1543 M argariinin ja vastaavien 
ravintorasvojen valmistus 

15430 M argariinin ja  vastaavien 
ravintorasvojen valmistus

Margariinin ja  voileipämargariinin sekä vastaa
vien ravintorasvaseosten valmistus. Nestemäi
sen margariinin valmistus.

Tähän ei kuulu:
Voimariinin yms. valmistus kuuluu luokkaan 
15510.

155 M e ije r itu o tte id e n  ja  jä ä te lö n  
valm is tus  

1551 M eijerituotteiden valmistus 
15510 Meijerituotteiden valmistus
Maidonjalostus: tuoreen, nestemäisen koko- 
maidon ja  kerman luokittelu, siivilöinti, testaus 
ja  jäähdytys; kerman erottelu maidosta; maidon 
pastörointi, sterilointi, homogenisointi ym.; mai
don ja  kerman pakkaaminen.

Maidon ja  kerman valmistus kiinteässä muodos
sa (myös makeutettu), esim. maitojauheen val
mistus.

Piimän, viilin, jogurtin, rahkan ja  smetanan val
mistus.

Voin, myös voimariinin yms. valmistus.

Juuston valmistus.
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Sulatejuuston valmistus sekä muu maidosta val
mistetun juuston edelleen jalostaminen mm. sa
vustaminen.

Heran valmistus.

Laktoosin ja  kaseiinin valmistus.

Tähän ei kuulu:
Maatilalla tapahtuva maidon tuotanto kuuluu 
luokkaan 01210.

Maidon kuljetus itsenäisten yrittäjien toimesta 
maatiloilta meijereihin kuuluu luokkaan 60240.

1552 Jäätelön valmistus 
15520 Jäätelön valmistus
Jäätelön valmistus riippumatta siitä sisältääkö se 
kermaa tai suklaata. Jäätelötuotteiden ja  muiden 
vastaavien jäädytettyjen valmisteiden tuotanto: 
sorbetti, mehujää.

Tähän ei kuulu:
Jäätelöjauheen valmistus kuuluu luokkaan 
15840 tai 15890.

156 Myllytuotteiden ja tärkkelyksen 
valmistus

1561 Myllytuotteiden valmistus 
15610 Myllytuotteiden valmistus
Myllyjen viljan jauhatus. Kasvisten jauhatus 
esim. kuivatuista palkokasveista, juurikkaista, 
juurimukuloista, pähkinöistä tai hedelmistä.

Viljasta tai viljatuotteista valmistetut paisutetut 
tai paahdetut ravintovalmisteet, kuten maissi- 
hiutaleet ja  erilaiset murot.

Valmiiden leipä-, kakku- ja  keksijauhosekoitus- 
ten valmistus. Ruokaleipä-, piparkakku- ja  voi
taikinoiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
Perunasta valmistetun jauhon tuotanto kuuluu 
luokkaan 15310.

Eläinruokien valmistus kuuluu luokkaan 15710 
tai 15720.

1562 Tärkkelyksen valmistus 
15620 Tärkkelyksen valmistus
Tärkkelyksen valmistus viljasta, perunoista tai 
muista kasviksista. Rypälesokerin, tärkkelyssii- 
rapin, keinotekoisen hunajan ja  karamellin val

mistus. Gluteenin valmistus. Tärkkelyksestä val
mistetut tapiokasuurimot ja  vastaavat. Inuliinin 
valmistus.

Tähän ei kuulu:
Sokeritehtaiden ruokosokerin valmistus ja  puh
distamojen tuottaman sokerin valmistus kuulu
vat luokkaan 15830.

Laktoosin valmistus kuuluu luokkaan 15510.

Perunasta valmistetun jauhon tuotanto kuuluu 
luokkaan 15310.

Viljan jauhatus kuuluu luokkaan 15610.

157 Eläinten ruokien valmistus
1571 Rehujen valmistus 
15710 Rehujen valmistus
Maatilatalouden eläimille tarkoitettujen ruokien 
valmistus, myös AlV-rehun valmistus, jos se on 
maataloudesta erillistä toimintaa. Kalajauhore- 
hujen valmistus.

Tähän ei kuulu:
Lemmikkieläinten ruokien valmistus kuuluu 
luokkaan 15720.

Tuotantotoiminnat, joissa syntyy sivutuotteina 
eläinten ruokintaan sopivaa tuotetta ilman eri
koiskäsittelyä tai -jalostusta, kuuluvat samaan 
luokkaan, jossa ko. sivutuote syntyy, esim. vil
jan jauhatuksen jätetuotteet kuuluvat luokkaan 
15610.

1572 Lemmikkieläinten ruokien valmistus 
15720 Lemmikkieläinten ruokien valmistus
Lem m ikkieläinten ruokien valmistus: valm is
teet, jo ita  on erikoisesti käsitelty tai pakattu 
sopiviksi koirien, kissojen, jyrsijöiden, lintu
jen, kalojen tai m uiden lem m ikkieläinten ruo
aksi.

Tähän ei kuulu:
Tuotantotoiminnat, joissa syntyy sivutuotteina 
eläinten ruokintaan sopivaa tuotetta ilman eri
koiskäsittelyä tai -jalostusta, kuuluvat samaan 
luokkaan, jossa ko. sivutuote syntyy, esim. vil
jan jauhatuksen jätetuotteet kuuluvat luokkaan 
15610.
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158 Muu elintarvikkeiden valmistus
1581 Pehmeän leivän ja tuoreiden 

leivonnaisten valmistus 
15810 Pehmeän leivän ja  tuoreiden 

leivonnaisten valmistus
Pehmeän leivän ja  sämpylöiden valmistus. Tuo
reiden leivonnaisten kuten kakkujen, leivosten, 
piirakoiden, torttujen yms. valmistus. Myös näi
den leipomotuotteiden valmistus, vaikka ne 
myytäisiin leipomon yhteydessä olevassa myy
mälässä.

Tähän ei kuulu:
Säilyvien leivonnaisten valmistus kuuluu luok
kaan 15820.

Ruokaleipä-, piparkakku- ja  voitaikinoiden val
mistus kuuluu luokkaan 15610.

Kuivien, tuoreiden tai keitettyjen jauhovalmis- 
teisten tahnojen valmistus kuuluu luokkaan 
15850.

Konditoria-kahvilat kuuluvat luokkaan 55400.

1582 Näkkileivän, keksien ja säilyvien 
leivonnaisten valmistus 

15820 Näkkileivän, keksien ja  säilyvien 
leivonnaisten valmistus

Näkkileivän, korppujen, keksien, maustekakku- 
jen, piparkakkujen, vohveleiden, pikkuleipien ja 
muiden säilyvien leivonnaisten valmistus.

Sekä makeiden että suolaisten välipalatuotteiden 
valmistus.

1583 Sokerin valmistus 
15830 Sokerin valmistus
Juurikassokerin ja  raa’an ruokosokerin valmis
tus.

Puhdistetun ruoko- ja  muiden sokerien valmis
tus. Melassin tuotanto.

Tähän ei kuulu:
Rypälesokerin ja  muiden tärkkelyksestä valmis
tettujen sokerien sekä tärkkelyssiirapin valmis
tus kuuluvat luokkaan 15620.

1584 Kaakaon, suklaan ja makeisten 
valmistus 

15840 Kaakaon, suklaan ja  makeisten 
valmistus

Kaakaon valmistus: kaakaomassa myös möhkä- 
leinä, kaakaojauhe, kaakaovoi (kaakaorasva tai 
-öljy). Suklaan, suklaakonvehtien yms. valmis
tus ja  muut kaakaota sisältävät ravintovalmis- 
teet.

Makeisten valmistus: karamellit, pastillit, mar- 
meladimakeiset, lakritsivalmisteet, toffeet, puru
kumit, fondantit, manteli- ja  marsipaanimassa, 
valkoinen suklaa ym..

Hedelmien, pähkinöiden, hedelmänkuorien ym. 
säilöntä sokerissa. Makeisina käytettävien vilja
tuotteiden, esim. suklaalla päällystettyjen riisi- 
murojen valmistus.

Tähän ei kuulu:
Paahdettujen pähkinöiden valmistus kuuluu 
luokkaan 15890.

Juurikassokerin ja  puhdistetun ruokosokerin val
mistus kuuluu luokkaan 15830.

1585 Makaronin ja vastaavien 
jauhotuotteiden valmistus 

15850 Makaronin ja  vastaavien 
jauhotuotteiden valmistus

Pastatuotteiden kuten spaghetin, makaronin ja  
lasagnen valmistus, myös kypsennetyt ja  täyte
tyt.

Tähän ei kuulu:
Tahnaa sisältävien keittovalmisteiden tuotanto, 
myös kuivat keittojauheet, kuuluu luokkaan 
15890.

1586 Teen ja kahvin valmistus 
15860 Teen ja  kahvin valmistus
Kahvinpaahto ja  -jauhatus. Kahvia sisältävien 
kahvinkorvikkeiden valmistus. Kahviuutteiden, 
-esanssien ja  -tiivisteiden sekä niihin perustuvi
en valmisteiden tuotanto. Paahdetun sikurijuu- 
ren ja  muiden paahdettujen kahvinkorvikkeiden 
valmistus.

Teen sekoitus ja  pakkaus, myös yrttiteen.
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1587 Mausteiden ja maustekastikkeiden 

valmistus 
15870 Mausteiden ja  maustekastikkeiden 

valmistus
Tomaattiketsupin ja  muiden tomaattikastikkei
den, majoneesivalmisteiden, sinapin ja  sinappi- 
jauheen, etikan sekä muiden mausteiden ja  
maustekastikkeiden valmistus.

Mausteiden sekoitus ja  pakkaus, mikäli se tapah
tuu elintarvikkeiden valmistustoiminnan yh
teydessä.

Tähän ei kuu lu:
Ruokasuolan valmistus kuuluu luokkaan 14400.

1588 Homogenoitujen ravintovalmisteiden 
ja dieettiruokien valmistus 

15880 Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja  
dieettiruokien valmistus

Homogenoitujen ravintovalmisteiden valmistus, 
esim. pikkulasten ravinnoksi tarkoitetut valmis
teet.

Dieettitarkoituksiin käytettävien ruokien valmis
tus: erityisruoat esim. diabetesta sairastaville, 
laihduttajille, urheilijoille.

1589 Muiden elintarvikkeiden valmistus 
15890 Muiden elintarvikkeiden valmistus
Keittojen ja  liemien valmistus, nestemäiset, jäh- 
meät ja  jauheet, myös jäädytetyt ja  esim. liemi- 
kuutiot.

Kanan- ja  linnunmunien jalostus, kuorineen tai 
ilman. Tuoreiden, kuivattujen tai muuten säilöt
tyjen munankeltuaisten ja  -valkuaisten tuotanto.

Paahdettujen pähkinöiden ja  pähkinätuotteiden 
valmistus.

Hiivan, mämmin ja  muiden muualle kuulumat
tomien elintarvikkeiden valmistus.

Jään valmistus.

159 Juomien valmistus
Tähän ei kuulu:
Aitojen hedelmä-, kasvis- ja  marjamehujen val
mistus kuuluu luokkaan 15320.

Maidonjalostus ym meijerituotteiden valmistus 
kuuluu luokkaan 15510.

Kahvin ja  teen valmistus kuuluu luokkaan 
15860.

1591 Tislattujen alkoholijuomien  
valmistus 

15910 Tislattujen alkoholijuomien 
valmistus

Tislaamalla tehtyjen alkoholijuomien valmistus: 
viski, konjakki, gini, ns. sekoitusjuomat, likööri, 
rommi, vodka ja  muut tislattua etyylialkoholia 
sisältävät alkoholijuomat.

Alkoholipitoisten valmisteiden tuotanto (ns. tii
vistetyt ekstraktit) juom ien valmistusta varten.

Myös pullotus sen liittyessä välittömästi valmis
tukseen tai sekoitukseen.

Tähän ei kuulu:
Tislaamattomien alkoholijuomien valmistus 
kuuluu luokkiin 15920, 15930, 15940, 15950 ja 
15960.

1592 Etyylialkoholin valmistus 
käymisteitse 

15920 Etyylialkoholin valmistus 
käymisteitse

Väkiviinanpoltto ja  -puhdistus. Etyylialkoholin 
valmistus: raaka ja  puhdas viljaväkiviina (pirtu) 
sekä raaka ja  puhdas sulfiittiväkiviina.

Myös pudotus sen liittyessä välittömästi valmis
tukseen tai sekoitukseen.

Tähän ei kuulu:
Sulfiittispriin valmistus selluteollisuuden jäte- 
liemestä kuuluu luokkaan 21110.

Muun alkoholin kuin etyylialkoholin valmistus 
kuuluu luokkaan 24140.

1593 Viinin valmistus 
15930 Viinin valmistus
Vain rypäleviinien valmistus. Mietojen, väkevi
en, väkevöityjen ja  kuohuvien viinien valmistus.

Myös pudotus sen liittyessä välittömästi valmis
tukseen tai sekoitukseen.

Tähän ei kuulu:
Marjoista valmistettu viini kuuluu luokkaan 
15940.
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1594 Siiderin ja muiden hedelmäviinien  

valmistus 
15940 Siiderin ja  muiden hedelmäviinien 

valmistus
Viinien valmistus hedelmistä, marjoista ja  kas
vinosista käymisteitse, myös väkevät ja  väke
vöidyt viinit: siideri, päärynäviini, marjaviinit, 
sima ym.

Myös pudotus sen liittyessä välittömästi valmis
tukseen tai sekoitukseen.

1595 Muiden tislaamattomien juomien 
valmistus käymisteitse 

15950 Muiden tislaamattomien juomien 
valmistus käymisteitse

Muiden tislaamattomien juomien valmistus käy
misteitse, esim. maustetut viinit, kuten vermutti.

Myös pudotus sen liittyessä välittömästi valmis
tukseen tai sekoitukseen.

1596 Oluen valmistus 
15X 0 Oluen valmistus
Mallasjuomien, kuten oluen (myös alkoholitto
man), portterin, talouskaljan ja  sahdin valmistus.

1597 M altaiden valmistus 
15970 M altaiden valmistus
Maltaiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
Hiivan valmistus kuuluu luokkaan 15890.

1598 Kivennäisvesien ja virvoitusjuomien 
valmistus 

15980 Kivennäisvesien ja  virvoitusjuomien 
valmistus

Alkoholittomien maustettujen ja/tai makeutettu
jen ns. virvoitusjuomien valmistus: limonadit, 
hedelmäjuomat, kolajuomat, tonic-juomat.

Kivennäisvesien valmistus.

Muiden alkoholittomien juomien valmistus, ku
ten kaakaoon tai maitoon perustuvat juomat.

Veden ja  lähdeveden pudotus.

Tähän ei kuulu:
Aitojen hedelmä-, kasvis- ja  marjamehujen val
mistus kuuluu luokkaan 15320.

Juomaveden puhdistus kuuluu luokkaan 41000 
Veden puhdistus ja  jakelu.

16 Tupakkatuotteiden valmistus 
160 Tupakkatuotteiden valmistus
1600 Tupakkatuotteiden valmistus 
16X 0 Tupakkatuotteiden valmistus
Savukkeiden, sikarien, piipputupakan, purutu- 
pakan ja  nuuskan valmistus.

"Homogenoidun" ja  "rekonstruoidun" tupakan 
valmistus.

DB Tekstiilien ja vaatteiden valmistus

17 Tekstiilien valmistus
Tekstiilikuitujen käsittely, lankojen ja  kankai
den valmistus, valkaisu, värjäys ja viimeistely. 
Sovitettujen tekstiilituotteiden, kuten sisustus- 
tekstiilien, tavaranpeitteiden, purjeiden, valmis
tus. Muiden tekstiilituotteiden, kuten mattojen, 
köysien, valmistus. Neulosten ja  neuletuotteiden 
valmistus.

171 Tekstiilikuitujen valmistus

1711 Puuvillakuitujen valmistus 
17110 Puuvillakuitujen valmistus
Puuvillatyyppisten kuitujen käsittely: puhdistus, 
karstaus, kampaus ja  kehruu.

Puuvillalangan ja  sen kaltaisten lankojen (ei kui
tenkaan ompelulangan) valmistus joko puuvilla- 
tai tekokuiduista kankaitten kudontaa, neulosten 
valmistusta yms. varten.

Lankojen pesu, käherrys ja  kiharrus (teksturoin- 
ti). Lankojen valkaisu, värjäys ja  viimeistely 
kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos ne suo
ritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin ne kuu
luvat luokkaan 17300.

Tähän ei kuulu:
Ompelulangan valmistus kuuluu luokkaan 
17160.
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1712 Karstavillakuitujen valmistus 
17120 Karstavillakuitujen valmistus
Karstavillatyyppisten kuitujen käsittely: puhdis
tus, karstaus ja  kehruu.

Karstavillalangan ja  sen kaltaisten lankojen val
mistus joko villa- tai tekokuiduista kankaitten 
kudontaa, neulosten valmistusta yms. varten.

Lankojen pesu, käherrys ja  kiharrus (teksturoin- 
ti). Lankojen valkaisu, värjäys ja  viimeistely 
kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos ne suo
ritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin ne kuu
luvat luokkaan 17300.

1713 Kampavillakuitujen valmistus 
17130 Kampavillakuitujen valmistus
Kampavillatyyppisten kuitujen kampaus ja  keh
ruu.

Kampavillalangan ja  sen kaltaisten lankojen val
mistus joko villa- tai tekokuiduista kankaitten 
kudontaa, neulosten valmistusta yms varten.

Puolikampavillakuitujen (karstattu mutta ei täy
sin kammattu) käsittely ja  kehruu.

Lankojen pesu, käherrys ja  kiharrus (teksturoin- 
ti). Lankojen valkaisu, värjäys ja  viimeistely 
kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos ne suo
ritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin ne kuu
luvat luokkaan 17300.

1714 Pellavakuitujen valmistus 
17140 Pellavakuitujen valmistus
Pellavan käsittely.

Pellavalangan ja  sen kaltaisten lankojen (ei kui
tenkaan ompelulangan) valmistus joko pellava- 
tai tekokuiduista kankaitten kudontaa, neulosten 
valmistusta yms varten.

Lankojen pesu, käherrys ja  kiharrus (teksturoin- 
ti). Lankojen valkaisu, värjäys ja  viimeistely 
kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos ne suo
ritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin ne kuu
luvat luokkaan 17300.

Tähän ei kuulu:
Pellavan viljely kuuluu maatalouden luokkaan 
01110.

1715 Silkkikuitujen valmistus 
17150 Silkkikuitujen valmistus
Silkin käsittely: puhdistus, kehruu ja  värjäys.

Silkkijätteiden karstaus ja  kampaus.

Silkkilangan ja  sen kaltaisten lankojen (ei kui
tenkaan ompelulangan) valmistus joko silkki- tai 
tekokuiduista kankaitten kudontaa, neulosten 
valmistusta yms. varten.

Tekokuitufilamenttien kertaus ja  kiharrus.

Lankojen pesu, käherrys ja  kiharrus (teksturoin- 
ti). Lankojen valkaisu, värjäys ja  viimeistely 
kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos ne suo
ritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin ne kuu
luvat luokkaan 17300.

Tähän ei kuulu:
Katkomattomien tekokuitukimppujen, karstaa- 
mattomien ja  kampaamattomien katkottujen te
kokuitujen sekä katkomattomien tekokuitulan
kojen valmistus kuuluu luokkaan 24700.

1716 Ompelulangan valmistus 
17160 Ompelulangan valmistus
Ompelulangan ja  vähittäismyyntilangan valmis
tus mistä tahansa tekstiiliaineesta tai niiden se
koituksista.

Lankojen pesu, käherrys ja  kiharrus (teksturoin- 
ti). Lankojen valkaisu, värjäys ja  viimeistely 
kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos ne suo
ritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin ne kuu
luvat luokkaan 17300.

Tähän ei kuulu:
Neule- ja  virkkuulangan valmistus kuuluu luok
kiin 17110-17150 tai 17170.

1717 Muiden tekstiilikuitujen valmistus 
17170 Muiden tekstiilikuitujen valmistus
Jutin, sisalin ja  muiden agaavekuitujen, rämin, 
manillahampun, kookoskuitujen ja  muiden kas- 
vitekstiilikuitujen käsittely ja  lankojen valmis
tus niistä.

Paperilangan valmistus.

Tähän ei kuulu:
Pellavalangan valmistus kuuluu luokkaan 
17140.

Kasvitekstiilikuituja sisältävien kasvien viljely 
(juti, kookoskuitu) kuuluu maatalouden luok
kaan 01110.

Lasikuidun ja  lasikuitulangan valmistus kuuluu 
luokkaan 26140.
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Katkomattomien tekokuitukimppujen, karstaa- 
mattomien ja  kampaamattomien katkottujen te
kokuitujen sekä katkomattomien tekokuitulan
kojen valmistus kuuluu luokkaan 24700.

Asbestilangan kehruu ja  kudonta kuuluu luok
kaan 26820.

172 K an ka id en  kudonta
1721 Puuvillakankaiden kudonta 
17210 Puuvillakankaiden kudonta
Puuvillakankaan ja  sen kaltaisten kankaiden ku
donta joko puuvilla- tai tekokuitulangoista.

Nukkakankaiden, sametin, chenillen, frotee- 
yms. kankaiden kudonta.

Tähän ei kuu lu:
Kankaiden viimeistely erillisessä toimipaikassa 
kuuluu luokkaan 17300.

Puuvillamattojen valmistus kuuluu luokkaan 
17510.

Nauhojen ja  muiden kapeiden kudonnaisten val
mistus kuuluu luokkaan 17540.

Neulosten valmistus kuuluu luokkaan 17600.

Kuitukankaiden valmistus kuuluu luokkaan 
17530.

1722 Karstaviilakankaiden kudonta 
17220 Karstaviilakankaiden kudonta
Karstavillakankaan ja  sen kaltaisten kankaiden 
kudonta joko villa- tai tekokuitulangoista.

Tähän ei kuu lu:
Neulosten valmistus kuuluu luokkaan 17600.

Mattojen valmistus villasta kuuluu luokkaan 
17510.

Kuitukankaiden valmistus kuuluu luokkaan 
17530.

Huovan valmistus kuuluu luokkaan 17540.

1723 Kampavillakankaiden kudonta 
17230 Kampavillakankaiden kudonta
Kampavillakankaan ja  sen kaltaisten kankaiden 
kudonta joko villa- tai tekokuitulangoista.

Tähän ei kuulu:
Neulosten valmistus kuuluu luokkaan 17600.

Mattojen valmistus villasta kuuluu luokkaan 
17510.

Kuitukankaiden valmistus kuuluu luokkaan 
17530.

Huovan valmistus kuuluu luokkaan 17540.

1724 Silkkikankaiden kudonta 
17240 Silkkikankaiden kudonta
Silkkikankaan ja  sen kaltaisten kankaiden ku
donta joko silkki- tai tekokuitulangoista.

Tähän ei kuulu:
Kuitukankaiden valmistus kuuluu luokkaan 
17530.

1725 Muiden kankaiden kudonta 
17250 Muiden kankaiden kudonta
Muiden tekstiilikankaiden kudonta: pellava-, ra- 
mi-, hamppu-, jutikankaat sekä kankaat erikois- 
langoista.

Polypropeenikankaiden valmistus. 

Lasikuitukudelmien valmistus.

Tähän ei kuulu:
Asbestilangan kehruu ja  kudonta kuuluu luok
kaan 26820.

Mattojen valmistus tekstiiliaineista kuuluu luok
kaan 17510.

Kuitukankaiden valmistus kuuluu luokkaan 
17530.

173 Tekstiilien viimeistely
1730 Tekstiilien viim eistely  
17300 Tekstiilien viimeistely
Tekstiilien ja  tekstiilituotteiden, myös vaattei
den, viimeistely erillisessä toimipaikassa: val
kaisu, värjäys, mankelointi, nukkaus, kutistami
nen ja  kuvioiden painaminen, leikkaaminen ja  
merserointi.

Tähän ei kuulu:
Tekstiilien valmistajien suorittama viimeistely 
kuuluu luokkaan 171,172 tai 175.

Tekstiilien kyllästys, päällystys ja  laminointi 
muovilla kuuluu luokkaan 17540.
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174 Sovitettujen tekstiilituotteiden 

valmistus poislukien vaatteet
1740 Sovitettujen tekstiilituotteiden  

valmistus poislukien vaatteet 
17401 Sisustustekstiilien valmistus
Matka- ja  vuodehuopien, vuodeliinavaatteiden, 
pöytä-, pyyhe- ja  lautasliinojen, verhojen, sisäti
lojen kaihtimien, käsin kudottujen kuvakudos
ten, päiväpeitteiden, vanu- ja  untuvapeittojen, 
tyynyjen ja  makuupussien, huonekalujen pääl- 
lyskankaiden, sähköhuopien tekstiiliosien yms. 
valmistus hankituista materiaaleista, myös neu
loksesta. Ei sisällä kudontaa.

Tähän ei kuulu:
Patjojen valmistus kuuluu luokkaan 36150.

Kuitukankaasta valmistettujen lakanoiden, tyy- 
nyliinojen ja  pöytäliinojen valmistus kuuluu 
luokkaan 17530.

Tekstiilitapettien valmistus kuulu luokkaan 
21240.

17409 Tavaranpeitteiden, purjeiden ja  muiden 
sovitettujen tekstiilituotteiden  
valmistus

Tavaranpeitteiden, telttojen, leiriytymisvarustei- 
den, purjeiden, ulkokaihtimien, aurinkokatosten 
ja  tavaroiden pakkaamiseen käytettävien säkki
en ja  pussien valmistus.

Lippujen ja  viirien valmistus.

Autonistuinsuojien, moottoripyörien, koneiden 
ja  huonekalujen irtosuojuksien valmistus.

Pöly- ja  pesuriepujen, pelastusliivien, laskuvar
jojen yms valmistus. Silmukointi ja  laskostus.

Tähän ei kuulu:
Teknistä tarkoitusta varten valmistettujen teks- 
tiilitavaroiden tuotanto kuuluu luokkaan 17540.

175 Muu tekstiilituotteiden valmistus
1751 Mattojen ja ryijyjen valmistus 
17510 Mattojen ja  ryijyjen valmistus
Kudottujen, tuftattujen, neulottujen ja  muunlais
ten kokolattiamattojen, joiden pinta on villaa, 
hienoa eläimenkarvaa, tekokuitua, huopaa tai 
muuta tekstiiliainetta, valmistus.

Solmittujen, kudottujen, tuftattujen ja  muunlais
ten mattojen, ryijymattojen yms. valmistus teks
tiilikuiduista, myös huovasta, langoista, lum
puista, kierretystä paperista, sisalista, jutista, 
kookoskuidusta jne. käsin tai koneella.

Tähän ei kuulu:
Mattojen valmistus punonta- ja  palmikointiai- 
neista, esim. ovimatot, kuuluu luokkaan 20520.

Linoleumin ja  kovapintaisten (ei kuitenkaan 
muovisten) lattianpäällysteiden valmistus kuu
luu luokkaan 36630.

Korkista, kumista tai muovista tehtyjen lattian
päällysteiden valmistus, vaikka toinen puoli on 
tekstiiliä, kuuluu materiaalista riippuen luok
kaan 20520, 25130 tai 25230.

1752 Köysien, narujen ja verkkojen 
valmistus

17520 Köysien, narujen ja  verkkojen  
valmistus

Köysien ja  narujen valmistus tekstiilikuiduista. 
Näiden tuotteiden kyllästäminen ja  päällystämi
nen kumilla tai muovilla.

Verkkojen punonta köysistä ja  naruista. Köysis
tä ja  verkoista valmistettujen tuotteiden valmis
tus: kalaverkot, laivojen suojukset, pehmikkeet 
lastin purkua varten, kuormausköydet, metalli- 
renkailla varustetut köydet.

Tähän ei kuulu:
Hiusverkkojen valmistus kuuluu luokkaan 
18240.

1753 Kuitukankaiden ja 
kuitukangastuotteiden valmistus 
poislukien vaatteet

17530 Kuitukankaiden ja
kuitukangastuotteiden valmistus 
poislukien vaatteet

Kuitukankaan valmistus tekstiilikuiduista, sen 
kaltaisen kankaan valmistus langoista sekä täl
laisista kankaista valmistetut tavarat: lakanat, 
tyynyliinat, pöytäliinat, leikkausliinat yms.

Tähän ei kuulu:
Vaatteiden valmistus kuuluu luokkaan 18.

Kuitukangastuotteita vastaavien paperituottei
den valmistus kuuluu luokkaan 21220.

66 ijjjjl Tilastokeskus



D
Kankaasta valmistetut lakanat, tyynyliinat, pöy
täliinat yms. kuuluvat luokkaan 17401.

Farmaseuttisilla aineilla käsiteltyjen tuotteiden 
valmistus kuuluu luokkaan 24420.

1754 Muiden tekstiilituotteiden valmistus 
17540 Muiden tekstiilituotteiden valmistus
Kapeiden kudosten ja  yhdensuuntaisten yh
teen liim attujen tekstiililankojen tai -kuitujen 
m uodostam ien kuteettom ien nauhojen valm is
tus.

Nimilappujen, merkkien yms. valmistus tekstii- 
liaineista.

Tyllin, pitsin ja  muiden verkkokudosten valmis
tus. Nauhojen, myös kimmoisten kudelmien, 
valmistus metritavarana, kaistaleina tai määrä- 
kokoon leikattuina.

Koristeiden valmistus: koristepunokset, tupsut, 
pampulat yms.

Koruompelusten valmistus.

Vanun valmistus puuvillasta tai muusta tekstiili- 
aineesta sekä vanuteosten valmistus, esim. mai- 
tosiivilät.

Metalloidun langan, kumilangan, tekstiiliaineel- 
la päällystetyn köyden sekä kumilla tai muovilla 
kyllästetyn tai päällystetyn langan tai kaistaleen 
valmistus.

Pyöränrenkaan tukikudoksen valmistus vahvasta 
keinokuitulangasta. Muiden käsiteltyjen tai pääl
lystettyjen tekstiilien valmistus: kuultokangas, 
maalausta varten käsitellyt kudelmat, jäykiste- 
kangas (buckram) ja  sen kaltaiset kudelmat, lii
malla päällystetyt tai kumilla käsitellyt tekstiili- 
kudelmat; muovilla kyllästetyt, päällystetyt tai 
laminoidut kudelmat.

Huovan valmistus, myös kyllästetyn ja  päällys
tetyn. Ei-kudottujen kankaiden valmistus, myös 
sellaisten, joissa muovi tai kumi on sideaineena, 
ei kuitenkaan pääasiallisena aineena.

Lampun, kamiinan, kynttilän yms. sydänten 
(tekstiiliaineesta kudotut, palmikoidut tai neulo
tut), hehkusukkakudelmien ja  hehkusukkien, pa- 
loletkujen yms tekstiililetkujen valmistus, myös 
vuorattuna, vahvistettuna tai muulla aineella va
rustettuna; käyttö- ja  kuljetushihnojen, myös

metallilla tai muulla aineella vahvistettujen, sekä 
muiden teknisten tekstiilitavaroiden valmistus: 
suodatus- ja  puserruskangas, paperikoneissa 
käytettävät viirat ja  konehuovat jne.; gametoidut 
tekstiilikuitujätteet.

Tähän ei kuulu:
Linoleumin ja  kovapintaisten (ei kuitenkaan 
muovisten) lattianpäällysteiden valmistus kuu
luu luokkaan 36630.

Asbestivanun valmistus kuuluu luokkaan 26820.

Kudosten valmistus kudotusta metallilangasta 
kuuluu luokkaan 28730.

Sellaisten kudosten valmistus, joissa kyllästys 
tai päällystys ei näy paljaalla silmällä, kuuluu 
luokkiin 17210-17250.

Tekstiilien pelkkä kyllästys ja  päällystys erilli
sessä toimipaikassa kuuluu luokkaan 17300.

Jos kumilla päällystetyissä käyttö- ja  kulje- 
tushihnoissa kumi on pääasiallisena aineena, 
kuuluu näiden hihnojen valmistus luokkaan 
25130.

Huopamattojen valmistus kuuluu luokkaan 
17510.

Sellaisten levyjen, laattojen, kaistaleiden, solu- 
muovien tai solukumien, jotka on yhdistetty 
huopaan tai ei-kudottuihin kankaisiin ja  joissa 
tekstiili on vain vahvistukseksi mukana, valmis
tus kuuluu luokkaan 25210 tai 25130.

176 T riko o n eu lo s ten  va lm is tus
1760 Trikooneulosten valmistus 
17600 Trikooneulosten valmistus
Neulosten (myös nukka- ja  froteeneulosten) 
valmistus, värjäys, valkaisuja loppumuokkaus. 
Neulosten valmistus kimm oisesta tai kumilan- 
gasta.

177 N eu le tu o tte id e n  va lm is tus
1771 Sukkien ja sukkahousujen valmistus 
17710 Sukkien ja  sukkahousujen valmistus
Miesten, naisten ja  lasten sukkien ja  sukka
housujen valmistus.
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1772 Neulepuseroiden, -takkien ja 

vastaavien tuotteiden valmistus 
17720 Neulepuseroiden, -takkien ja  

vastaavien tuotteiden valmistus
Joko käsin tai koneella tuotettujen neulepuseroi
den, -takkien, -liivien ja  vastaavien tuotteiden 
valmistus.

Tähän ei kuulu:
Sukkien ja  sukkahousujen valmistus kuuluu 
luokkaan 17710.

Muiden neulevaatteiden ja  -asusteiden valmistus 
kuuluu luokan 182 alaluokkiin.

Ortopedisten välineiden valmistus kuuluu luok
kaan 33100.

18 Vaatteiden valmistus; turkisten 
muokkaus

181 Nahkavaatteiden valmistus
1810 Nahkavaatteiden valmistus 
18100 Nahkavaatteiden valmistus
Nahkavaatteiden ja  -asusteiden valmistus: takit, 
housut, hameet ym. päällys- ja  ulkoiluvaatteet, 
hatut yms., myös tekonahasta.

Tähän ei kuulu:
Urheilukäsineiden ja  -kypärien valmistus nahas
ta tai tekonahasta kuuluu luokkaan 36400.

Nahkakäsineiden ja  vöiden valmistus kuuluu 
luokkaan 18240.

182 Vaatteiden ja asusteiden valmistus
1821 Työvaatteiden valmistus 
18210 Työvaatteiden valmistus
Työvaatteiden ja  virkapukujen valmistus.

Tähän ei kuulu:
Jalkineiden valmistus kuuluu luokkaan 19300.

Työvaatteiden valmistus kumista tai muovista 
yhteenliimaamalla eikä ompelemalla kuuluu 
materiaalin mukaan luokkiin 25130 tai 25240.

Työturvallisuuspäähineiden ja  -kypärien valmis
tus kuuluu valmistusmateriaalin mukaan luok
kaan 25240 tai 28750.

Työvaatteiden ja  virkapukujen korjaus kuuluu 
luokkaan 52740.

1822 Muiden päällysvaatteiden valmistus 
18220 Muiden päällysvaatteiden valmistus
Miesten, naisten ja  lasten päällysvaatteiden val
mistus; päällystakit, pikkutakit, puvut, housut, 
leningit, jakut, hameet, yhdistelmäasut.

Sadetakkien valmistus.

Muiden päällysvaatteiden leikkaus ja  ompelu 
huovasta ja  päällystetystä tai kyllästetystä teks
tiilistä.

Muiden päällysvaatteiden valmistus tri- 
kooneuloksista.

Mittatilausvaatteiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
Joko käsin tai koneella tuotettujen neulepuseroi
den, -takkien, -liivien ja  vastaavien tuotteiden 
valmistus kuuluu luokkaan 17720.

Turkisv aatteiden valmistus kuuluu luokkaan 
18300.

Kenkien valmistus kuuluu luokkaan 19300.

Vaatteiden korjaus kuuluu luokkaan 52740.

Kumisten tai muovisten liimaamalla tms. tavalla 
kuin ompelemalla yhteen liitettyjen päällysvaat
teiden valmistus kuuluu luokkiin 25130 tai 
25240.

1823 Alusvaatteiden valmistus 
18230 Alusvaatteiden valmistus
Miesten, naisten ja  lasten alusvaatteiden valmis
tus.

Paitojen, paitapuseroiden, T-paitojen, puseroi
den valmistus.

Yöpukujen, aamutakkien, liivien, korsettien 
yms. valmistus.

Myös alusvaatteiden valmistus trikooneuloksista. 

Tähän ei kuulu:
Sukkien ja  sukkahousujen valmistus kuuluu 
luokkaan 17710.

Alusvaatteiden korjaus kuuluu luokkaan 
52740.
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1824 Muiden vaatteiden ja asusteiden 

valmistus
18240 Muiden vaatteiden ja  asusteiden 

valmistus
Muiden kuin työvaatteiden, päällysvaatteiden ja  
alusasujen valmistus.

Vauvan vaatteiden valmistus.

Ulkoiluasujen, verryttelypukujen, hiihtoasujen, 
uimapukujen valmistus.

Hattujen ja  päähineiden valmistus, myös turkik
sesta.

Muiden asusteiden, kuten käsineiden, vöiden, 
huivien, solmioiden, rusettien, hiusverkkojen 
yms. valmistus.

Jalkineiden valmistus tekstiiliaineesta ilman so
vitettuja pohjia.

Tähän ei kuulu:
Turvapäähineiden valmistus kuuluu valmistus- 
materiaalin mukaan luokkaan 25240 tai 28750.

Nahasta valmistettujen hattujen valmistus kuu
luu luokkaan 18100.

Muiden vaatteiden ja  asusteiden korjaus kuuluu 
luokkaan 52740.

183 Turkisten muokkaus; 
turkistuotteiden valmistus

1830 Turkisten muokkaus; turkistuotteiden  
valmistus 

18300 Turkisten muokkaus; turkistuotteiden 
valmistus

Turkisten muokkaus, parkitseminen, valkaisu, 
värjäys jne.. Myös nylkeminen ja  kyniminen.

Turkisvaatteiden ja  -asusteiden valmistus.

Muiden turkistuotteiden, kuten taljojen, matto
jen, kiillotusturkisten yms. valmistus.

Tähän kuuluu myös tekoturkisten, tekoturkis- 
vaatteiden ja  muiden tuotteiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
Turkista sisältävien saappaiden ja  kenkien val
mistus kuuluu luokkaan 19300.

Turkiksilla somistettujen vaatteiden valmistus 
kuuluu luokkaan 18220 tai 18240.

Raakavuotien, -nahkojen ja  turkisten tuotanto 
kuuluu siihen luokkaan, missä ko. eläinten teu
rastus on suoritettu eli pääasiassa luokkiin 0125, 
01500 ja  15110.

Turkisjäljitelmien valmistus kankaista tai neu
loksista kuuluu luokkiin 172 tai 17600.

Turkishattujen ja  -päähineiden valmistus kuuluu 
luokkaan 18240.

DC Nahan ja nahkatuotteiden valmistus

19 Parkitseminen ja muu nahan 
valmistus; laukkujen ja 
jalkineiden valmistus

191 Parkitseminen ja muu nahan 
valmistus

1910 Parkitseminen ja muu nahan 
valmistus 

19100 Parkitseminen ja  muu nahan 
valmistus

Nahan parkitseminen, muokkaus, kiillotus jne..
Myös kuitunahan, pergamenttinahan, säämiskä-

parkitun nahan, kiiltonahan ja  metalloidun na
han valmistus.

Kuitunahan valmistus, nahkaan tai nahkakuitui- 
hin perustuva, laattoina, levyinä tai rullina.

Tähän ei kuulu:
Turkisten parkitseminen ja  muokkaus kuuluu 
luokkaan 18300.

Nahkavaatteiden valmistus kuuluu luokkaan 
18100.

Nahkajalkineiden valmistus kuuluu luokkaan 
19300.
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Luonnonnahkaan tai luonnonnahkakuituihin pe
rustumattomien nahkajäljitelmien valmistus 
kuuluu luokkaan 172, 25130 tai 25240.

192 Laukkujen, satuloiden yms. 
tuotteiden valmistus

1920 Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden 
valmistus 

19200 Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden 
valmistus

Matkalaukkujen, matka-arkkujen, salkkujen 
yms. valmistus nahasta tai tekonahasta, vul- 
kaanikuidusta, muovilevystä tai -kalvosta, pah
vista tai tekstiilikudelmasta.

Käsilaukkujen, lompakkojen, kukkarojen, kote
loiden ja  kellonrannekkeiden valmistus edellä 
luetelluista materiaaleista.

Tekniseen tarkoitukseen käytettävien nahka- ja  
tekonahkateosten valmistus.

Satula- ja  valjasteosten, hihnojen ym. valmistus 
kaikista aineista, myös koirien talutushihnojen, 
kaulapantojen ja  takkien valmistus.

Muiden nahka- ja  tekonahkateosten valmistus: 
kirjojen selät, sateenvarjokotelot, valokuvake- 
hykset yms..

Tähän ei kuulu:
Nahkavaatteiden valmistus kuuluu luokkaan 
18100.

Nahkahattujen ja  -päähineiden valmistus kuuluu 
luokkaan 18100.

Jalkineiden valmistus kuuluu luokkaan 19300.

Metallisten kellonrannekkeiden valmistus kuu
luu luokkaan 33500.

193 Jalkineiden valmistus
1930 Jalkineiden valmistus 
19300 Jalkineiden valmistus
Jalkineiden valmistus kaikkiin tarkoituksiin (lu
kuun ottamatta ortopedisiä kenkiä) kaikista ai
neista (paitsi ei asbestista ja  tekstiiliaineesta il
man sovitettuja pohjia) valmistustavasta riippu
matta.

Kenkien, saappaiden, saapikkaiden, sandaalien, 
tohvelien valmistus.

Kumisaappaiden ym. vedenpitävien jalkineiden 
valmistus.

Urheilujalkineiden, myös muovisten laskettelu- 
kenkien valmistus.

Kalossien ym. suojajalkineiden; nilkkaimien, 
säärystimien yms. valmistus.

Kenkien valmistus joko kokonaan tai osittain na
hasta, tekstiiliaineista, muovista, kumista, puus
ta tai muista aineista.

Jalkineiden valmistus leikkaamalla ja  ompele
malla, liimaamalla, muotilla tai muulla tavalla.

Jalkineiden osien valmistus, myös päällykset ja 
niiden osat, ulkopohjat, korot kumista ja  muo
vista yms.

Tähän ei kuulu:
Jalkineiden valmistus asbestista kuuluu luok
kaan 26820.

Jalkineiden päällysten valmistus tekstiiliaineesta 
kuuluu luokkaan 18240.

Ortopedisten jalkineiden valmistus kuuluu luok
kaan 33100.

DD Puutavaran ja puutuotteiden valmistus

20 Puutavaran, puutuotteiden sekä 
korkki- ja punontatuotteiden 
valmistus poislukien huonekalut

Tähän ei kuulu:
Huonekalujen ja  muiden kalusteiden valmistus 
kuuluu luokan 361 alaluokkiin.

201 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
2010 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
20100 Puun sahaus, höyläys ja  kyllästys
Puun sahaus ja  höyläys: pituussuunnassa sahat
tu, tasoleikattu, sorvattu, höylätty, profiloitu tai 
muulla tavalla työstetty puu.
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Yhdistämättömien parkettilaattojen ja  -rimojen, 
reuna-ja kehyslistojen valmistus.

Lastuvillan ja  puujauhon valmistus. Hakkeen 
valmistus sahojen yhteydessä. Polttopuun sa
haus ja  pilkkominen. Puun kuivaaminen.

Sahatavaran yms. puutavaran kyllästys. Puun 
paistaminen.

Tähän ei kuu lu:
Puun korjuu kuuluu luokkaan 02013.

Vanerin ja  vaneriviilun valmistus kuuluu luok
kaan 20201.

Lastulevyn valmistus kuuluu luokkaan 20202.

Kuitulevyn valmistus kuuluu luokkaan 20203.

Hakkeen valmistus muualla kuin sahan yh
teydessä kuuluu valmistajan päätoimialan mu
kaiseen teollisuuden luokkaan.

202 Vanerin ja muiden puulevyjen 
valmistus

2020 Vanerin ja muiden puulevyjen 
valmistus

20201 Vanerin ja  vaneriviilun valmistus
Vaneriviilun valmistus.

Ristiinliimatun vanerin, viilutettujen puulevyjen 
ja  muun sellaisen kerrospuun sekä tiivistetyn 
puun valmistus.

Tähän ei kuulu:
Yli 6 mm paksummaksi sahatun, tasoleikatun tai 
sorvatun puulevyn valmistus kuuluu luokkaan 
20100.

20202 Lastulevyn valmistus
Lastulevyn valmistus puulastuista, sahanpurus
ta, puujauhosta tai muusta puumaisesta aineesta 
tekohartsin tai muun sideaineen avulla yhteen- 
puristamalla.

Tähän ei kuulu:
Levyjen valmistus puulastusta, sahanpurusta tai 
muusta puumaisesta aineesta kipsi- tai muuta ki-

vennäissideainetta käyttäen kuuluu luokkaan 
26610 tai 26620.

20203 Kuitulevyn valmistus
Pehmeän ja  kovan kuitulevyn valmistus, myös 
kuitulevyn päällystäminen.

203 Rakennuspuusepäntuotteiden 
valmistus

2030 Rakennuspuusepäntuotteiden 
valmistus 

20301 Puutalojen valmistus
Pystytystä varten valmiiden puurakennusten teh
dasmainen tai käsityömäinen valmistus: asuinra
kennukset vakituista tai vapaa-ajan asumista 
varten, saunat, vajat jne..

Myös tällaisten valmiiden puurakennusten pys
tytys rakennuspaikalla, jos sen suorittaa raken
nuksen valmistaja.

Tähän ei kuulu:
Puutalojen pystytys rakennusyrityksen toimesta 
kuuluu rakentamisen luokkaan 45211.

20309 M uu rakennuspuusepäntuotteiden 
valmistus

Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus: ovet, 
ikkunat, ikkunaluukut, portaat, ovien ja  ikkunoi
den karmit ja  muut niiden kaltaiset tavarat.

Kirvesmiehen teosten valmistus: hirret, parrut, 
kattotuolit ja  muut niiden kaltaiset puuteokset, 
joita käytetään talon rakenneosina tai rakennus- 
telineissä, holvikaaren kannattimina jne. Myös 
puusta tehtyjen betonimuottien valmistus.

Solulevyjen ja  yhdistettyjen parkettilaattojen 
valmistus.

Em. tuotteisiin kuuluviksi tunnistettavien koko- 
amattomien osien valmistus.

Näiden tuotteiden asentaminen, kun se tapahtuu 
valmistajan toimesta.

Tähän ei kuulu:
Yhdistämättömien parkettilaattojen ja  levyjen 
valmistus kuuluu luokkaan 20100.

Puutalojen valmistus kuuluu luokkaan 20301.
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204 P u upakkau sten  valm is tus
2040 Puupakkausten valmistus 
20400 Puupakkausten valmistus
Puisten pakkauslaatikoiden, -rasioiden, -häkkien 
ja  muiden niiden kaltaisten päällysteiden val
mistus. Puisten kaapelikelojen, kuormalavojen, 
-alustojen ja  muiden niiden kaltaisten tavaroiden 
valmistus.

Tynnyreiden, saavien ja  muiden tynnyriteosten 
ja  niiden osien valmistus puusta.

Tähän ei kuulu:
Sellaisten matkalaukkujen valmistus, joita ei ole 
päällystetty millään muulla aineella kuin puulla, 
kuuluu luokkaan 20510. Muiden matkalaukku
jen valmistus kuuluu luokkaan 19200.

Palmikointiaineesta valmistettujen laatikoiden 
tuotanto kuuluu luokkaan 20520.

205 M u id e n  puu tuotte id en  sekä  k o rk k i-  
ja  punontatuo tte iden  valm is tus

2051 Muiden puutuotteiden valmistus 
20510 Muiden puutuotteiden valmistus
Muiden puutuotteiden valmistus: työkalut, työ- 
kalunkehykset, -varret ja  -kädensijat; harjan- ja  
luudankehykset ja  -varret; jalkineiden puulestit 
ja  pakotuspuut; patsaat ja  muut koriste-esineet 
puusta; vaateripustimet; upotekoristeinen puu; 
henkilökohtaiset käyttö- ja  koriste-esineet puus
ta; puiset talous- ja  keittiöesineet; kalustusesi- 
neet (kuten maustehyllyt) puusta.

Puolien, lankarullien ja  niiden kaltaisten esinei
den valmistus puusta.

Ruumisarkkujen valmistus.

Tähän ei kuulu:
Puusta valm istettujen laitteiden ja  koneiden 
sekä m äärättyyn koneeseen tai laitteeseen tun
nistettavien puisten osien valm istus kuuluu 
luokkaan 29.

Puusta tehtyjen jollain muulla aineella kuin 
puulla päällystettyjen matka-arkkujen ja  -lauk
kujen valmistus kuuluu luokkaan 19200, myös 
muovilevyllä päällystettyinä.

Kellojen koteloiden valmistus kuuluu luokkaan 
33500.

Korujen valmistus puusta kuuluu luokkaan 
36610.

Huonekalujen valmistus kuuluu luokkaan 361.

Valaisimien ja  valaisinkalusteiden valmistus 
kuuluu luokkaan 31500.

Puusta tehtyjen jalkineiden ja  niiden osien val
mistus kuuluu luokkaan 19300.

Kävelykeppien ja  puisten sateenvarjonkädensi- 
jojen valmistus kuuluu luokkaan 36630.

Mattojen tai säleikköjen valmistus tekstiilimate
riaalista kuuluu luokkaan 17510.

Tulitikkujen valmistus kuuluu luokkaan 36630.

Leikkikalujen valmistus kuuluu luokkaan 
36500.

2052 Korkki-, o lki- ja punontatuotteiden 
valmistus

20520 Korkki-, o lki- ja  punontatuotteiden 
valmistus

Luonnonkorkin karkea muokkaaminen suora
kulmaisiksi kappaleiksi, möhkäleiksi, laatoiksi, 
levyiksi ja  kaistaleiksi. Puristekorkin valmis
tus.

Tuotteiden valmistus luonnonkorkista ja  puriste- 
korkista.

Korkista tehtyjen lattianpäällysteiden valmistus, 
vaikka toinen puoli on tekstiiliä.

Palmikoiden ja  niiden kaltaisten punonta- ja  pal- 
mikointiaineista, myös muovisista, tehtyjen ta
varoiden, esim. mattojen ja  säleikköjen valmis
tus.

K ori-ja punontateosten sekä muiden teosten val
mistus, jotka on tehty välittömästi määrämuotoi
siksi punonta- ja  palmikointiaineista.

Tähän ei kuulu:
Kellojen koteloiden valmistus kuuluu luokkaan 
33500.

Huonekalujen valmistus kuuluu luokkaan 361.

Valaisimien ja  valaisinkalusteiden valmistus 
kuuluu luokkaan 31500.

Mattojen tai säleikköjen valmistus tekstiilimate
riaalista kuuluu luokkaan 17510.
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DE Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus; kustantaminen ja 

painaminen

21 Massan, paperin ja paperi
tuotteiden valmistus

211 Massan, paperin ja kartongin 
valmistus

2111 Massan valmistus 
21110 Massanvalmistus
Massan valmistus puusta pääasiallisesti tai yk
sinomaan toisille toimipaikoille toimitettavaksi: 
mekaaninen puumassa (puuhioke), puolikemial- 
linen puumassa, sooda- tai sulfaattisellu (myös 
liukosellu), sulfiittisellu. Puhdistamattoman sul- 
fiittispriin valmistus jäteliemestä.

Massan valmistus muusta aineesta kuin puusta 
pääasiallisesti tai yksinomaan toisille toimipai
koille toimitettavaksi (oljesta, lumpusta, jätepa
perista jne.).

Tähän ei kuu lu:
Hakkeen valmistus sahojen yhteydessä kuuluu 
luokkaan 20100.

2112 Paperin ja kartongin valmistus 
21120 Paperin ja  kartongin valmistus
Paperin, pahvin ja  kartongin valmistus. Valmis
tuksessa käytetty massa tai sellu voi olla toisilta 
toimipaikoilta hankittua tai samassa toimipai
kassa valmistettua.

Päällystämättömän tai päällystetyn paperin ja  
pahvin valmistus rullina tai arkkeina. Sanoma
lehtipaperin valmistus sekä muun paino- tai kir
joituspaperin valmistus. Pyyhe-ja lautasliinojen, 
nenäliinojen yms. tuotteiden valmistukseen tar
koitetun paperin valmistus. Selluloosavanun 
valmistus. Aallotuspaperin tuotanto aaltopahvin 
almistusta varten. Paperin valmistus pakkaus - 
tarkoituksiin. Leikkaamattoman savukepaperin 
valmistus. Pergam entti-ja greaseproofpaperin ja 
-pahvin sekä niiden jäljitelmien valmistus, kiil
lotetun läpikuultavan paperin valmistus.

Monikerrospaperin valmistus.

Käsin tehdyn paperin valmistus.

Toimipaikan ulkopuolelta hankitun paperin, pah
vin ja  kartongin jatkojalostus: päällystetty, kylläs
tetty, rypytetty, laskostettuja kerrostettu paperi ja  
pahvi.

Tähän ei kuulu:
Aaltopahvin ja  -paperin valmistus kuuluu luok
kaan 21219.

Päällystetyn ja  kyllästetyn paperin valmistus 
kuuluu siihen luokkaan, mihin päällystys- tai 
kyllästysaineen valmistus kuuluu, jos päällyste 
tai kyllästysaine muodostaa tuotteen pääasialli
sen osan.

Hiomapaperin valmistus kuuluu luokkaan 
26810.

Suodatinpaperin ja  -pahvin valmistus kuuluu 
luokkaan 21250.

Tapettien sekä muiden seinäpaperien valmistus 
kuuluu luokkaan 21240.

Muiden paperista valmistettujen tuotteiden val
mistus kuuluu luokan 212 alaluokkiin.

212 Paperi- ja kartonkituotteiden 
valmistus

2121 Aaltopahvin sekä paperi- ja 
kartonkipakkausten valmistus 

21211 Säkkien ja  pussien valmistus
Säkkien ja  pussien valmistus paperista tai pah
vista.

21219 Aaltopahvin sekä muiden paperi- ja  
kartonkipakkausten valmistus

Aaltopahvin, -paperin ja  -kartongin valmistus.

Koteloiden, rasioiden ja  laatikoiden valmistus 
aallotetusta paperista, kartongista tai pahvista.

Taivekoteloiden, -rasioiden ja  -laatikoiden val
mistus paperista, kartongista tai pahvista.

Muiden paperipakkausten valmistus: lokerolaa- 
tikot, kirjekaukalot ja  niiden kaltaiset pahviesi- 
neet, jollaisia käytetään esim. toimistoissa tai 
myymälöissä.

Tähän ei kuulu:
Kirjekuorien valmistus kuuluu luokkaan 
21230.
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2122 Paperisten talous- ja 

toalettitarvikkeiden valmistus
21220 Paperisten talous- ja

toalettitarvikkeiden valmistus
WC-paperin, nenäliinojen, käsipyyhkeiden, 
pöytäliinojen, lautasliinojen, pöly- ja  pesuriepu- 
jen sekä muiden kotitaloudessa käytettävien pa
peri-, pahvi-, paperimassa- ja  selluloosavanute- 
osten valmistus: kertakäyttöastiat, kuppien alus
tat jne..

Terveyssiteiden, tamponien, vauvanvaippojen, 
lasten makuualustojen ja  vaatetustarvikkeiden 
valmistus paperista, paperimassasta tai sellu- 
loosavanusta.

2123 Paperikauppatavaroiden valmistus 
21230 Paperikauppatavaroiden valmistus
Hiilipaperin ja  muun jäljentävän paperin sekä 
siirtopaperin valmistus, määräkokoon leikattuna.

Itseliimautuvan ja  muun liimapaperin valmistus.

Kirjepaperilehtiöiden, kirjekuorien, kirje- ja  
postikorttien valmistus. Kirjepaperia, kirje
kuoria jne. sisältävien paperisten ja  pahvisten ra
sioiden ja  kansioiden valmistus.

Kirjoituspaperi ja  muu grafiikkapaperi määräko
koon leikattuna, painettuna, kohopainettuna tai 
lävistettynä; atk-kirjoittimen tulostuspaperi.

2124 Tapettien valmistus 
21240 Tapettien valmistus
Paperitapettien ja  muiden niiden kaltaisten sei- 
nänpäällysteiden valmistus paperista, myös 
muovilla tai muulla aineella päällystetyt tapetit.

Seinänpäällysteiden valmistus tekstiilimateri
aalista.

Tähän ei kuulu:
Muovisten seinänpäällysteiden valmistus kuuluu 
luokkaan 25230.

2125 Muiden paperi- ja kartonkituotteiden 
valmistus

21250 Muiden paperi- ja  kartonkituotteiden 
valmistus

Muiden paperi- ja  pahviesineiden sekä muotoil
tujen selluloosavanuteosten valmistus: puolat, 
puolapillit ja  niiden kaltaiset pohjalliset; suoda- 
tinkappaleiden, -laattojen ja  levyjen valmistus

paperimassasta, suodatinpaperi ja  -pahvi määrä- 
kokoon leikattuna; nimi- ja  osoitelaput; savuke- 
paperi määräkokoon leikattuna; kananmunien 
pakkauskennot.

22 Kustantaminen, painaminen sekä 
ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden 
jäljentäminen

Painotuotteiden kustantaminen joko painamisen 
yhteydessä tai erikseen. Kustannustoiminnalla 
tarkoitetaan mm. painotuotteen rahoitusta, tek
nistä, taiteellista tai oikeudellista toimintaa sekä 
markkinointia ja  ilmoitustoimintaa.

Äänilevyjen ja  muiden äänitteiden kustantami
nen.

Kirjojen, sanoma- ja  aikakauslehtien ja  muiden 
painotuotteiden painaminen. Tähän kuuluu 
myös sellainen painamista palveleva toiminta 
kuten sitominen ja  asemointi sekä painolaatto
jen, -levyjen ja  -sylinterien painokuntoon saatta
minen.

Ääni-, kuva- ja  atk-tallenteiden jäljentäminen 
äänilevyille, cd-levyille, nauhoille ja  disketeille.

Tähän ei kuulu:
Tallentamattomien ääni-, kuva-ja datanauhojen, 
-kasettien ja  levykkeiden valmistus kuuluu luok
kaan 24650.

221 Kustantaminen
2211 Kirjojen kustantaminen 
22110 Kirjojen kustantaminen
Kirjojen, myös oppi-ja karttakirjojen kustantami
nen. Kustantamisen ohella tapahtuva pääasialli
sesti toimipaikan itse kustantamien kirjojen pai
naminen.

Esitteiden, nuottien, lentolehtisten, karttojen ja  
niiden kaltaisten painotuotteiden kustantami
nen sekä näiden kustantamiseen liittyvä paina
minen.

Tähän ei kuulu:
Yksinomainen tai pääasiallinen kirjojen paina
minen kuuluu luokkaan 22220.

Kirjailijat, säveltäjät, insinöörit, arkkitehdit ja  
muut alkuperäismateriaalia tuottavat henkilöt 
harjoittavat toimintaa, joka kuuluu joko siihen 
teollisuuden luokkaan, jossa kyseinen toiminta
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tapahtuu, tai tavallisesti luokkaan 74 tai 92, 
esim. 92311 Taiteilijatoiminta.

2212 Sanomalehtien kustantaminen 
22120 Sanomalehtien kustantaminen
Sanomalehtien kustantaminen.

Sanomalehtien kustantamisen ohella tapahtuva 
pääasiassa toimipaikan itse kustantamien sano
malehtien painaminen.

Tähän ei kuulu:
Yksinomainen tai pääasiallinen kustannustoi
minnasta erillinen painotoiminta kuuluu luok
kaan 22210.

2213 Aikakauslehtien kustantaminen 
22130 Aikakauslehtien kustantaminen
Aikakauslehtien kustantaminen.

Aikakauslehtien kustantamisen ohella tapahtuva 
pääasiassa toimipaikan itse kustantamien aika
kauslehtien painaminen.

Tähän ei kuulu:
Yksinomainen tai pääasiallinen kustannustoi
minnasta erillinen painotoiminta kuuluu luok
kaan 22220.

2214 Äänitallenteiden kustantaminen 
22140 Äänitallenteiden kustantaminen
Äänitallenteiden kustantaminen äänilevyille, 
cd-levyille ja  nauhoille.

Tähän ei kuulu:
Äänitallenteiden jäljentäminen (monennus) kuu
luu luokkaan 22310.

Elokuvien ja  videonauhojen kustantaminen kuu
luu luokkaan 92110.

Atk-ohjelmatuotteiden kustantaminen kuuluu 
luokkaan 72200.

2215 Muu kustannustoiminta 
22150 M uu kustannustoiminta
Kalentereiden, valokuvien, posti- ja  onnittelu
korttien, julisteiden ja  taidejäljennösten, aikatau
lujen, lomakkeiden ja  kaavakkeiden sekä muual
la mainitsemattomien painotuotteiden kustanta
minen.

222 P a in am in en  ja  p a in am is ta  
p a lv e le v a  to im in ta

Painaminen palkkio- tai sopimuspohjalla.

2221 Sanomalehtien painaminen 
22210 Sanomalehtien painaminen
Sanomalehtien painaminen palkkiotyönä tai ti
laustyönä kustantamoille tai muille tilaajille.

Lehtikustantamon paino, joka tekee merkittävän 
osan painotöistään ulkopuolisille, erotetaan eril
liseksi painopaikaksi.

Painamiseen kuuluu myös eri menetelmillä ta
pahtuva materiaalin jäljentäminen: monistus 
monistuskoneella, tietokoneohjattu monistustoi- 
minta, valojäljennökset ja  lämpökopiot.

2222 Muu painaminen 
22220 M uu painaminen
Aikakauslehtien, kitjojen, kalentereiden, etiket
tien, lomakkeiden, esitteiden, mainospainotuot- 
teiden, nuottien, lentolehtisten, karttojen, kartta
pallojen, postikorttien ja  muun materiaalin paina
minen palkkiotyönä tai tilaustyönä kustantamoil
le tai muille tilaajille. Muille kuin kustantamoille 
tapahtuvasta painamisesta voidaan mainita paina
minen teollisuuden toimeksiannosta sekä posti
merkkien, setelien, vero-ja leimamerkkien paina
minen viranomaisille.

Kaikenlaisen materiaalin painaminen sellaisten 
kirjapainojen omaan lukuun, jotka eivät ole si
doksissa kustantamoihin.

Kustannusliikkeen kirjapaino, joka tekee merkit
tävän osan painotöistään ulkopuolisille, erote
taan erilliseksi painopaikaksi.

Painamiseen kuuluu myös eri menetelmillä ta
pahtuva materiaalin jäljentäminen: monistus 
monistuskoneella, tietokoneohjattu monistustoi- 
minta, valojäljennökset ja  lämpökopiot.

Kirjojen sidonta painamisen yhteydessä.

Tähän ei kuulu:
Erillinen sidonta kuuluu luokkaan 22230.

Nimi- ja  osoitelappujen valmistus kuuluu luok
kaan 21250.
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2223 Kirjansidonta ja viimeistely 
22230 Kirjansidonta ja  viimeistely
Erilliset sitomot.

Tähän ei kuulu:
Painolaattojen ja  muun painoissa käytettävän 
materiaalin valmistus kuuluu valmistusaineen 
mukaiseen teollisuuden luokkaan.

Kirjasimien ja  ladontakehikkojen valmistus kuu
luu luokkaan 29560.

2224 Ladonta ja painolaattojen  
valmistus 

22240 Ladonta ja  painolaattojen 
valmistus

Tekstinvalmistus- ja  reprolaitokset.

Asemointi, painolaattojen, -levyjen ja  -sylinte- 
reiden painokuntoon saattaminen sekä muun 
painoissa käytettävän materiaalin valmistus toi
selle toimipaikalle.

Ladonta; esim. tekstin tai kuvien ladonta fil
mille, valokuvauspaperille tai tavalliselle pa
perille.

2225 Muu painamiseen liittyvä toiminta 
22250 M uu painamiseen liittyvä toiminta
Muualla mainitsemattomat painamiseen liittyvät 
palvelut.

Piirtoheitinkalvojen painaminen.

223 Ä ä n i-, k u va - ja  a tk -ta lle n te id e n  
jä lje n tä m in e n

2231 Äänitallenteiden jäljentäminen  
22310 Äänitallenteiden jäljentäm inen
Äänitettyjen nauhojen, kasettien, äänilevyjen, 
cd-levyjen ym. äänen tallenteiden valmistus eli 
äänitteiden alkuperäistallenteiden monennus. 
Myös tällaisten esineiden välituotteiden valmis
tus (esim. äänilevyjen matriisit).

Tähän ei kuulu:
Valmiiden äänittämättömien äänen ja  kuvan tal
lenteiden valmistus kuuluu luokkaan 24650.

2232 Kuvatallenteiden jäljentäminen  
22320 Kuvatallenteiden jäljentäminen
Alkuperäiskappaleista tapahtuva elokuvien ja 
muiden videotallenteiden jäljentäminen nauhal
le, cd-levyille tms.

Tähän ei kuulu:
Alkuperäisten elokuvien tai videokuvien tuotan
to kuuluu luokkaan 92110 tai 92200.

Jäljentämättömien videonauhojen valmistus 
kuuluu luokkaan 24650.

2233 Atk-tallenteiden jäljentäminen  
22330 Atk-tallenteiden jäljentäm inen
Alkuperäiskappaleista tapahtuva ATK-ohjel- 
mistojen tai muiden tiedostojen jäljentäminen 
levykkeille tai nauhoille.

Tähän ei kuulu:
Tallentamattomien mg-nauhojen ja  levykkeiden 
valmistus kuuluu luokkaan 24650.

DF Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus

23 Koksin, öljytuotteiden ja 
ydinpolttoaineen valmistus

231 Koksin valm is tus
2310 Koksin valmistus 
23100 Koksin valmistus
Koksaamoissa tapahtuva koksin, puolikoksin, re- 
torttihiilen ja  koksaamojen jätetuotteiden kuten 
tervan valmistus kivihiilestä, ruskohiilestä tai tur
peesta.

Koksausprosessissa syntyvät kaasut.

Tähän ei kuulu:
Erillisellä prosessilla valmistettavien kaasujen 
valmistus kuuluu energiahuollon luokkaan 
40200.

Kivihiilitervan tislaustuote, piki, katsotaan ke
mialliseksi prosessiksi ja kuuluu siksi luokkaan 
24140.

Luonnonkaasun jakelu kuuluu kuljetuksen luok
kaan 60300.

76 ¡¡¡¡¡1  Tilastokeskus



D
Kivihiilen agglomerointi kuuluu luokkaan 
10100, ja  ruskohiilen agglomerointi luokkaan 
10200.

232 Ö ljy tu o tte id en  valm is tus
2320 Öljytuotteiden valmistus 
23201 Öljyn jalostus
Bensiinin, petrolin, diesel- ja  polttoöljyjen val
mistus öljynjalostamoissa.

Nestekaasujen (propaanin ja  butaanin) sekä mui
den kaasujen valmistus öljynjalostamoissa.

Parafiinin, vahan, maaöljybitumin ja  muiden 
maaöljytuotteiden valmistus.

Tähän ei kuu lu:
Raakaöljyn ja  luonnonkaasun tuotanto kuuluu 
luokkaan 11100.

23209 Voiteluaineiden ja  muiden 
öljytuotteiden valmistus

Voiteluöljyjen ja  -rasvojen (öljy- ja  kasvispoh- 
jaisten) valmistus.

Vaseliinin valmistus.

Propaanin, butaanin ja  muiden nestekaasujen 
täyttölaitokset.

Tähän ei kuulu:
Synteettisten moottoriöljyjen valmistus kuuluu 
luokkaan 24660.

Bitumista valmistettujen tuotteiden valmistus 
kuuluu luokkaan 26820.

233 Ydinpolttoaineen valmistus
2330 Ydinpolttoaineen valmistus 
23300 Ydinpolttoaineen valmistus
Uraanin rikastaminen.

Lohkeavien alkuaineiden ja  näiden isotooppien 
valmistus.

Polttoaine-elementtien valmistus ydinreakto
reissa käytettäviksi.

Radioaktiivisten alkuaineiden valmistus teollista 
käyttöä varten.

Ydinjätteen käsittely.

Tähän ei kuulu:
Uraani- ja  toriummalmin louhinta kuuluu luok
kaan 12000.

DG Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus

24 Kemikaalien, kemiallisten 
tuotteiden ja tekokuitujen 
valmistus

241 Peruskemikaalien valmistus
2411 Teollisuuskaasujen valmistus 
24110 Teollisuuskaasujen valmistus
Nesteytettyjen ja  puristettujen teollisuus- ja  lää
kinnällisten kaasujen valmistus.

Vedyn, jalokaasujen, hapen ja  typen valm is
tus.

Hiilidioksidin ja  typpioksidien valmistus.

Tähän ei kuu lu:
Nestekaasujen valmistus raakaöljystä kuuluu 
luokkaan 23201.

Nestekaasujen pudotus kuuluu luokkaan 
23209.

2412 Värien ja pigmenttien valmistus 
24120 Värien ja  pigmenttien valmistus
Värien ja  väriaineiden valmistus perusmuodos
saan tai tiivisteenä.

Loisteaineina (luminoforeina) käytettävien epä
orgaanisten tuotteiden valmistus.

Titaanioksidin ja  muiden pigmenttien valmistus. 

Tähän ei kuulu:
Valmistettujen värien ja  väriaineiden valmistus 
kuuluu luokkaan 24300.

2413 Muiden epäorgaanisten 
peruskemikaalien valmistus 

24130 Muiden epäorgaanisten 
peruskemikaalien valmistus

Rikkihapon ja  savuavan rikkihapon (oleumin) 
valmistus.
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Rikkidioksidin ja  rikkitrioksidin valmistus.

Kloorin ja  lipeän valmistus.

Natriumhydroksidin (kaustisen soodan) ja  ka- 
liumhydroksidin (kaustisen potaskan) valmistus.

Fosforihapon valmistus.

Fluorivetyhapon valmistus.

Pasutetun rikkikiisun, sulfidien ja  polysulfidien, 
metallisuolojen, suolahapon, kloraattien ja  hy
pokloriittien ym. epäorgaanisten peruskemikaa
lien valmistus.

Torjunta-aineissa käytettävien epäorgaanisten 
yhdisteiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
Toimialalle peruskemikaalien valmistus tyypil
listen tuotteiden, kuten typpiyhdisteiden ja  typ- 
pilannoitteiden, valmistus kuuluu luokkaan 
24150, vaikka näitä tuotteita käytettäisiin muu
hun tarkoitukseen kuin lannoitteina.

2414 Muiden orgaanisten peruskemikaalien  
valmistus 

24140 Muiden orgaanisten peruskemikaalien 
valmistus

Hiilivetyjen valmistus, esim. asetyleeni.

Fenolin ja  asetonin valmistus.

Tärpätin, mäntyöljyn, sitosterolin ja  sitostanolin 
valmistus.

Muurahaishapon ja  etikkahapon valmistus.

Aldehydien valmistus, esim. formaldehydi.

Ksylitolin (koivusokerin) valmistus.

Alkoholien valmistus muuhun kuin elintarvike- 
käyttöön esim. metyylialkoholi.

Amiinien valmistus.

Entsyymien valmistus.

Puuhiilen valmistus. Grillihiilien ja -brikettien 
valmistus.

Kivihiilitervan tislaus ja  tislaustuotteiden val
mistus, esim. piki.

Synteettisten aromaattisten tuotteiden valm is
tus.

Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmis
tus.

Tähän ei kuulu:
Muoviaineiden (perusmuodoissaan) ja  hartsien 
valmistus kuuluu luokkaan 24160.

Kumiaineiden valmistus kuuluu luokkaan 
24170.

Sulfiittispriin valmistus jäteliemestä kuuluu 
luokkaan 21110.

Etyylialkoholin valmistus käymisteitse kuuluu 
luokkaan 15920.

Propaanin ja  butaanin valmistus kuuluu luok
kaan 23201.

Orgaanisten liuotin- ja  ohennusaineyhdisteiden 
valmistus kuuluu luokkaan 24300.

2415 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden 
valmistus

24150 Lannoitteiden ja  typpiyhdisteiden 
valmistus

Typpihapon, ammoniakin, kaupallisen am- 
moniumkloridin, kaliumnitraatin ja  muiden typ
piyhdisteiden valmistus.

Puhtaiden ja  sekoitettujen typpi-, fosfaatti-ja ka- 
lilannoitteiden valmistus. Tähän luokkaan kuu
luvat myös urean valmistus, luonnon kalisuolan 
ja  kemiallisesti käsiteltyjen muiden luonnon lan
noitteiden valmistus.

2416 Muoviaineiden valmistus 
24160 Muoviaineiden valmistus
M uoviaineiden (perusmuodoissaan) valmistus: 
fenolimuovit, aminomuovit, alkydit ja  muut po
lyesterit, am idimuovit, uretaanim uovit ja  muut 
kondensaatio-, polykondensaatio- ja  polyaddi- 
tiomuovit; eteenimuovit, styreenimuovit, vi- 
nyylikloridimuovit, vinyyliasetaattimuovit, ak
ryylimuovit ja  m uut polymeraatio- ja  sekapoly- 
meraatiomuovit; selluloosanitraatti, selluloosa- 
eetterit, CMC ja  muut selluloosajohdannaiset ja  
selluloosapohjaiset tuotteet; hartsiesterit, kloo- 
rikumi ja  muut luonnonkumin kem ialliset joh 
dannaiset; muut suurpolymeerit, tekohartsit ja  
muoviaineet.

Termi ‘perusmuodoissaan’ tarkoittaa muoviai- 
neita nesteinä ja  tahnoina (liuoksina, dispersioi
na, emulsioina), jauheena, jyväsinä ja  hiutaleina, 
kappaleina, möhkäleinä ja  niiden kaltaisissa 
muodoissa.

Muovien värjäys ja  regenerointi.
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Muiden aineiden sekoittaminen muoviin sen 
ominaisuuksien parantamiseksi.

Tähän ei kuulu:
Kalvojen, levyjen, laattojen, putkien yms. ‘muo- 
vipuolivalmisteiden’ tuotanto kuuluu luokkaan 
25210.

2417 Synteettisen kumiraaka-aineen  
valmistus 

24170 Synteettisen kumiraaka-aineen  
valmistus

Synteettisen kumilateksin, synteettisen kumin ja  
öljystä valmistetun faktiksen valmistus. Nämä 
kuuluvat tähän luokkaan ‘perusmuodoissaan’, 
laattoina, levyinä ja  kaistaleina.

Synteettisen kumin ja  luonnonkumin seoksien 
valmistus ‘perusmuodoissaan’, laattoina, levyi
nä ja  kaistaleina.

242 Torjunta-aineiden ja muiden 
maatalouskemikaalien valmistus

2420 Torjunta-aineiden ja muiden
maatalouskem ikaalien valmistus 

24200 Torjunta-aineiden ja  muiden
maatalouskemikaalien valmistus

Desinfioimisaineiden, hyönteisten, tuhosienten 
ja  rikkaruohojen hävittämisaineiden, itämistä es
tävien aineiden, kasvien kasvunsäätöhormonien 
ja  niiden kaltaisten maatalouskemikaalien val
mistus vähittäismyyntimuodoissa, -pakkauksis
sa, valmisteina tai esineinä.

Tähän ei kuulu:
Lannoitteiden ja  typpiyhdisteiden valmistus 
kuuluu luokkaan 24150.

243 Maalien, lakan, painovärien yms. 
valmistus

2430 M aalien, lakan, painovärien yms. 
valmistus

24300 M aalien, lakan, painovärien yms. 
valmistus

Maalin, lakan, lakkamaalin ja  kitin valmistus.

Puunkyllästysameiden valmistus.

Valmistettujen keraamisten pigmenttien, samen- 
nusaineiden ja  värien, lasiintuvien emalien, la
sitteiden, lysterien sekä niiden kaltaisten keraa

misessa, emaloimis- ja  lasiteollisuudessa käytet
tävien tuotteiden valmistus.

Taiteilijan-, koulu- ja  julistevärien, sävytysväri- 
en ja  niiden kaltaisten värien valmistus.

Kittien, tiivistysvalmisteiden tai niiden kaltais
ten ei-tulenkestävien täyte- tai tasoitusvärien 
valmistus.

Orgaanisten liuotin- ja  ohennusaineyhdisteiden 
yms. valmistus. Valmistettujen m aalin-ja lakan- 
poistoaineiden tuotanto.

Painovärien valmistus.

Tähän ei kuulu:
Värien ja  väriaineiden valmistus kuuluu luok
kaan 24120.

Pigmenttien kuten titaanioksidin, kromiyhdistei- 
den ja  muiden väriaineiden kemiallisten yhdis
teiden valmistus kuuluu myös luokkaan 24120.

Tussin ja  musteen valmistus kuuluu luokkaan 
24660.

244 Lääkekemikaalien, -kasviuutteiden 
ja lääkintätuotteiden valmistus

2441 Lääkinnällisten perustuotteiden 
valmistus

24410 Lääkinnällisten perustuotteiden 
valmistus

Farmaseuttisten perustuotteiden valmistus ja  sii
hen liittyvä tutkimus.

Antibiootit, rauhastuotteet, perusvitamiinit, oo
piumin johdannaiset, sulfat, salisyylihappo sekä 
sen suolat ja  esterit, glukosidi ja  kasvialkaloidi, 
kemiallisesti puhdas sokeri yms..

2442 Lääkintätuotteiden valmistus 
24420 Lääkintätuotteiden valmistus
Farmaseuttisten valmisteiden tuotanto lääke- ja  
eläinlääketieteellisiin tarkoituksiin: apteekki- 
tuotteet; ampullit, tabletit, kapselit, voiteet, pul
verit tai liuokset; murskatut, jauhetut tai muuten 
valmistetut yrttilääkeaineet.

Rokotteet ja  antiseerumit.

Farmaseuttisilla aineilla käsiteltyjen tai lääkin- 
täkäyttöön tai kirurgiseen käyttöön tarkoitettu
jen vanun, sideharson, kääreiden, haavanompe- 
lulangan ja  niiden kaltaisten tavaroiden valmis
tus.
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245 Pesuaineiden, kosmetiikka- ja 

toalettituotteiden valmistus
2451 Saippuan, puhdistus- ja 

kiillotusaineiden valmistus
24510 Saippuan, puhdistus- ja

kiillotusaineiden valmistus
Saippuan ja  suovan valmistus tankoina, paloina, 
valettuina kappaleina, hiutaleina, jauheena, pul
vereina, tahnoina ja  liuoksina. Saippuana käytet
tävien orgaanisten pinta-aktiivisten tuotteiden 
valmistus tankoina, paloina ja  valettuina kappa
leina. Saippualla kyllästetyn tai päällystetyn pa
perin, vanun tai muun materiaalin valmistus.

Pyykin- ja  astianpesuaineiden valmistus jauhee
na tai nestemäisessä muodossa. Huuhteluainei
den ja  -kirkasteiden valmistus.

Glyserolin valmistus.

Ilmanraikastimien valmistus.

Kiillotusaineiden ja  voiteiden valmistus jalkinei
ta, huonekaluja, lattioita, autoja, lasia tai metal
lia varten. Hankausjauheiden ja  -tahnojen val
mistus.

Tekovahojen ja  valmistettujen vahojen tuotanto.

2452 Kosmetiikka- ja toalettituotteiden 
valmistus

24520 Kosmetiikka- ja  toalettituotteiden 
valmistus

Hiustenhoitoaineiden valmistus: shampoot,
hiuslakat ja  permanenttinesteet jne.. Partavesien, 
-rasvojen ja  -vaahdokkeiden valmistus.

Hajustevalmisteiden, kuten hajuvesien ja  toalet- 
tivesien, valmistus.

Ehostusaineiden valmistus, myös kynsienhoito- 
valmisteet.

Suuhygieniatuotteiden ja  hammashoitotuottei- 
den valmistus, myös tekohampaiden kiinnitys- 
jauheet ja  vahat.

Muiden hajustevalmisteiden, kosmeettisten ja  
toalettivalmisteiden tuotanto, kuten deodorantit, 
kylpysuolat ym..

Tähän ei kuulu:
Haihtuvien öljyjen valmistus kuuluu luokkaan 
24630.

246 Muu kemiallisten tuotteiden 
valmistus

2461 Räjähdysaineiden valmistus 
24610 Räjähdysaineiden valmistus
Ruudin, valmistettujen räjähdysaineiden, tuli
langan, räjähtävän tulilangan, sytytysnallien, sy- 
tyttimien (räjähdysaine-), räjähdysnallien ja  ilo- 
tulitustavaroiden valmistus.

2462 Liimojen ja gelatiinin valmistus 
24620 Liimojen ja  gelatiinin valmistus
Kaseiiniliimojen, gelatiinin, gelatiinijohdannais- 
ten sekä kala-, luu-, nahka-ja niiden kaltaisten lii
mojen valmistus. Dekstriiniliiman, tärkkelysliis- 
terin ja  tärkkelysliiman valmistus. Kumiin ja  
muoviin perustuvien liimojen sekä muiden liimo
jen valmistus.

2463 Eteeristen öljyjen valmistus 
24630 Eteeristen öljyjen valmistus
Haihtuvien öljyjen, resinoidien ja  haihtuvien öljy
jen väkevöityjen rasvaöljy- ja  vahaliuosten val
mistus.

Teollisuuden raaka-aineina käytettävien hyvän
hajuisten aineiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
Synteettisten aromaattisten tuotteiden valmistus 
kuuluu luokkaan 24140.

Hajuvesien ja  toalettivesien valmistus kuuluu 
luokkaan 24520.

2464 Valokuvauskemikaalien valmistus 
24640 Valokuvauskemikaalien valmistus
Valokuvauslevyjen, filmien, valoherkän pape
rin ja  muiden valoherkkien valottamattomien 
tuotteiden valmistus sekä valokuvien kehittä
miseen tarkoitettujen kem iallisten tuotteiden 
valmistus.

2465 Tallennevälineiden valmistus 
24650 Tallennevälineiden valmistus
Tallentamattomien äänen- ja  kuvantallenteiden 
valmistus. Myös a tk -ja  muiden tietotallenteiden 
valmistus. Esim. magneettinauhat (ml. c-kasetit 
nauhoineen) ja  magneettilevyt.
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Tähän ei kuulu:
Ääni-, kuva- ja  atk-tallenteiden jäljentäminen 
kuuluu luokkaan 223.

2466 Muiden kem iallisten tuotteiden 
valmistus 

24660 Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus

Peptonien ja  muiden proteiiniaineiden ja  niiden 
johdannaisten ja  vuotajauheen valmistus.

Segerin keilojen valmistus.

Tekstiilien ja  nahan viimeistelyyn käytettävien 
tuotteiden valmistus.

Metallien peittausaineiden, hitsaus- ja  juotto- 
jauheiden ja  -tahnojen valmistus.

Aktiivihiilen, voiteluöljyn lisäaineiden, valmis
tettujen vulkanoinnin kiihdyttimien ja  muiden 
teollisuuskäyttöön tarkoitettujen kemiallisten 
tuotteiden valmistus.

Ruosteenesto- ja  jäätymisenestoaineiden, syn
teettisten moottoriöljyjen, hydrauliikassa käytet

tävien nesteiden, yhdistettyjen diagnostiikassa 
käytettävien tuotteiden, laboratorioreagenssien 
yms. tuotteiden valmistus.

Kirjoitus- ja  piirustusmusteen, myös tussin, val
mistus.

Muiden muualla mainitsemattomien kemiallis
ten tuotteiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
Tulitikkujen ja  kynttilöiden valmistus kuuluu 
luokkaan 36630.

247 Tekokuitujen valmistus
2470 Tekokuitujen valmistus 
24700 Tekokuitujen valmistus
Katkomattomien tekokuitukimppujen sekä kars- 
taamattomien ja  kampaamattomien katkottujen 
tekokuitujen valmistus.

Katkomattomien tekokuitulankojen valmistus, 
teksturoituina tai teksturoimattomina.

Yksikuitulangan ja  kaistaleen valmistus.

DH Kumi- ja muovituotteiden valmistus

25 Kumi- ja muovituotteiden 
valmistus

251 Kumituotteiden valmistus
2511 Renkaiden valmistus 
25110 Renkaiden valmistus
Ajoneuvojen sisä- ja  ulkorenkaiden valmistus 
kumista. Näitä voidaan käyttää kaikenlaisten 
ajoneuvojen ja  ilma-alusten samoin kuin lelujen, 
liikuteltavien huonekalujen, koneiden, tykistö- 
aseiden, lääkintä- ja  kirurgisten varusteiden ym. 
pyörissä. Tähän luokkaan kuuluu pneumaattis
ten ja  umpirenkaiden valmistus.

Kumirenkaiden osien kuten kulutuspintojen tai 
kehänauhojen valmistus.

Tähän ei kuulu:
Kumirenkaiden korjausartikkelien valmistus 
kuuluu luokkaan 25130.

Puhjenneiden renkaiden korjaus kuuluu mootto
riajoneuvojen korjauksen luokkaan 50202 tai 
50403.

2512 Renkaiden pinnoitus 
25120 Renkaiden pinnoitus
Kumirenkaiden päällystämisessä käytettävien 
liuskojen valmistus.

Renkaiden pinnoitus ja  päällystäminen.

Tähän ei kuulu:
Kumirenkaiden korjausartikkelien valmistus 
kuuluu luokkaan 25130.

Puhjenneiden renkaiden korjaus kuuluu mootto
riajoneuvojen korjauksen luokkaan 50202 tai 
50403.

Renkaiden nastoitus kuuluu myös luokkaan 
50202.

2513 Muiden kumituotteiden valmistus 
25130 Muiden kumituotteiden valmistus
Valmiiden ja  puolivalmiiden kumituotteiden; 
vulkanoimattomasta ja  vulkanoidusta kumista 
valmistettujen tuotteiden ja  kovakumituotteiden
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sekä luonnonkumista tai synteettisestä kumista 
valmistettujen tuotteiden valmistus.

Monien erilaisten tuotteiden valmistusta: laatat, 
levyt, kaistaleet, lanka, tangot ja  muototangot; 
letkut ja  putket; käyttö-ja kuljetushihnat; lattian
päällysteet; hygieeniset ja  farmaseuttiset esineet; 
vaatteet, päähineet ja  vaatetustarvikkeet.

Ilmalla täytettävien patjojen, kumiveneiden ja  
-lauttojen valmistus.

Kumin regenerointi.

Tähän ei kuulu:
Kumirenkaiden päällystämisessä käytettävien 
liuskojen valmistus kuuluu luokkaan 25120.

Kumijalkineiden valmistus kuuluu luokkaan 
19300.

S o lu k u m illa  p ä ä lly ste tty jen  patjojen  v a lm istu s  
k u uluu  lu ok kaan  3 6 1 5 0 .

Leikkikalujen ja  pelien valmistus kuuluu luok
kaan 36500.

Urheiluvälineiden valmistus kuuluu luokkaan 
36400.

252 Muovituotteiden valmistus
2521 Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja 

-profiilien valmistus
25210 Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja  

-profiilien valmistus
Seuraavanlaisten muovituotteiden valmistus: 
laatat, levyt, kaistaleet, kelmut tai ohkolevyt; 
putket, sauvat, tangot ja  muototangot; itsetaker- 
tuvalla liimalla tai muulla sellaisella aineella si- 
vellyt kaistaleet, laatat, levyt, kelmut tai ohkole
vyt; langat; tekniset osat ja  muut ‘muovipuoli- 
valmisteet’.

Tähän ei kuulu:
Varsinainen perusmuovien valmistus, hartsien 
valmistus ja  muovien polymerointi kuuluu luok
kaan 24160.

2522 Muovipakkausten valmistus 
25220 Muovipakkausten valmistus
Pakkaus- ja kuljetustarvikkeiden valmistus: sä
kit, pussit, laatikot, astiat, pullot jne..

Tähän ei kuu lu:
Muoviraaka-aineiden tuotanto kuuluu luokkaan 
24160.

Synteettisestä tai luonnonkumista valmistetut 
teokset kuuluvat luokkaan 251.

2523 Rakentajain muovituotteiden valmistus 
25230 Rakentajain muovituotteiden valmistus
Muovisten saniteettikalusteiden valmistus: kyl
pyammeet, porealtaat, W C-istuimet, pesualtaat 
jne..

Ovien, ikkunoiden, oven- ja  ikkunankarmien, 
kynnysten jne. valmistus muovista. Myös muo
viset ikkunaluukut ja  kaihtimet.

Muovisten seinän- ja  lattianpäällysteiden val
mistus: laatat ja  levyt.

Muovisten säiliöiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
Muoviraaka-aineiden tuotanto kuuluu luokkaan 
24160.

Synteettisestä tai luonnonkumista valmistetut 
teokset kuuluvat luokkaan 251.

2524 Muiden muovituotteiden valmistus 
25240 Muiden muovituotteiden valmistus
Pöytä-, saniteetti- ja  keittiöesineiden, kuten lusi
koiden, haarukoiden, veitsien, lautasten ja  juo
malasien, valmistus muovista.

Pöytäliinojen, suihkuverhojen ja  niiden kaltais
ten sisustusmuovien valmistus. Pesuvatien val
mistus muovista.

Muovisten itsekiinnittyvien laattojen, levyjen, 
kalvojen, teippien jne. valmistus.

Muoviköysien ja  -narujen valmistus.

Muiden muovituotteiden valmistus: lamppujen 
ja  valaistuskalusteiden osat; toimisto- ja  koulu- 
tarvikkeet; varusteet ja  tarvikkeet huonekalui- 
hin; vaatteet ja  vaatetustarvikkeet; turvakypärät 
muovista ja  muut muovipäähineet; pienoispat
saat ym. muoviteokset.

Tähän ei kuulu:
Muoviraaka-aineiden tuotanto kuuluu luokkaan 
24160.

Synteettisestä tai luonnonkumista valmistetut 
teokset kuuluvat luokkaan 251.

Punosten ja  punontatuotteiden valmistus kuuluu 
luokkaan 20520.
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Jalkineiden valmistus kuuluu luokkaan 19300.

Solumuovilla päällystettyjen patjojen valmistus 
kuuluu luokkaan 36150.

Pelien ja  lelujen valmistus kuuluu luokkaan 
36500.

Urheiluvälineiden valmistus kuuluu luokkaan 
36400.

Muoviveneiden valmistus kuuluu luokkaan 
35120.

Muovisten huonekalujen valmistus kuuluu luo
kan 361 alaluokkiin.

Dl Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

26 Ei-metallisten 
mineraalituotteiden valmistus

261 Lasin ja lasituotteiden valmistus
2611 Tasolasin valmistus 
26110 Tasolasin valmistus
Tasolasin valmistus valamalla, valssaamalla, ve
tämällä tai puhaltamalla, suorakulmaisiksi kap
paleiksi tai muulla tavalla leikattuna, taivutettu
na tai muuten valmistettuna, myös pinnalta hiot
tuna tai kiillotettuna.

Langoitetun ja  värjätyn tasolasin valmistus. 

Tähän ei kuulu:
Lasilevystä valmistetun eristyslasin valmistus 
kuuluu luokkaan 26120.

Lasivillan ja  muiden kudontaan soveltumattomi
en lasikuitujen sekä lasihuovan, lasikuitumatto- 
jen ja  muiden lasikuituteosten valmistus kuuluu 
luokkaan 26140.

2612 Tasolasin muotoilu ja muokkaus 
26120 Tasolasin muotoilu ja  muokkaus
Lasilevystä valmistetun eristyslasin valmistus. 
Lyijykehysteisten ikkunoiden ja  niiden kaltais
ten tavaroiden valmistus.

Karaistun tai eri kerroksista valmistetun var- 
muuslasin valmistus: esim. autojen tuuli-, sivu
ja  takalasit.

Lasipeilien valmistus, myös kehystettyinä.

2613 Onton lasitavaran valmistus 
26130 Onton lasitavaran valmistus
Juomalasien, koripullojen, pullojen, tölkkien, 
ruukkujen, putkiloiden ja  niiden kaltaisten asti
oiden valmistus lasista. Näitä käytetään tavalli
sesti tavaroiden pakkaukseen tai kuljetukseen.

Tähän kuuluvat myös tölkit ja  astiat, joita käyte
tään kotitaloudessa säilöntään.

Tulppien, kansien ja  muiden astioiden lasisten 
sulkemislaitteiden valmistus.

Sellaisten lasitavaroiden valmistus, joita tavalli
sesti käytetään pöytä-, keittiö-, toaletti- tai toi- 
mistoesineinä, sisäkoristeluun tai sen kaltaisiin 
tarkoituksiin.

Tähän ei kuulu:
Lääkintä- ja  laboratoriovarusteiden valmistus 
kuuluu luokkaan 33100.

2614 Lasikuidun ja lasivillan valmistus 
26140 Lasikuidun ja  lasivillan valmistus
Lasivillan ja  lasivillatuotteiden valmistus.

Lasikuidun ja  lasikuitulangan valmistus.

Tähän ei kuulu:
Lasikuitulangasta valmistettujen kudelmien val
mistus kuuluu luokkaan 17250.

2615 Muu lasin valmistus ja muokkaus 
26150 M uu lasin valmistus ja  muokkaus
Valaisinkalusteisiin kuuluvien lasiosien kuten 
kupujen valmistus lasista.

Optisten lasiesineiden valmistus.

Lasisten eristeiden sekä sähkökoneiden, -laittei
den ja  -tarvikkeiden lasisten eristysosien valmis
tus.

Muiden lasiteosten valmistus: avonaiset lasiku
vut sähkölamppujen yms. valmistusta varten, 
termospullojen ja  muiden termosastioiden la- 
sisäiliöt, ampullit, lasiset laboratorioesineet, la- 
sihelmet ja  pienoispatsaat, tiilet, laatat yms. 
teokset.

0  Tilastokeskus 83



D
Tähän ei kuulu:
Lasivillan ja  muiden kudontaan soveltumattomi
en lasikuitujen sekä lasihuovan, lasikuitumatto- 
jen ja  muiden lasikuituteosten valmistus kuuluu 
luokkaan 26140.

Optisten elementtien optinen valmistus kuuluu 
luokkaan 33400.

Lääkintä- ja  laboratoriovarusteiden valmistus 
kuuluu luokkaan 33100.

Sähkölamppujen valmistus kuuluu luokkaan 
31500.

262 K eraam is ten  tu o tte id e n  va lm is tus  
p o is lu k ien  e i-tu le n k e s tä v ie n  
tu o tte id en  valm is tus  
ra k e n n u sta rko itu ks iin

Keraam isten tuotteiden valmistus posliinista 
ja  m uusta keraam isesta aineesta: posliini-, 
kivi-, savi-, puoliposliini- tai jä ljitelly t pos- 
liinitavarat. Tulenkestävän rakennuskeram ii- 
kan valmistus.

Tähän ei kuulu:
Muun kuin tulenkestävän rakennuskeramiikan 
valmistus kuuluu luokkaan 26300 tai 26400.

Leikkikalujen valmistus kuuluu luokkaan 
36500.

2621 Keraamisten talous- ja 
koriste-esineiden valmistus 

26210 Keraamisten talous- ja  
koriste-esineiden valmistus

Posliinisten ja  keraamisten pöytä-, keittiö- ja  
muiden talousesineiden sekä toalettiesineiden 
valmistus.

Posliinisten ja  keraamisten pienoispatsaiden ja  
muiden koriste-esineiden sekä henkilökohtais
ten koruesineiden sekä sisustusesineiden val
mistus.

2622 Keraamisten saniteettikalusteiden  
valmistus 

26220 Keraamisten saniteettikalusteiden 
valmistus

Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus: 
kylpyammeet, pesualtaat, WC-altaat, urinaalit 
jne..

2623 Keraamisten eristystuotteiden 
valmistus 

26230 Keraamisten eristystuotteiden 
valmistus

Keraamisten eristeiden valmistus. Sähkökonei
siin ja  -laitteisiin tarkoitettujen keraamisten eris- 
tysosien valmistus.

2624 Muiden teknisten keraamisten 
tuotteiden valmistus 

26240 Muiden teknisten keraamisten 
tuotteiden valmistus

Laboratoriotarvikkeiden sekä kemialliseen tai 
tekniseen käyttöön tarkoitettujen esineiden val
mistus.

2625 Muiden ei-tulenkestävien keraamisten 
tuotteiden valmistus 

26250 Muiden ei-tulenkestävien keraamisten 
tuotteiden valmistus

Kaukaloiden, sammioiden ja  niiden kaltaisten 
astioiden valmistus, jo ita käytetään maata
loudessa.

Kukkaruukkujen valmistus.

Muiden ei-tulenkestävien keraamisten esineiden 
valmistus.

2626 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden 
valmistus 

26260 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden 
valmistus

Tulenkestävien tiilien, laattojen ja  niiden kaltais
ten tulenkestävien keraamisten rakennustarvik
keiden valmistus.

Tulenkestävien tiilien, laattojen ja  muiden ke
raamisten tavaroiden valmistus piipitoisesta fos- 
siilijauheista.

Tulenkestävät sementti-, laasti-ja betoniseokset.

Muiden tulenkestävien tuotteiden kuin tiilien tai 
tiilien kaltaisten tulenkestävien tuotteiden val
mistus: retortit, upokkaat, muhvelit, suuttimet, 
tulpat, tuet, putket, tangot jne..

Muut tulenkestävät keraamiset tuotteet.

Tähän ei kuulu:
Rakennustiilien valmistus kuuluu luokkaan 
26400.
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263 Keraamisten laattojen valmistus
2630 Keraamisten laattojen valmistus 
26300 Keraamisten laattojen valmistus
Ei-tulenkestävien keraamisten katulaattojen ja  
-kivien, lattialaattojen ja  seinälaattojen valmis
tus, lasitettujen ja  lasittamattomien.

Tähän ei kuulu:
Tulenkestävien keraamisten laattojen valmistus 
kuuluu luokkaan 26260.

Tiilien ja  niiden kaltaisten tuotteiden valmistus 
kuluu luokkaan 26400.

Segerin keilojen valmistus kuuluu luokkaan 
24660.

264 Tiilien ja muun 
rakennuskeramiikan valmistus

2640 Tiilien  ja muun rakennuskeramiikan  
valmistus

26400 Tiilien ja  muun rakennuskeramiikan 
valmistus

Rakennustiilien valmistus, myös palkkitiilet, rei
kätiilet ja  niiden kaltaiset tiilet. Kattotiilien val
mistus.

Keraamisten putkien, viemärinputkien, kourujen 
sekä putkien liitos- ja  muiden osien valmistus.

Tähän ei kuulu:
Tulenkestävien tiilien, laattojen ja  niiden kaltais
ten tulenkestävien rakennuskivien valmistus 
kuuluu luokkaan 26260.

Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmis
tus kuuluu luokkaan 26260.

Kalkkihiekkatiilien valmistus kuuluu luokkaan 
26610.

Muiden rakennuskeraamisten tuotteiden kuin tii
lien valmistus kuuluu luokkaan 26300.

Segerin keilojen valmistus kuuluu luokkaan 
24660.

265 Sementin, kalkin ja kipsin 
valmistus

2651 Sementin valmistus 
26510 Sementin valmistus
Sementin valmistus: portland-, aluminaatti- ja  
kuonasem entti, myös värjättynä ja  k linkke
reinä.

Tähän ei kuulu:
Valmisbetonin valmistus kuuluu luokkaan 
26630.

Betonituotteiden valmistus kuuluu luokkaan 
26610.

Muurauslaastin valmistus kuuluu luokkaan 
26640.

2652 Kalkin valmistus 
26520 Kalkin valmistus
Kalkin valmistus, sammuttamaton tai sammutet
tu sekä hydraulinen.

2653 Kipsin valmistus 
26530 Kipsin valmistus
Kipsin valmistus.

Tähän ei kuulu:
Kipsituotteiden valmistus kuuluu luokkaan 
26620.

266 B eto n i-, s e m e n tti- ja  
k ip s itu o tte id en  va lm is tus

2661 Betonituotteiden valmistus 
rakennustarkoituksiin 

26610 Betonituotteiden valmistus 
rakennustarkoituksiin

Rakennuselementtien ja  muiden niiden kaltais
ten rakennustavaroiden sekä muiden teosten 
valmistus betonista, sementistä tai tekokivestä: 
putket, renkaat, pilarit, palkit, levyelementit 
jne..

Kalkkihiekkatiilien ja  muiden kalkkihiekkateos- 
ten valmistus.

2662 Kipsituotteiden valmistus 
rakennustarkoituksiin  

26620 Kipsituotteiden valmistus 
rakennustarkoituksiin

Kipsituotteiden, kuten laattojen ja  levyjen, val
mistus, paperilla, kartongilla tai pahvilla pääl
lystettyinä tai päällystämättöminä.

2663 Valmisbetonin valmistus 
26630 Valmisbetonin valmistus
Betonimassan valmistus, myös kuivabetonin.
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Tähän ei kuulu:
Muurauslaastin valmistus kuuluu luokkaan 
26640.

Tulenkestävän laastin valmistus kuuluu luok
kaan 26260.

2664 Muurauslaastin valmistus 
26640 Muurauslaastin valmistus
Muurauslaastin, myös kuivalaastin, valmistus. 

Tähän ei kuu lu:
Tulenkestävän laastin valmistus kuuluu luok
kaan 26260.

2665 Kuitusementin valmistus 
26650 Kuitusementin valmistus
Yhteenpuristettujen laattojen, levyjen ja  niiden 
kaltaisten tavaroiden valmistus kasvikuidusta, 
oljesta tai puunjätteestä sementtiä, kipsiä tai 
muuta kivennäisaineitta sideaineena käyttäen.

Aaltolevyjen ja  muiden levyjen, laattojen, putki
en jne. valmistus asbestisementistä, sellu- 
loosakuitusementistä tai niiden kaltaisesta ai
neesta.

2666 Muiden betoni-, sementti- ja 
kipsituotteiden valmistus 

26660 Muiden betoni-, sementti- ja  
kipsituotteiden valmistus

Muiden betoni-, sementti, kipsi- ja  keinokivi- 
tuotteiden valmistus: sisustustarvikkeet, reliefit, 
vaasit yms..

267 K iv itu o tte id en  valm is tus
2670 Kivituotteiden valmistus 
26700 Kivituotteiden valmistus
Katukiven, reunakiven ja  käytävänpäällyskiven 
valmistus.

Graniitin, gneissin ja  muun muistopatsas- ja  ra- 
kennuskiven työstäminen ja  valmistus käytettä
väksi rakennuksissa, maarakennuksessa, kateai- 
neena, hautakivenä tai muuhun sellaiseen tarkoi
tukseen.

Liuskekiven työstäminen ja  liuskekivitavaroiden 
valmistus.

Vuolukiven työstäminen ja  vuolukivituotteiden 
valmistus.

Tähän ei kuulu:
Kaivostoiminnan yhteydessä tapahtuva kiven 
karkea työstäminen kuuluu kaivannaistoiminnan 
alaluokkiin.

Soran ia sepelin valmistus kuuluu luokkaan 
14210.

Myllynkivien, hiomakivien yms. kivien valmis
tus kuuluu luokkaan 26810.

Maarakentamisen yhteydessä tapahtuva kiven 
louhinta ja  murskaus kuuluu rakentamisen luok
kaan 45110.

268 M u u  e i-m e ta llis te n  
m in e ra a litu o tte id e n  va lm is tus

2681 Hiontatuotteiden valmistus 
26810 Hiontatuotteiden valmistus

Kovasimien, hiomakivien ja  niiden kaltaisten 
käsikivien, myllynkivien, hiomalaikkojen jne. 
valmistus luonnonkivestä tai kokoonpuristetusta 
luonnon tai keinotekoisesta hioma-aineesta. 
Luonnon tai keinotekoisen hioma-ainejauheen ja  
-rouheen valmistus kiinnitettynä paperi- tai 
muulle alustalle.

2682 Muiden ei-m etallisten  
mineraalituotteiden valmistus 

26820 Muiden ei-metallisten  
mineraalituotteiden valmistus

Kevytsoran ja  kevytsoratuotteiden valmistus: 
paisutettu savi, vaahdotettu kuona ja  niiden kal
taiset paisutetut kivennäisaineet, kevytsorahar- 
kot ja  muut kevytsorateokset. Kevytsoratuotteis- 
sa voi olla sementtiä ainoastaan sideaineena.

Kuonavillan, kivivillan ja  sen kaltaisen kivennäis- 
villan valmistus. Kivennäisvillatuotteiden valmis
tus.

Asbestilangan, -kudelmien ja  -vanun sekä -ku
delmasta valmistettujen asbestituotteiden val
mistus.

Asbestiin, kivennäisaineisiin tai selluloosaan pe
rustuvien kitkakappaleiden kuten jarruhihnojen 
ja  -kappaleiden valmistus.
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Asfalttimassan valmistus.

Maaöljybitumiin, luonnonasfalttiin, luonnonbi- 
tumiin, kivennäistervaan tai kivennäispikeen pe
rustuvien bitumisten seosten valmistus.

Asfaltista ja  sen kaltaisesta aineesta valmistettu
jen tuotteiden tuotanto.

Bitumisten kateaineiden valmistus.

Bitumilla, asfaltilla tai tervalla päällystetyn tai 
kyllästetyn kattopahvin, eristyshuovan, vuoraus- 
huovan ja  vuorauspaperin valmistus.

Massan, möhkäleiden, levyjen ja  muiden puoli
valmisteiden valmistus grafiitista tai muusta hii
lestä. Keinotekoisen grafiitin valmistus.

Tuotteiden valmistus turpeesta, taimiruukut.

DJ M etallien jalostus ja metallituotteiden valmistus

Metallien jalostus ja  valu sekä metallituotteiden 
valmistus.

27 M etallien jalostus
271 Raudan, te rä k s e n  ja  rau taseosten  

valm is tus (EC SC '-tuotteet)
2710 Raudan, teräksen ja rautaseosten 

valmistus (ECSC-tuotteet) 
27100 Raudan, teräksen ja  rautaseosten 

valmistus (ECSC-tuotteet)
Rautametallituotteiden valmistus rakeina, jau
heena, harkkoina, kappaleina, möhkäleinä tai 
juoksevassa muodossa.

Takkiraudan, valuraudan ja  ferroseosten tuotan
to. Tällaisia ferroseoksia ovat ferromangaani, 
peilirauta jne. harkkoina, möhkäleinä, kappalei
na, rakeina tai rautametallurgiassa ym. tarkoi
tuksessa käytettäväksi soveltuvassa muodossa.

Rauta- ja  terässienen valmistus.

Rauta- ja  teräsvalanteiden valmistus.

Esivalssattujen valanteiden, tankoteelmien, laat
tojen ym. puolivalmiiden rauta-, teräs- tai seos
tettujen terästuotteiden valmistus. Tuotteiden 
muokkaus voi olla kuuma- tai kylmäkäsittelyä, 
tai muokkaus voi alkaa kuumakäsittelynä ja 
päättyä kylmäkäsittelynä. Tällaisia tuotteita ovat 
mm. levyt, laatat, kiskot ja  palkit.

Tähän ei kuulu:
Itsenäiset koksausuunit kuuluvat luokkaan 
23100.

Putkien valmistus kuuluu luokkiin 27210 ja  
27220.

Raudan ja  teräksen kylmä vetäminen kuuluu 
luokkaan 27310; kapean vanneteräksen kylmä-

valssaus kuuluu luokkaan 27320; kylmä- 
muovaus ja  kylmätaitto kuuluu luokkaan 27330; 
langanveto kuuluu luokkaan 27340; sekä raudan 
ja  teräksen muu jalostus kuuluu luokkaan 27350.

Ferrokromin, ferronikkelin ja  ferrosilikonin val
mistus kuuluu luokkaan 27350.

Raudan valaminen kuuluu luokkaan 27510, ja  
teräksen valaminen kuuluu luokkaan 27520.

Muiden rauta-, teräs- tai niiden seostuotteiden 
valmistus luokitellaan käyttötarkoituksen mu
kaan.

Valaminen ja  takominen muun valmistuksen yh
teydessä kuuluu samaan luokkaan kuin asian
omaisten tuotteiden valmistus.

Valmiiden ja  puolivalmiiden metallituotteiden 
erillinen takominen, puristaminen ja  meistämi
nen kuuluu luokkaan 28400.

Metallien erillinen pintakäsittely, karkaisu, sint- 
raus yms. kuuluu luokkaan 28510.

272 Pu tk ien  va lm is tus
2721 Valurautaputkien valmistus 
27210 Valurautaputkien valmistus
Valurautaputkien sekä keskipakovalettujen va
lurauta- ja  valuteräsputkien valmistus.

Putkenosien valmistus valuraudasta ja  valute- 
räksestä.

2722 Teräsputkien valmistus 
27220 Teräsputkien valmistus
Saumattomien putkien valmistus kuumavalssaa- 
malla, kuumavetämällä, kylmävetämällä tai kyl- 
mävalssaamalla.

1 ECSC - European Coal and S te e l C om m unity  - Euroopan h iili- ja  teräsyh te isö
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Hitsattujen putkien valmistus kylmä- tai kuuma- 
muovaamalla ja  hitsaamalla tai muovaamalla ja  
kuumapelkistämällä tai kylmävetämällä.

Teräksisten putkenosien valmistus.

Tähän ei kuulu:
Keskipakovalettujen saumattomien valuteräs- 
putkien valmistus kuuluu luokkaan 27210.

Metallirakenteissa käytettävien putkien valmis
tus raudasta tai teräksestä kuuluu luokkaan 
28110.

273 Muu raudan ja teräksen jalostus 
sekä rautaseosten valmistus 
(ei ECSC-tuotteet)

2731 Raudan ja teräksen kylmävetäminen 
27310 Raudan ja  teräksen kylmävetäminen
Terästankojen ja  profiilien kylmävetäminen, 
kylmänä muokkaus ja kylmänä viimeistely.

2732 Kapean vanneteräksen kylmävalssaus 
27320 Kapean vanneteräksen kylmävalssaus
Kapean vanneteräksen (leveys vähemmän kuin 
500 mm) kylmävalssaus.

Tähän ei kuulu:
Kylmävalssatut levyt (leveys vähintään 500 
mm) kuuluu luokkaan 27100.

2733 Kylmämuovaus ja kylmätaitto 
27330 Kylmämuovaus ja  kylmätaitto
Tankojen, profiilien ja  muotolevyjen kylmä
muovaus ja  kylmätaitto.

2734 Teräslanganveto 
27340 Teräslanganveto
Teräslangan valmistaminen kylmävetämällä tai 
-venyttämällä.

Tähän ei kuu lu:
Piikkilangan valmistus kuuluu luokkaan 28730.

2735 Raudan ja teräksen sekä rautaseosten 
muu valmistus (ei ECSC-tuotteet) 

27350 Raudan ja  teräksen sekä rautaseosten 
muu valmistus (e i ECSC-tuotteet)

Rautajauheen valmistus; raudan valmistus poik
keuksellisen puhtaana elektrolyysillä tai muilla

kemiallisilla prosesseilla, ferrokromin, ferronik- 
kelin ja  ferrosilikonin valmistus.

Kiinteiden tiemateriaalien valmistus (ei kuiten
kaan kiskot).

274 M u id e n  kuin  ra u ta m e ta llie n  
valm is tus

2741 Jalom etallien valmistus 
27410 Jalom etallien valmistus
Jalometallien, kuten kullan, hopean ja  platinan, 
valmistus ja  puhdistus, jalometalliseosten val
mistus, jalometallisten puolivalmisteiden val
mistus.

Tähän ei kuulu:
Jalometallisten kellonkuorien valmistus kuuluu 
luokkaan 33500, ja  jalometallikorujen valmistus 
kuuluu luokkaan 36220.

2742 Alumiinin valmistus 
27420 Alumiinin valmistus
Alumiinin valmistus, alumiiniseosten valmistus, 
alumiinin alkujalostus mm. levyt sekä alu
miinioksidin valmistus.

2743 Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus 
27430 Lyijyn, sinkin ja  tinan valmistus
Lyijyn, sinkin ja  tinan valmistus ja  alkujalostus 
sekä lyijy-, sinkki-ja tinaseosten valmistus.

2744 Kuparin valmistus 
27440 Kuparin valmistus
Kuparin valmistus, kupariseosten valmistus ja  
kuparin alkujalostus mm. langat ja  levyt.

2745 Muiden ei-rautam etallien valmistus 
27450 Muiden ei-rautametallien valmistus
Kromin, mangaanin, nikkelin yms. ei-rautame
tallien valmistus ja  alkujalostus sekä kromi-, 
mangaani-, nikkeli- yms. ei-rautametalliseosten 
valmistus.

275 M e ta llie n  va lu
2751 Raudan valu 
27510 Raudan valu
Valmiiden tai puolivalmiiden valurautatuottei- 
den erillinen valaminen. Kaikki tähän luokkaan
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kuuluvat toimipaikat tuottavat joukon erilaisia 
hyödykkeitä, jotka ovat toisten toimialojen luon
teenomaisia tuotteita.

Huomautus:
Valaminen, joka tapahtuu osana tiettyyn luok
kaan tyypillisesti kuuluvien tuotteiden valmis
tusta, kuuluu samaan luokkaan kuin tällaiset tyy
pilliset tuotteet (esim. valimo, joka on erikoistu
nut ajoneuvojen moottorien sylinteriryhmien va
lamiseen, kuuluu luokkaan 34100, ja  valimo, jo 
ka valmistaa pääasiassa valurautaputkia, kuuluu 
luokkaan 27210).

2752 Teräksen valu 
27520 Teräksen valu
Valmiiden tai puolivalmiiden valuterästuottei- 
den erillinen valaminen. Kaikki tähän luokkaan 
kuuluvat toimipaikat tuottavat joukon erilaisia 
hyödykkeitä, jotka ovat toisten toimialojen luon
teenomaisia tuotteita.

Huomautus:
Valaminen, joka tapahtuu osana tiettyyn luok
kaan tyypillisesti kuuluvien tuotteiden valmis
tusta, kuuluu samaan luokkaan kuin tällaiset tyy
pilliset tuotteet (esim. valimo, joka on erikoistu
nut ajoneuvojen moottorien sylinteriryhmien va
lamiseen, kuuluu luokkaan 34100, ja  valimo, jo 
ka valmistaa pääasiassa valurautaputkia, kuuluu 
luokaan 27210).

2753 Kevytmetallien valu 
27530 Kevytmetallien valu
Kevytmetallituotteiden ja  -puolivalmisteiden va
laminen mm. alumiinista, magnesiumista ja  ti
taanista.

Kevytmetallivalanteiden valmistus.

2754 Muiden kuin rautametallien 
valu

27540 Muiden kuin rautametallien 
valu

M uiden kuin rautam etallituotteiden ja  -puoli
valm isteiden valaminen sekä valanteiden val
m istus mm. raskasm etalli-ja  jalom etallivalan- 
teet.

28 Metallituotteiden valmistus 
poislukien koneet ja laitteet

281 Metallirakenteiden valmistus
2811 M etallirakenteiden ja niiden osien 

valmistus
28110 Metallirakenteiden ja  niiden osien 

valmistus
Metallirakenteiden sekä niiden osien valmistus 
teräksestä ja  muista metalleista (yleensä raudas
ta ja  alumiinista).

Metallirakenteissa käytettävien levyjen, tanko
jen, profiilien, putkien ja  niiden kaltaisten tava
roiden valmistaminen raudasta tai teräksestä.

Siltojen ja  niiden osien, tornien, mastojen, pila- 
reiden, palkkien, kannattimien, holvikaarien, 
kattopalkkien, kaivostomien, sulkuporttien, lai
turien, aallonmurtajien jne. valmistus. Valmii
den metallirakennusten valmistus.

Metallisten rakennusten esim. autotallien, varas
tojen yms. valmistus.

Tähän ei kuulu:
Putkien, levyjen, tankojen yms. tuotteiden val
mistaminen valssaamoissa, viimeistämöissä tai 
putkitehtaissa kuuluu luokkiin 27100, 27210 ja  
27220.

2812 M etallisten rakennuspuusepän 
tuotteiden valmistus

28120 M etallisten rakennuspuusepän 
tuotteiden valmistus

Metalliovien, ikkunoiden ja  niiden kehysten, 
kaihtimien, luukkujen, paloportaiden ja  -tikkai
den, porttien yms. siirrettävien tavaroiden val
mistus. Näitä käytetään rakennuksissa ja  ne ovat 
valmiita kokoonpanoa, asennusta ja  pystytystä 
varten.

282 Metallisäiliöiden, keskuslämmitys- 
kattiloiden, -patterien ja 
kuumavesivaraajien valmistus

2821 M etallisäiliö iden valmistus 
28210 M etallisäiliö iden valmistus
Rauta-, teräs-ja  alumiinisäiliöiden valmistus tii
vistettyjä tai nestemäisiä kaasuja varten.
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Kiinteinä kalusteina varastointi- ja  valmistustar- 
koituksiin käytettävien rauta-, teräs- ja  alu- 
miinisäiliöiden (tilavuus yli 300 litraa) valmis
tus. Säiliöt voivat olla varustettuja kansilla ja  
sulkimilla tai ilman niitä, vuorattuja mahdolli
sesti myös muilla aineilla kuin teräksellä, rau
dalla tai alumiinilla.

Tähän ei kuulu:
Keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja  kuu
mavesivaraajien valmistus kuuluu luokkaan 
28220.

Höyrykattiloiden valmistus kuuluu luokkaan 
28300.

Astioiden, tynnyreiden, säilyketölkkien, sanko
jen, rasioiden, laatikoiden yms. kuljetus- ja  pak- 
kaustarkoituksiin tarkoitettujen säiliöiden val
mistus kuuluu luokkiin 28710 ja  28720.

Sellaisten kontainereiden valmistus, jollaisia 
voidaan käyttää useissa erilaisissa kuljetusväli
neissä kuuluu luokkaan 34200.

2822 Keskuslämmityskattiloiden, -patterien 
ja kuumavesivaraajien valmistus 

28220 Keskuslämmityskattiloiden, -patterien 
ja  kuumavesivaraajien valmistus

Keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja  kuu
mavesivaraajien valmistus.

Tähän ei kuu lu:
Höyrykattiloiden valmistus kuuluu luokkaan 
28300.

283 Höyrykattiloiden valmistus 
poislukien keskuslämmityslaitteet

2830 Höyrykattiloiden valmistus poislukien 
keskuslämmityslaitteet 

28300 Höyrykattiloiden valmistus poislukien 
keskuslämmityslaitteet

Ydinreaktoreiden valmistus. Ydinreaktoreilla 
tarkoitetaan kaikkia säteilyltä suojaavan kuoren 
sisäpuolella olevia kojeita ja  laitteita, suojakuori 
niihin luettuna, samoin kuin kaikki tämän piirin 
ulkopuolella olevat koneet ja  laitteet, mikäli ne 
muodostavat erottamattoman osan sisäpuolella 
olevista kojeista ja  laitteista.

Höyrykattiloiden ja  muiden höyrynkehittimien 
(paitsi keskuslämmityskattiloiden) valmistus.

Höyrykattiloissa käytettävien apulaitteiden val
mistus: esilämmittimet, höyryntulistimet, noen- 
poistolaitteet, savukaasunpalautuslaitteet jne.

Tähän ei kuulu:
Ydinpolttoaine-elementtien valmistus kuuluu 
luokkaan 23300.

Höyryturbiinien ja  kiinteiden höyrykoneiden, 
joissa on kattila, valmistus kuuluu luokkaan 
29110.

Höyryveturien valmistus kuuluu luokkaan 35200.

Keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja  kuu
mavesivaraajien valmistus kuuluu luokkaan 
28220.

284 M e ta llin  tako m in en , puristam inen  
ja  m eistäm inen; ja u h e m e ta llu rg ia

2840 M etallin  takominen, puristaminen ja 
meistäminen; jauhemetallurgia  

28400 M etallin  takominen, puristaminen ja  
meistäminen; jauhemetallurgia

Erilaisten valmiiden tai puolivalmiiden metalli
tuotteiden valmistus pääasiassa takomalla, puris
tamalla, meistämällä, pyöristämällä tai jauheme- 
tallurgialla. Nämä tuotteet käsittävät laajan vali
koiman erilaisia hyödykkeitä, jotka ovat muiden 
toimialojen luonteenomaisia ‘lopputuotteita’.

Tähän ei kuulu:
Takominen, puristaminen, meistäminen, pyö
ristäminen tai jauham inen osana määrätyn tuot
teen valmistusprosessia ei kuulu tähän luok
kaan, vaan luokka määräytyy valmistetun tuot
teen mukaan. Esimerkiksi autonkorin osien pu
ristamiseen erikoistunut toim ipaikka kuuluu 
luokkaan 34200.

Rautajauheen valmistus kuuluu luokkaan 
27350.

285 M e ta llin  työstö ja  p ää lly s täm in en
2851 M etallin  pintakäsittely ja karkaisu  
28510 M etallin  pintakäsittely ja  karkaisu
Metallien päällystäminen (sinkitys, maalaus, 
niklaus), kiillottaminen, anodisoiminen, värjää
minen, kaivertaminen, painaminen, karkaisemi
nen, hiertäminen, purseen poistaminen, hiekka- 
puhaltaminen, puhdistaminen, emalointi ja  lak
kaus.
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2852 M etallin  mekaaninen työstö 
28520 M etallin  mekaaninen työstö
Metallin poraus, jyrsintä, oikominen, sahaus, te
roittaminen, hitsaus tms. metallien jalostus eri
tyistoimenpitein palkkiotyönä. Toimipaikat, jo t
ka kuuluvat tähän luokkaan eivät yleensä hanki 
raaka-aineita omistukseensa eivätkä myy val
misteitaan kolmansille osapuolille.

286 Ruokailuvälineiden, työkalujen 
yms. metallituotteiden valmistus

2861 Ruokailuvälineiden, saksien ym. 
leikkuuvälineiden valmistus 

28610 Ruokailuvälineiden, saksien ym. 
leikkuuvälineiden valmistus

Kotitaloudessa käytettävien metallituotteiden 
valmistus: veitset ja  niiden terät sekä muut leik- 
kuuvälineet, kuten lihaveitset ja  -myllyt, parta
veitset ja  partakoneiden terät, sakset, hiusten ja  
kynsien leikkurit, lusikat, haarukat, kauhat ja  ka- 
laveitset.

Tähän ei kuu lu:
Paistinpannujen ja  kasarien yms. keittiötarvik
keiden valmistus kuuluu luokkaan 28750.

Koneiden terien valmistus kuuluu luokkaan 
28620.

2862 Työkalujen valmistus 
28620 Työkalujen valmistus
Maataloudessa, puutarhanhoidossa ja  metsän
hoidossa, puusepäntöissä, huonekalujen valmis
tuksessa ym. puutöissä, mekaanisessa kokoon
panotyössä, peltisepäntyössä yms. käytettävien 
käsityökalujen ja  -välineiden valmistus.

Sahojen ja  sahanterien, myös pyörösahanterien 
(sirkkelien) ja  ketjusahanterien valmistus. 
Mekaanisten laitteiden ja  koneiden leikkuuterien 
valmistus. Työkalujen, myös voimakäyttöisten, 
vaihdettavien osien valmistus: poranterät, myös 
vuoriporanterät, naskalien piikit, talttojen terät, 
jyrsinten ja  höylien terät, asentamattomat työka
lujen kappaleet, laatat ja  varret sintrattua metal
lia, kermetiä jne.. Ahjot, alasimet yms. metalli
pajojen työkalut. Ruuvipuristimien ja  puhallus- 
lamppujen valmistus.

Tähän ei kuulu:
Ei-sähköllä toimivien voimakäyttöisten käsityö- 
kalujen valmistus kuuluu luokkaan 29400.

Sähkömekaanisten käsityökalujen valmistus 
kuuluu luokkaan 29400.

2863 Lukkojen ja saranoiden valmistus 
28630 Lukkojen ja  saranoiden valmistus
Lukkojen, riippulukkojen, hakojen, saranoiden, 
avaimien ja  muiden helojen valmistus raken
nuksia, huonekaluja, ajoneuvoja yms. tuotteita 
varten.

287 M u u  m e ta llitu o tte id e n  valm is tus
2871 M etallipakkausten ja -astioiden 

valmistus
28710 Metallipakkausten ja  -astioiden 

valmistus
Rauta- ja  teräslaatikoiden (tilavuus alle 300 lit
raa) valmistus. Sankojen, kanisterien ja  terästyn- 
nyrien valmistus.

Tähän ei kuulu:
Tankkien ja  säiliöiden valmistus kuuluu luok
kaan 28210.

Sellaisten kontainereiden valmistus, jollaisia 
voidaan käyttää useissa erilaisissa kuljetusväli
neissä kuuluu luokkaan 34200.

2872 Kevytmetallipakkausten valmistus 
28720 Kevytmetallipakkausten valmistus
Elintarvikekäyttöön tarkoitettujen säilyketölkki- 
en ja  -purkkien valmistus. Kokoontaitettavien 
putkiloiden ja  rasioiden valmistus. Metallisten 
sulkijoiden valmistus.

2873 Metallilankatuotteiden valmistus 
28730 Metallilankatuotteiden valmistus
Metallikaapelin, palmikoidun nauhan ja  sen kal
taisten tavaroiden valmistus. Langasta valmiste
tut tuotteet: piikkilanka, aitauslanka, ristikko, 
verkko, punos, kudelma jne.

Naulojen ja  neulojen valmistus.

Tähän ei kuulu:
Sähkön johtamiseen tarkoitettujen kaapelien 
valmistus kuuluu luokkaan 31300.
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2874 Kiinnikkeiden, ruuvien, ketjujen ja 

jousien valmistus 
28740 Kiinnikkeiden, ruuvien, ketjujen ja  

jousien valmistus
Metallikiinnikkeiden valmistus: niitit, pikut, sin- 
kilät, aluslaatat yms. kierteettömät tuotteet.

Ruuvituotteiden valmistus: mutterit, pultit, ruu
vit ja  kierteettömät osat edellä mainittuihin tuot
teisiin.

Jousien mm. lehtijousien, kieräjousien, kierto- 
jousien valmistus.

Ketjujen valmistus (ei kuitenkaan voimansiirto- 
ketjut).

Tähän ei kuulu:
Voimansiirtoketjujen valmistus kuuluu luok
kaan 29140.

Kellojen jousien ja  ketjujen valmistus kuuluu 
luokkaan 33500.

Naulojen ja  neulojen valmistus kuuluu luokkaan 
28730.

2875 Muiden metallituotteiden valmistus 
28750 Muiden metallituotteiden valmistus
Metallisten kotitaloustarvikkeiden valmistus ku
ten paistinpannut, kasarit yms. keittiötarvikkeet.

Metallisten saniteettiesineiden valmistus, kuten 
kylpyammeet, pesualtaat, pesupöydät.

Toimistokäyttöön tarkoitettujen metallituottei
den valmistus kuten kortistolokerikot.

Kassakaappien, kassa-arkkujen sekä panssa- 
riovien valmistus.

Turvapäähineiden valmistus metallista.

Tikareiden, miekkojen, pistimien ja  vastaavien 
käsiaseiden valmistus.

Ankkurien ja  potkureiden valmistus.

Muiden muualla mainitsemattomien metallituot
teiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
Metallisten huonekalujen valmistus kuuluu 
luokkaan 361.

Metallisten urheilutarvikkeiden valmistus kuu
luu luokkaan 36400.

Metallisten pelien ja  leikkikalujen valmistus 
kuuluu luokkaan 36500.

DK Koneiden ja laitteiden valmistus

Koneiden ja  laitteiden valmistus, korjaus, asen
nus ja  huolto.

Tähän ei kuulu:
Sähköteknisten tuotteiden ja  optisten laitteiden 
valmistus kuuluu luokkaan DL.

29 Koneiden ja laitteiden valmistus
291 Voimakoneiden valmistus 

poislukien lentokoneiden ja 
ajoneuvojen moottorit

2911 Moottorien ja turbiinien valmistus 
poislukien lentokoneiden ja 
ajoneuvojen moottorit 

29110 Moottorien ja  turbiinien valmistus 
poislukien lentokoneiden ja  
ajoneuvojen moottorit

Moottorien ja  turbiinien valmistus, korjaus, 
asennus ja  huolto.

Kipinä- tai painesytytysmäntäpolttomoottorien 
valmistus sekä liikkuvalle että kiinteälle alustal
le asennettavat, ei kuitenkaan moottoriajoneuvo
ja  ja  lentokoneita varten tarkoitetut.

Laivanmoottorien ja  veneiden moottorien val
mistus.

Junanmoottorien valmistus.

Höyryturbiinien ja  muiden höyrykoneiden val
mistus.

Vesiturbiinien, vesirattaiden ja  niiden säätö- 
koneistojen valmistus.

Kaasuturbiinien valmistus lukuun ottamatta len
tokoneisiin tarkoitettujen suihku- ja  potkuritur- 
biinien valmistusta. Tähän luokkaan kuuluvat 
turbiinit on tarkoitettu merenkulun sekä sähkö- 
generaattoreiden ja  pumppujen pääasiallisiksi 
käyttövoimakoneiksi.
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Edellä mainittujen moottorien ja  turbiinien osien 
valmistus.

Tähän ei kuu lu :
Höyrykattiloiden ja  muiden höyrynkehittimien 
valmistus kuuluu luokkaan 28300.

Moottoriajoneuvojen moottorien valmistus kuu
luu luokkaan 34100, ja  moottorien osien valmis
tus luokkaan 34300.

Moottoripyörien moottorien valmistus kuuluu 
luokkaan 35410, ja  moottorien osien osien val
mistus luokkaan 34300.

Lentokoneiden moottorien sekä niiden osien 
valmistus, myös reaktorimoottorien valmistus, 
kuuluu luokkaan 35300.

2912 Pumppujen ja kompressorien 
valmistus 

29120 Pumppujen ja  kompressorien 
valmistus

Tehokkain pumpuin varustettujen vesivoimako- 
neiden ja  -moottorien valmistus.

Nestepumppujen valmistus, mittaliitteineenkin 
varustetut. Ns. käsipumput ja  pumput, joihin on 
sovitettu mäntäpolttomoottori sekä nesteensiir- 
tolaitteet, betonin siirtolaitteet jne.

Ilma- ja  tyhjiöpumppujen, ilma- tai kaasukom- 
pressorien valmistus.

Pumppujen ja  kompressorien korjaus, asennus ja  
huolto.

2913 Hanojen ja venttiilien valmistus 
29130 Hanojen ja  venttiilien valmistus
Hanojen, venttiilien, tulppien ja  sen kaltaisten 
laitteiden valmistus putkistoja, höyrykattiloita, 
lämmönsäteilijöitä, säiliöitä, sammioita yms. 
laitteita varten. Myös paineen alennus- ja  termo- 
staattiventtiilit.

Tähän ei kuu lu:
Tulppien, hanojen ja  venttiilien valmistus ku
mista, lasista tai keraamisista aineista kuuluu 
luokkiin 25130, 26150, 26240.

Sellaisten venttiilien valmistus, jotka ovat ko
neen kiinteänä osana, kuuluu samaan luokkaan 
kuin koneen valmistus.

2914 Laakerien, hammaspyörien ja muiden 
voimansiirtolaitteiden osien valmistus 

29140 Laakerien, hammaspyörien ja  muiden 
voimansiirtolaitteiden osien valmistus

Laakerien, hammaspyörien ja  muiden voiman
siirtolaitteiden osien valmistus, korjaus, asennus 
ja  huolto.

Kuula-, neula- ja  rullalaakerien sekä niihin liit
tyvien osien valmistus.

Mekaanisten voimansiirtolaitteiden valmistus: 
nokka-akselit, kammet ym. voimansiirtoakselit, 
liukulaakerit yms. laakerinpesät, hammaspyörät 
ja  -pyörästöt sekä kitkapyörät; vaihdelaatikot ja  
muut nopeudensäätöpyörästöt, kytkimet, myös 
automaattiset keskipakoiskytkimet, vauhtipyörät 
ja  akselikytkimet.

Nivelrengasketjujen valmistus.

Tähän ei kuulu:
Vaihdelaatikoiden ym. nopeuskytkimien val
mistus moottorin valmistuksen yhteydessä kuu
luu samaan luokkaan kuin moottorin valmistus.

Elektromagneettisten kytkimien valmistus kuu
luu luokkaan 31610.

Muiden ketjujen kuin voimansiirtoketjujen val
mistus kuuluu luokkaan 28740.

292 Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen 
koneiden valmistus

2921 Teollisuusuunien ja 
tulipesänpolttimien valmistus 

29210 Teollisuusuunien ja  
tulipesänpolttimien valmistus

Teollisuusuunien ja  tulipesänpolttimien valmis
tus, korjaus, asennus ja  huolto.

Ei-sähköisten masuunien ja  uunien valmistus 
pasuttamoita ja  sulattamoita varten malmin, py- 
riittien, ei-metallisten mineraalien, metallien tai 
muiden aineiden kuumentamista varten.

Teollisuudessa ja  laboratorioissa käytettävien 
sähköinduktio- ja  dielektristen kuumennuslaittei- 
den sekä uunien (myös polttouunien) valmistus.

Tulipesänpolttimien valmistus nestemäistä, jau
hettua, kiinteää tai kaasumaista polttoainetta 
varten. Mekaanisten polttoaineen syöttölaittei
den, arinoiden ja  tuhkanpoistolaitteiden ja  niiden 
kaltaisten tavaroiden valmistus.
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Tähän ei kuulu:
Maatalouskuivurit kuuluu luokkaan 29530.

Selluloosan, paperin tms. teollisuuden raaka-ai
neiden lämpötilan nostamista varten suunniteltu
jen laitteiden valmistus kuuluu luokkaan 29550.

Elintarvikkeiden, juomien ja  tupakan valmistuk
sessa käytettävien kuumennuslaitteiden valmis
tus kuuluu luokkaan 29530.

Ei-sähköisten leipomoteollisuusuunien valmis
tus kuuluu myös luokkaan 29530.

Kotitaloudessa käytettävät uunit kuuluvat luok
kiin 29710 ja  29720.

Lääkintä- tai laboratoriotarkoituksiin suunnitel
tujen steriloimislaitteiden valmistus kuuluu 
luokkaan 33100.

2922 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus 
29220 Nosto- ja  siirtolaitteiden valmistus

Nosto- ja  siirtolaitteiden valmistus, korjaus, 
asennus ja  huolto.

Tavaroiden, aineiden ja  ihmisten siirtämistä var
ten tarkoitettujen mekaanisten siirtolaitteiden 
valmistus, muiden kuin kulkuneuvojen valmis
tus. Sekä yksinkertaisten että monimutkaisten, 
jatkuvasti tai jaksoittain toimivien, kiinteiden tai 
liikkuvien koneiden valmistus. Nämä voivat olla 
myös pyörillä varustetuille alustoille rakennettu
ja-

Mekaanisten manipulaattorien ja  teollisuusro
bottien, jotka ovat erikoistuneet nostamiseen, 
siirtämiseen, kuormaamiseen tai purkamiseen, 
valmistaminen.

Nostotaljojen, ilmaköysiratojen ja nosto- 
vaunujen valmistus, nosturien ja  kelojen valmis
tus, nostoruuvien valmistus.

Nosturien, nostokurkien sekä myös kaapelinos- 
turien valmistus, liikkuvien nostokehikkojen, 
haarukkanosturien sekä muiden omalla käyttö
voimallakin liikkuvien nosturien valmistus.

Sellaisten nosto- tai käsittelylaitteistoon sovit
tamattomien trukkien valmistus, jo ita käytetään 
tehtaissa, varastoissa, satamissa, asemalaitu
reilla tms.

Nosto-, siirto-, lastaus- ja  purkauskoneistojen 
valmistus: hissit, rullaportaat, nostolaitteet, kul
jettim et ja  telferradat jne.

Nosto- ja  siirtolaitteiden erikoisosien valmistus: 
nosto korit, kauhat, kourat yms. tavarat.

Hissihuolto.

Tähän ei kuulu:
Rakennuslaitteiden kuten rakennuksilla käytet
tävien lastauskoneiden valmistus kuuluu luok
kaan 29520, johon kuuluu myös maanpinnan 
alapuolella tapahtuvaan materiaalien nostami
seen ja  siirtämiseen tarkoitettujen koneiden ja  
laitteiden valmistus.

Yleiskäyttöisten teollisuusrobottien valmistus 
kuuluu luokkaan 29560.

Kelluvien nosturien, junanosturien, nosturiau
tojen valmistus kuuluu luokkiin 35110, 35200, 
34100.

Maansiirto- ja  puskutraktoreiden kauhojen ja  
puskurien valmistus kuuluu luokkaan 29520.

Maataloudessa käytettävien traktorien valmistus 
kuuluu luokkaan 29310.

Nosto- ja  siirtolaitteisiin tarkoitettujen poltto
moottorien valmistus kuuluu luokkaan 29110.

2923 Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden
valmistus, muiden kuin kotitaloudessa 
käytettävien 

29230 Jäähdytys- ja  tuuletuslaitteiden
valmistus, muiden kuin kotitaloudessa 
käytettävien

Jäähdytys- ja  tuuletuslaitteiden (muiden kuin 
kotitaloudessa käytettävien) valmistus, korjaus, 
asennus ja  huolto.

Jäähdytys- ja  pakastuskoneiden ja  -laitteiden 
valmistus kaupalliseen käyttöön. Jäähdytyslait
teiden ja  pakastimien pääasiallisten osien val
mistus: kompressorit, lauhduttajat, haihduttajat 
jne.. Myös sellaisten kalusteiden valmistus, jo t
ka on suunniteltu täydentämään jäähdytys- ja  
pakastuslaitteita.

Ilmastointilaitteet, joissa on moottorituuletin, se
kä laitteet ilman lämpötilan ja  kosteuden muutta
mista varten, yhdeksi kokonaisuudeksi rakenne
tut.

Lämmönvaihtimien sekä ilman ja  kaasun nes- 
teyttämislaitteiden valmistus.
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Tähän ei kuu lu:
Sellaisten tuulettimien valmistus, joita käytetään 
pääasiallisesti kotitalouksissa kuuluu luokkaan 
29710.

Kotitaloudessa käytettävien jääkaappien ja  pa
kastimien valmistus kuuluu luokkaan 29710.

2924 Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen 
koneiden valmistus 

29240 Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen 
koneiden valmistus

Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden 
valmistus, korjaus, asennus ja  huolto.

Punnitsemislaitteiden (ei kuitenkaan herkkien 
laboratoriovaakojen) valmistus: talousvaa’at, 
myymälävaa’at, kannettavat tai itsestään liikku
vat pöytävaa’at, vaa’at tavaroiden ja  nesteiden 
punnitsemista varten jne. Punnitsemislaitteet 
voivat käsittää myös painon perusteella toimivia 
lasku- ja  tarkkailulaitteita. Myös punnitsemis
laitteiden punnuksien valmistus.

Nesteiden suodatus- ja  puhdistamiskoneiden ja  
-laitteiden valmistus.

M ekaanisten nesteen tai jauheen ruiskutus-, ha
jotus- tai sumutuslaitteiden (myös käsikäyttöis
ten) valmistus esim. ruiskumaalauskoneet. 
Ruiskupistoolien ja  sen kaltaisten laitteiden 
valmistuksen lisäksi tämä toimiala käsittää 
myös tulensammuttimien, höyryn- ja  hiekanpu- 
halluskoneiden sekä niiden kaltaisten suihku- 
tuskoneiden valmistuksen.

Pakkaus- ja  käärimiskoneiden ja  -laitteiden val
mistus. Myös pullojen ja  muiden astioiden puh
distamista ja  kuivaamista varten suunniteltujen 
koneiden ja  laitteiden valmistus.

Tislaus- ja  rektifiointikoneistojen valmistus.

Generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorien 
valmistus sekä asetyleenikaasugeneraattorien 
valmistus.

Kalanteri- ja  valssauskoneiden valmistus, ei kui
tenkaan metallintyöstö-, metallinvalssaus- eikä 
lasinvalssauskoneiden valmistus.

Sentrifugien (ei kuitenkaan kermaseparaattori- 
en) ja  pyykinkuivauskoneiden valmistus.

Ammattikäyttöön tarkoitettujen astianpesuko
neiden valmistus.

Erilaisista materiaaliyhdisteistä tai samasta ai
neesta kerrostettujen tiivisteiden ja  tiivistesarjo- 
jen valmistus.

Tavaroiden myyntiautomaattikoneiden valmis
tus.

Tähän ei kuulu:
Erityisesti maatalouden ruiskutuskoneiden val
mistus kuuluu luokkaan 29320.

Kermaseparaattoreiden valmistus kuuluu luok
kaan 29530.

Herkkyysvaakoien valmistus kuuluu luokkaan 
33200.

Lämmönvaihtimien sekä ilman ja  kaasun nes- 
teyttämislaitteiden valmistus kuuluu luokkaan 
29230.

293 Maa- ja metsätalouskoneiden 
valmistus

2931 Maataloustraktorien valmistus 
29310 Maataloustraktorien valmistus
Maataloudessa ja  metsätaloudessa käytettävien 
traktorien valmistus, korjaus ja  huolto.

Traktorien valmistus (ei sisällä kuitenkaan 
maantiekuljetuksiin tarkoitettujen traktorien, te
laketjutraktorien eikä trukkien valmistusta). 
Pyörätraktorien, maataloustraktorien ja  puutar- 
hatraktorien valmistus. Myös vintturein yms. 
laittein, joilla voidaan ohjata ja  kontrolloida lisä- 
työvälineitä tai tehonottoyksiköitä (ei kuiten
kaan maansiirtoa, nostoa tai siirtoa käsitteleviä 
työvälineitä), varustettujen traktorien valmistus.

Tähän ei kuulu:
Maantiekuljetuksiin tarkoitettujen traktorien 
valmistus kuuluu luokkaan 34100.

Telaketjutraktorien valmistus kuuluu luokkaan 
29520.

Itsekuormaavien ja  kuormanpurkavien maata
loustarkoituksiin käytettävien perävaunujen ja  
puoliperävaunuien valmistus kuuluu luokkaan 
29320.

Trukkien ja  laituritraktorien valmistus kuuluu 
luokkaan 29220.

Ruohonleikkuukoneiden koijaus kuuluu luok
kaan 52740.
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2932 Muiden maa- ja metsätalouskoneiden 

valmistus 
29320 Muiden maa- ja  metsätalouskoneiden 

valmistus
Muiden m aa-ja  metsätalouskoneiden valmistus, 
korjaus, asennus ja  huolto.

Itsekuormaavien ja  kuorman purkavien maata
loustarkoituksiin käytettävien perävaunujen ja  
puoliperävaunujen valmistus.

Maanmuokkaukseen, istutukseen ja  lannoittami
seen käytettävien maanviljelys-, metsänhoito- ja  
puutarhanhoitokoneiden valmistus: aurat, äkeet, 
harat rikkaruohon hävittämistä varten, kuokat, 
kylvökoneet, lannanlevittäjät, harvennuskoneet 
jne., myös itsetoimivat. Eläinvetoisten koneiden 
valmistus.

Puimakoneiden ym. sadonkoijuukoneiden val
mistus: leikkuupuimurit, juurestennostokoneet, 
niittokoneet sekä niiden leikkuulaitteistot, hei- 
nänpaalaajat, kananmunien sekä hedelmien, 
marjojen yms. puhdistus- ja  lajittelukoneet. 
Nämä koneet voivat olla joko itsestään toimivia 
tai traktori- tai eläinkäyttöisiä.

Lypsykoneiden valmistus.

Ruiskutuslaitteiden valmistus maatalouskäyttöön.

Muiden edellä mainitsemattomien maanvilje
lys-, karjanhoito- tai puutarhanhoitotarkoituk- 
siin käytettävien koneiden ja  laitteiden valmis
tus: siipikarjanhoitolaitteet, rehunvalmistusko- 
neet, mehiläishoitolaitteet jne.

Metsänhoitotarkoituksiin käytettävien koneiden 
ja  laitteiden valmistus. Metsätalouden monitoi
mikoneiden valmistus.

Ruohonleikkuukoneiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
Kuljettimien valmistus kuuluu luokkaan 29220.

Maataloudessa käytettävien käsityökalujen val
mistus kuuluu luokkaan 28620.

Kermaseparaattoreiden valmistus kuuluu luok
kaan 29530.

294 Työstökoneiden valmistus
2940 Työstökoneiden valmistus 
29400 Työstökoneiden valmistus
Työstökoneiden valmistus, korjaus, asennus ja 
huolto.

Metallin, puun, kiven, korkin, luun, kovakumin, 
kovamuovien, lasin yms. materiaalien työstöko
neiden valmistus.

Sorvaamiseen, poraamiseen, avartamiseen, 
muotoiluun, tasoittamiseen, kairaamiseen, hio
miseen yms. toimintoihin käytettävien työstöko
neiden valmistus.

Takomiseen ja  puristamiseen käytettävien työs
tökoneiden valmistus: lävistyspuristimet, hyd
rauliset puristimet, leikkurit, murskaimet, vasa- 
rointi- ja  taontakoneet jne.. Vetopenkkien, kier- 
teytyskoneiden sekä langanvalmistuskoneiden 
valmistus.

Naulaus-, niittaus-, liimaus- yms. yhteenliittä- 
miskoneiden valmistus.

Kaasu- ja  sähkökäyttöisten hitsaus-, juotto-, 
leikkaus- ja  pinnankarkaisukoneiden valmistus. 
Nämä voivat toimia laser-, valonsäde-, ultraää- 
niaalto- tms. periaatteella.

Pneumaattisten tai sähkö- tai muun moottorin 
kanssa yhteen rakennettujen käsityövälineiden 
valmistus: porat (myös vuoriporat), ketjusahat, 
viilauskoneet, teräsharjat, vasarat, niittauskoneet, 
metallilevyjen leikkurit yms. koneet ja  laitteet.

Puristimien valmistus lastulevyn tai kuitulevyn 
valmistamiseksi puusta tai muista puuaineista ja  
muiden koneiden ja  laitteiden valmistus puun tai 
korkin käsittelyä varten.

Työstökoneet voivat olla teknologiselta tasol
taan hyvin monenlaisia yksinkertaisista me
kaanisista laitteista numeerisesti ohjattuihin lait
teisiin. Ne voivat olla myös laser-periaatteella 
toimivia.

Työstökoneiden osien ja  tarvikkeiden valmistus: 
työkappaleen ja  työterän pitimet, itseavautuvat 
kierteistyspäät ja  jakopäät yms. erityisosat.

Tähän ei kuulu:
Kaivosten ja  muun kaivostoiminnan koneiden 
valmistus kuuluu luokkaan 29520.

Käsityökalujen ja  työstökoneiden vaihdettavien 
osien valmistus kuuluu luokkaan 28620.

295 Muu erikoiskoneiden valmistus
2951 M etallien  jalostuskoneiden valmistus 
29510 M etallien  jalostuskoneiden valmistus
Metallin jalostuskoneiden valmistus, korjaus, 
asennus ja  huolto.
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Metallien kuumakäsittelykoneiden ja  -laitteiden 
valmistus: konvertterit, valukokillit, valusangot 
yms. valukoneet ja  -laitteet, jollaisia käytetään 
metallisulatoissa ja  -valimoissa. Valssaimien ja  
niiden telojen valmistus.

Tähän ei kuulu:
Tankojen, putkien, muototankojen, langan ja  nii
den kaltaisten tuotteiden valmistuksessa käytet
tävien vetopenkkien valmistus kuuluu luokkaan 
29400.

M uotinkehyksien ja  muottien sekä muotinval- 
mistuskoneiden valmistus kuuluu luokkaan 
29560.

2952 Kaivos-, louhinta- ja 
rakennuskoneiden valmistus 

29520 Kaivos-, louhinta- ja  rakennuskoneiden 
valmistus

Kaivos- ja  rakennustoiminnan koneiden valmis
tus, korjaus, asennus ja  huolto.

Erityisesti maan alla tapahtuvaan materiaalien 
nostamiseen ja  siirtämiseen käytettävien konei
den ja  laitteiden valmistus.

Porauskoneiden, louhintakoneiden ja  tunnelinte- 
kokoneiden valmistus.

Mineraalien käsittelyyn tarkoitettujen koneiden 
ja  laitteiden valmistus: seulat, lajittelu- ja  erotte- 
lulaitteet, pesurit, murskaimet, myllyt, sekoitti- 
met, puristimet, muovaimet jne.

Betonin- ja  laastinsekoittimien valmistus.

Telaketjutraktorien valmistus.

Maansiirtopuskurien ja  puskutraktorien valmis
tus. Muiden maansiirtokoneiden valmistus, 
myös itseliikkumattomien: tiehöylät, maan- 
tasauskoneet, maanraappauskoneet, kauha- ja  
muut kaivinkoneet, kauhakuormaimet, junttaus- 
koneet, itseliikkumattomat lumiaurat jne.. 
M uuallamainitsemattomien rakennuskoneiden 
valmistus: laastin, betonin ja  bitumin levittimet, 
tienrakennuskoneet ja  -laitteet, betonin pintakä- 
sittelykoneet jne.. Myös paalujunttien ja  paa- 
lunosturien valmistus.

Maansiirtopuskurien ja  puskutraktorin kauho
jen, puskulevyjen ja  niiden kaltaisten osien val
mistus, varsineen ja  hydraulisine työsylinterei- 
neen.

Tähän ei kuulu:
Maataloustraktorien ja  muiden pyörillä varustet
tujen traktorien valmistus kuuluu luokkiin 
29310 ja  34100.

Kiventyöstökoneiden valmistus kuuluu luok
kaan 29400.

Betoninsekoitinautojen valmistus kuuluu luok
kaan 34100.

Nosto- ja  siirtolaitteiden (muut kuin kaivostoi
minnassa käytettävät) valmistus kuuluu luok
kaan 29220.

Kattotiilien, tiilien, keramiikkatuotteiden, putki
en yms. tuotteiden valmistamisessa käytettävien 
koneiden ja  laitteiden valmistus kuuluu luok
kaan 29560.

2953 Elintarvike-, juoma- ja 
tupakkateollisuuden koneiden 
valmistus 

29530 Elintarvike-, juom a- ja  
tupakkateollisuuden koneiden 
valmistus

Elintarvike-, juoma- ja  tupakkateollisuuden ko
neiden valmistus, koijaus, asennus ja  huolto.

Maidon jalostuksessa käytettävien koneiden ja  
laitteiden valmistus: kermaseparaattorit, meijeri- 
koneet ja  -laitteet, voikimut, juustonvalmistus- 
koneet ja  -laitteet.

Myllyteollisuudessa käytettävien koneiden ja  
laitteiden valmistus: jauhojen, ryynien tms. pe- 
rusviljatuotteiden valmistuskoneet ja  -laitteet.

Sellaisten puristimien, murskaimien ja  muiden 
koneiden ja  laitteiden valmistus, jollaisia käyte
tään viinin, omenaviinin, hedelmämehun tai nii
den kaltaisten tuotteiden valmistuksessa.

Leipomoteollisuudessa sekä makaronin ja  
spaghetin valmistuksessa käytettävien koneiden 
valmistus.

M akeisten, kaakaon ja  suklaan valmistamisessa 
käytettävien koneiden valmistus. Sokerin, pani
moteollisuuden, teurastamojen ja  lihanjalostus- 
teollisuuden, kasvisten ja  hedelmien jalostuk
sessa käytettävien, kalateollisuuden ym. elin
tarvikkeiden ja  juom ien valmistuskoneiden val
mistus.
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Juomien ja  elintarvikkeiden käsittelyssä käytet
tävien kuumennus- ja  jäähdytyskoneiden ja  lait
teiden valmistus: maidon pastörointi-, konsent- 
rointi- ja  keittolaitteet, juuston kypsyttämislait- 
teet, kuivaus- ja  haihdutuskoneet.

Ei-sähköisten leipomoteollisuusuunien valmis
tus.

Eläin- tai kasvirasva- ja  öljyteollisuuden konei
den ja  laitteiden valmistus.

Tupakan ja  tupakkatuotteiden valmistamisessa 
käytettävien koneiden ja  laitteiden valmistus.

Hotelleissa ja  ravintoloissa käytettävien ruoan- 
valmistuskoneiden valmistus.

Maatalouskuivurien valmistus.

Tähän ei kuulu:
Kanamunien, hedelmien, marjojen yms. puhdis
tus- ja  lajittelukoneet kuuluu luokkaan 29320.

Pakkaus- ja  käärimiskoneiden ja  -laitteiden val
mistus kuuluu luokkaan 29240.

2954 Tekstiili-, vaatetus- ja 
nahkateollisuuden koneiden valmistus 

29540 Tekstiili-, vaatetus- ja  
nahkateollisuuden koneiden valmistus

Tekstiili-, vaatetus- ja  nahkateollisuuden konei
den valmistus, korjaus, asennus ja  huolto.

Tekstiili-, vaatetus- ja  nahkateollisuuden konei
den ja  laitteiden valmistus: tekstiilitekokuitujen 
valmistuskoneet (suulakepuristuskoneet) ja  -lait
teet; koneet ja  laitteet, jollaisia käytetään luon
non- tai tekotekstiilikuitujen käsittelyyn tai val
misteluun; tekstiililankojen kehruu-, kertaus-, 
puolaus- ja  vyyhteämiskoneet ja  -laitteet; kuto
makoneet, neulekoneet sekä koneet ja  laitteet 
tekstiiliaineella kierretyn langan, tyllin, pitsin, 
koruompeleiden, nauhojen, punosten tai verkon 
valmistusta varten; koneet ja  laitteet langan kä
sittelemiseksi mainittuja koneita varten, myös 
loim enluonti-ja loimenliistauskoneetja -laitteet; 
edellä mainittujen koneiden ja  laitteiden apuko- 
neet ja  -laitteet sekä osat ja  tarvikkeet. Koneet ja  
laitteet huovan valmistusta tai jälkikäsittelyä 
varten, myös huopahattujen valmistuskoneet ja  
-laitteet. Koneet ja  laitteet tekstiililankojen ja  
-kudelmien tai valmiiden tekstiilitavaroiden vii- 
meistystä varten (pesukoneet, valkaisu- ja  vär- 
jäyskoneet, prässäys- ja  silityskoneet jne.). 
Ompelukoneet ja  niiden neulat.

Nahkojen parkitsemis- ja  käsittelykoneiden val
mistus.

Jalkineiden valmistus- ja  korjauskoneiden val
mistus.

Muita nahka- ja  turkistuotteita valmistavien ko
neiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
Kotitalouksissa käytettävien pyykinpesu- ja  
-kuivauskoneiden valmistus kuuluu luokkaan 
29710.

2955 M assa- ja paperikoneiden valmistus 
29550 M assa- ja  paperikoneiden valmistus
Massa- ja  paperikoneiden valmistus, korjaus, 
asennus ja  huolto.

Massan, paperin ja  pahvin valmistuksessa käy
tettävien koneiden ja  laitteiden kuten paperiko
neiden sekä niiden osien valmistus.

2956 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden  
valmistus 

29560 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden 
valmistus

Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus, 
korjaus, asennus ja  huolto.

Yleiskäyttöisten teollisuusrobottien valmistus.

M uotinvalmistuskoneiden valmistus. Muotin- 
kehykset m etallinvalua varten; muotit, jollaisia 
käytetään metallin, metallikarbidien, lasin, ki
vennäisaineiden, kumin tai muovin muotoi
luun.

Kumi- ja  muoviteollisuuden koneiden ja  laittei
den valmistus.

Painokoneiden ja  -laitteiden sekä painatuksen 
apukoneiden ja  -laitteiden valmistus. Kirjansi- 
dontakoneiden valmistus.

Sähkölamppujen ja  -putkien kokoamiskoneiden 
ja  -laitteiden valmistus.

Lasi- ja  lasitavarateollisuuden koneiden ja  lait
teiden valmistus. Lasinvalssauskoneiden val
mistus.

Kattotiilien, tiilien, keramiikkatuotteiden, putki
en yms. tuotteiden valmistamisessa käytettävien 
koneiden ja  laitteiden valmistus.

Muiden edellä mainitsemattomien erikoiskonei
den ja  -laitteiden valmistus.
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Tähän ei kuulu:
Teollisuusrobottien, jotka ovat erikoistuneet 
nostamiseen, siirtämiseen, kuormaamiseen tai 
purkamiseen, valmistus kuuluu luokkaan 
29220.

Kovakumin, kovamuovin ja  lasin työstökoneet 
kuuluvat luokkaan 29400.

Kotitaloudessa käytettävien sähkökoneiden ja  
-laitteiden valmistus kuuluu luokkaan 29710.

296 A se id en  ja  am m usten valm is tus
2960 Aseiden ja ammusten valmistus 
29600 Aseiden ja  ammusten valmistus
Hyökkäysvaunujen ja  muiden taisteluajoneu
vojen valmistus. M uita taisteluajoneuvoja ovat 
panssariautot, hyökkäysvaunujen hinausajo- 
neuvot, panssaroidut huoltoajoneuvot jne., 
vaikka ne eivät olisi suunnitellut kuljettamaan 
raskasta aseistusta.

Sellaisten raskaiden aseiden valmistus, jotka ei
vät sovellu yksittäisen henkilön kannettavaksi: 
tykit, liikuteltavat aseet (esim. rautatiekalustoon 
asennetut tykit), raketit laukaisualustoineen, tor
pedot, syvyyspommit ja  niiden heittimet, raskaat 
konekiväärit jne.

Kevyiden aseiden kuten kevyiden konekivääri
en, revolverien ja  pistoolien valmistus. Puolus
tusjoukkojen kuten poliisien ja  turvallisuuspal
velujen tai muiden vastaavien käyttöön tarkoi
tettujen pienaseiden valmistus. Metsästäjien ja  
ampumaurheilua harrastavien henkilöiden käyt
töön tarkoitettujen aseiden valmistus.

Ilma- ja  kaasuaseiden ja  -pistoolien valmistus.

Sellaisten aseiden valmistus, jotka ampuvat vain 
paukkupatruunoita, valoraketteja yms.

Edellä mainittuihin aseisiin tarkoitettujen am
musten valmistus sekä muulla tavoin lähetettävi
en ammusten valmistus: pommit, kranaatit, tor
pedot, miinat, raketit yms. sotilaalliseen käyt
töön tarkoitetut ammukset, kiväärin patruunat, 
haulikon yms. panokset, heittoammukset ja  oh
jukset.

Pamppujen, luodinkestävien liivien yms. val
mistus.

Tähän ei kuu lu:
Polttomoottoreiden valmistus tankkeja ja  muita 
taisteluajoneuvoja varten kuuluu luokkaan 
29110.

Seteleiden ja  muiden arvoesineiden kuljetukseen 
tarkoitettujen panssaroitujen ajoneuvojen val
mistus kuuluu luokkaan 34100.

Ruudin, valmistettujen räjähdysaineiden, syty- 
tysnallien, sytytyspanosten ja  valoammusten 
valmistus kuuluu luokkaan 24610.

Sotalaivojen valmistus kuuluu luokkaan 35110.

Tikareiden, miekkojen, pistimien ja  vastaavien 
käsiaseiden valmistus kuuluu luokkaan 28750.

297 M u u a lla  lu o k itte le m a tto m ie n  
ko d in ko n e id e n  va lm is tus

2971 Sähköisten kodinkoneiden valmistus 
29710 Sähköisten kodinkoneiden valmistus
Kotitalouksissa käytettävien sähkökoneiden val
mistus: sähköhuovat, jääkaapit, pakastimet, as
tianpesukoneet, pyykinpesukoneet, pyykin- 
kuivauskoneet, pölynimurit, lattiankiillotuslait- 
teet, jätteidenhävittämislaitteet, erilaiset ruoan- 
laittokoneet (myllyt, sekoittimet, purkinavaajat 
jne.), liesi- yms. tuulettimet sekä muut kotitalou
den sähkökoneet (sähköparranajokoneet, sähkö
hammasharjat, veitsenteroittimet jne.).

Kotitalouksissa käytettävien sähkölämpölaittei- 
den ja  muiden kuin hiilestä valmistettujen säh- 
kökuumennusvastusten valmistus: vedenkuu- 
mennuslaitteet ja  upotuskuumentimet, kamiinat 
ja  muut tilojen lämmityslaitteet, hiustenhoito- 
laitteet, prässäys- ja  silitysraudat, liedet ja  täy
delliset keittolevyt, uunit, mikroaaltouunit, gril
lit, leivänpaahtimet, kahvinkeittimet jne.

Tähän ei kuulu:
Ei-sähköisten kodinkoneiden valmistus kuuluu 
luokkaan 29720.

Ompelukoneiden valmistus kuuluu luokkaan 
29540.

Viihde-elektroniikkalaitteiden valmistus kotita
louskäyttöön kuuluu luokkaan 32300.

Sähköisten kodinkoneiden korjaus, huolto ja  
asennus kuuluu luokkaan 52720.
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2972 Ei-sähköisten kodinkoneiden 

valmistus 
29720 Ei-sähköisten kodinkoneiden 

valmistus
Ei-sähköisten huoneenlämmityslaitteiden val
mistus: keittokamiinat, arinat, uunit ja  kiukaat.

Ei-sähköisten vedenkuumennuslaitteiden, keit- 
tolaitteiden sekä lämpölaattojen valmistus.

Tähän ei kuulu:
Sähköisten kodinkoneiden valmistus kuuluu 
luokkaan 29710.

Paistinpannujen, kasarien yms. keittiötarvikkei
den valmistus kuuluu luokkaan 28750.

DL Sähköteknisten tuotteiden ja optisten laitteiden valmistus

Sähköteknisten tuotteiden ja  optisten laitteiden 
valmistus, korjaus, asennus ja  huolto.

36 Konttori- ja tietokoneiden 
valmistus

300 Konttori- ja tietokoneiden 
valmistus

3001 Konttorikoneiden valmistus 
30010 Konttorikoneiden valmistus
Kirjoituskoneiden ja  tekstinkäsittelylaitteiden 
valmistus.

Kaikenlaisten laskukoneiden valmistus.

Monistuskoneiden valmistus.

Valokopiokoneiden valmistus.

Mikrofilmien ja  mikrokorttien lukulaitteiden 
valmistus.

Osoitekoneiden, frankkeerauskoneiden, rei’itys- 
koneiden, leimauskoneiden sekä muiden kontto
rikoneiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
Konttorikoneiden korjaus ja  huolto kuuluu luok
kaan 72500.

3002 Tietokoneiden ja muiden 
tietojenkäsittelylaitteiden valmistus

30020 Tietokoneiden ja  muiden
tietojenkäsittelylaitteiden valmistus

Automaattisten tietojenkäsittelykoneiden (digi
taali-, analogia-ja hybridityyppisten) valmistus 
(kaikenkokoiset) kuten esimerkiksi mikrotieto
koneet.

Magneettisten tai optisten lukulaitteiden valmis
tus.

Täydellisten numeeristen tietojenkäsittelykonei
den valmistus. Täydellisten numeeristen kes
kusyksiköiden valmistus sekä sellaisten numee
risten tietojenkäsittelylaitteiden valmistus, jotka 
koostuvat lasku-, logiikka- ja  ohjauselementeis- 
tä.

Oheislaitteiden valmistus: muisti-, syöttö- ja  tu- 
lostusyksiköt sekä kaikenlaiset päätelaitteet.

Tähän ei kuulu:
Tietokoneiden elektronisten osien valmistus 
kuuluu luokkaan 32100.

Tallentamattomien atk-levykkeiden ja  atk-nau- 
hojen valmistus kuuluu luokkaan 24650.

Erillinen tietokoneohjelmien ja  -ohjelmistojen 
valmistus kuuluu luokkaan 72200.

Sellaisten videopelien valmistus, joita voidaan 
käyttää televisiovastaanotinten yhteydessä kuu
luu luokkaan 36500.

Tietokoneiden ja  muiden tietojenkäsittelylaittei
den korjaus ja  huolto kuuluu luokkaan 72500.

Modeemien valmistus kuuluu luokkaan 32200.

31 Muu sähkökoneiden ja 
-laitteiden valmistus

311 Sähkömoottorien, -generaattorien 
ja -muuntajien valmistus

3110 Sähkömoottorien, -generaattorien ja 
-muuntajien valmistus 

31100 Sähkömoottorien, -generaattorien ja  
-muuntajien valmistus

Sähkömoottorien, -generaattorien ja  -muuntaji
en valmistus, korjaus, asennus ja  huolto.
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Sähkögeneraattorien, -moottorien, kiinteiden tai 
pyörivien muuttajien, muuntajien, tasasuuntaaji
en ja  induktanssikäämien valmistus.

Tähän ei kuulu:
Kiinteiden moottorien ja  turbiinien valmistus 
kuuluu luokkaan 29110.

Diodiputkien valmistus kuuluu luokkaan 32100.

Ajoneuvoissa käytettävien generaattorien sekä 
käynnistinmoottorien valmistus kuuluu luok
kaan 31610.

312 S ä h k ö n ja k e lu - ja  
-ta rk k a ilu la it te id e n  valm is tus  

3120 Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden  
valmistus

31200 Sähkönjakelu- ja  -tarkkailulaitteiden  
valmistus

Sähkövirtapiiriin kytkemistä ja  katkaisemista 
varten, sen suojaamista tai siihen liittämistä var
ten tarvittavien laitteiden valmistus (esim. kyt
kinlaitteet, releet, varolaitteet, ukkossuojat, jän
nitteen vaimentimet, pistotulpat, lampunpitimet 
ja  haaroitusrasiat) sekä ohjauspöytien valmistus.

Tähän ei kuulu:
Puhelinkytkentäpöytien yms. ohjauslaitteiden 
valmistus kuuluu luokkaan 32200.

Sulakelangan valmistus kuuluu luokkaan 274.

Hiili- tai grafiittielektrodien valmistus kuuluu 
luokkaan 31620.

313 E ris te tty jen  jo h tim ien  ja  k a a p e lie n  
va lm is tus  

3130 Eristettyjen johtimien ja kaapelien  
valmistus

3 1 X 0  Eristettyjen johtimien ja  kaapelien  
valmistus

Sähkölangan, -kaapelin, -tangon, -kuidun, -kais
taleen tai niiden kaltaisten sähköjohtimien val
mistus.

Pääasiassa tietoliikenteessä käytetyt optiset kui
tukaapelit, joissa kullakin kuidulla on oma kuo
rensa.

Tähän ei kuulu:
Eristämättömien metallilankatuotteiden valmis
tus kuuluu luokkaan 28730.

Eristämättömän ei-rautametallilangan valmistus 
kuuluu luokkaan 274.

Muitten optisten kuitukaapelien valmistus kuu
luu luokkaan 33400.

314 Akkujen ja paristojen valmistus 
3140 Akkujen ja paristojen valmistus 
31400 Akkujen ja  paristojen valmistus
Galvaanisten parien ja  paristojen valmistus.

Akkujen ja  akkujen osien valmistus.

315 Valaistuslaitteiden ja 
sähkölamppujen valmistus 

3150 Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen 
valmistus

31500 Valaistuslaitteiden ja  sähkölamppujen 
valmistus

Valaisimien ja  valaisinkalusteiden valmistus.

Taskulamppujen ja  muiden kannettavien valai
simien valmistus.

Sähköhehkulamppujen ja  sähköpurkauslamp- 
pujen, myös infrapuna- ja  ultraviolettilamppu- 
jen sekä kaarilamppujen valmistus. Myös valo
kuvauksessa käytettävien salamavalolamppu- 
jen valmistus.

Valaistujen liikennemerkkien ja  nimikylttien 
yms. valmistus.

Ulkovalaisimien ja  katuvalojen valmistus. 

Sähköisten joulukuusenkynttilöiden valmistus. 

Tähän ei kuulu:
Valaisinkalusteisiin kuuluvien lasiosien, kuten 
kupujen valmistus lasista, kuuluu luokkaan 
26150.

316 Muu sähkölaitteiden valmistus
3161 Muiden sähkölaitteiden valmistus

moottoreita ja ajoneuvoja varten 
31610 Muiden sähkölaitteiden valmistus 

moottoreita ja  ajoneuvoja varten
Sähkösytytys- ja  käynnistinlaitteiden valmistus 
polttomoottoreita varten: sytytysmagneetot, dy- 
namomagneetot, sytytyskelat, käynnistinmoot- 
torit, sytytys- ja  hehkutulpat. Generaattorien val
mistus: tasavirta- ja  vaihtovirtageneraattorit.
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Polttomoottoreissa käytettävien lataus- ja  tasa- 
virtareleiden valmistus.

Polkupyöriä tai moottoriajoneuvoja varten tar
koitettujen valaistus- ja  merkinantolaitteiden se
kä tuulilasinpyyhinten, jäänpoistolaitteiden sekä 
usvanpoistolaitteiden valmistus.

Sytytyskaapelisarjojen valmistus.

Polkupyörän dynamojen valmistus.

3162 M uualla luokittelemattomien 
sähkölaitteiden valmistus 

31620 M uualla luokittelemattomien 
sähkölaitteiden valmistus

Rautatie-, maantie-, sisävesi-, satama- tai lento- 
kenttäliikenteen valvontaa ja  ohjausta varten tar
koitettujen sähkölaitteiden valmistus.

Muiden sähkömerkinantolaitteiden, kuten mur- 
tohälyttimien, palohälyttimien, soittokellojen, 
sireenien yms. kuuloon tai näköön perustuvien 
laitteiden valmistus.

Sähkö- ja  kestomagneettien valmistus sekä sel
laisten k.o. magneettien teelmien valmistus, jo t
ka on tehty kestomagneetteihin tarkoitetuista 
erikoisaineista.

Eristeiden valmistus, lukuun ottamatta lasisia ja 
keraamisia. Sähkökoneisiin ja  -laitteisiin tarkoi
tettujen eristysosien, paitsi keraamisten tai muo
visten valmistus.

Hiili- ja  grafiittielektrodien valmistus.

Muualla mainitsemattomien sähkökoneiden ja 
-laitteiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
Elektroniputkien valmistus kuuluu luokkaan 
32100.

Käsikäyttöisten sähköllä toimivien ruiskupistoo- 
lien valmistus kuuluu luokkaan 29240.

Sähköllä toimivien ruohonleikkurien valmistus 
kuuluu luokkaan 29320.

Käsikäyttöisten sähköllä toimivien lääkintä- ja  
hammaslääkintäinstrumenttien valmistus kuuluu 
luokkaan 33100.

32 Radio-, televisio- ja tieto- 
liikennevälineiden valmistus

321 Elektronisten piirien ja muiden 
elektronisten osien valmistus

3210 Elektronisten piirien ja muiden 
elektronisten osien valmistus 

32100 Elektronisten piirien ja  muiden 
elektronisten osien valmistus

Kuumakatodi-, kylm äkatodi-ja valokatodiputki- 
en valmistus (esim. televisioiden kuvaputket, te
levisiokameroiden putket ja  elohopeatasasuun- 
tausputket, mikroaaltoputket jne.).

Diodien, transistorien sekä niiden kaltaisten 
puolijohdekomponenttien valmistus. Valonherk- 
kien puolijohdekomponenttien valmistus, mu
kaan luettuna elektrolyyttivalokennot. Asennet
tujen pietsosähköisten kiteiden valmistus.

Elektronisten integroitujen piirien ja  mikropiiri
en valmistus.

Painettujen piirien valmistus. Kiinteiden, muut
tuvien tai säädettävien kondensaattoreiden val
mistus. Vastusten, myös potentiometrien ja  sää
tövastusten valmistus.

Tähän ei kuulu:
Lämpövastusten valmistus kuuluu luokkaan 
29710.

Muuntajien valmistus kuuluu luokkaan 31100.

Sellaisten kokonaisuuksien valmistus (esim. di
gitaalinen tietokone), joissa on joukko elektronia 
siä mikropiirejä asennettuna, kuuluu samaan 
luokkaan kuin kyseinen kone tai laite.

322 Televisio- ja radiolähettimien sekä 
lankapuhelin- ja -lennätin- 
laitteiden valmistus

3220 Televisio- ja radiolähettimien sekä 
lankapuhelin- ja -lennätinlaitteiden  
valmistus

32200 Televisio- ja  radiolähettimien sekä 
lankapuhelin- ja  -lennätinlaitteiden  
valmistus

Yleisradio- ja  televisiolähettimien valmistus. 
Releointilaitteiden ja  televisiolähettimien val
mistus teolliseen käyttöön.
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Radiopuhelin- ja  radiolennätinliikennelaitteiden 
valmistus, myös vastaanottimin tai äänentallen- 
nus- ja  äänentoistolaittein varustetut: kiinteät lä
hettimet ja  lähetinvastaanottimet, radiopuhelin- 
laitteet kuljetusajoneuvoja varten, radiopuheli
met, lennätinkoneet jne.

Matkapuhelinten valmistus.

Tutkalaitteiden, radioturvallisuuslaitteiden ja  -vä
lineiden sekä radiokauko-ohjauslaitteiden valmis
tus.

Kaikenlaisten televisiokameroiden valmistus.

Langallista puhelua ja  sähkötystä varten tarkoi
tettujen laitteiden valmistus, myös langallisten 
kantoaaltolaitteiden valmistus. Puhelinkoneiden 
ja  -laitteiden, puhelinasemien ja  -vaihteiden, 
morse- ja  morsetyyppisten avaimien valmistus, 
modeemien valmistus, kaukokirjoittimien yms. 
langallisten sähkötyskoneiden valmistus.

Telefax-laitteiden valmistus.

Tietoliikennevälineiden valmistukseen luokitel
tavien esineiden erikoisosien valmistus.

Tähän ei kuulu:
Elektronisten piirien ja  muiden elektronisten 
osien valmistus kuuluu luokkaan 32100.

Elokuvakameroiden valmistus kuuluu luokkaan 
33400.

Teleliikenneverkkojen ja  tietoliikennevälineiden 
korjaus ja  huolto kuuluu luokkaan 6420.

Autopuhelimien korjaus kuuluu luokkaan 
52493.

323 Televisio- ja radiovastaanottimien, 
äänen- ja kuvantallennus- ja 
-toistolaitteiden valmistus

3230 Televisio- ja radiovastaanottimien, 
äänen- ja kuvantallennus- ja 
-toistolaitteiden valmistus 

32300 Televisio- ja  radiovastaanottimien, 
äänen- ja  kuvantallennus- ja  
-toistolaitteiden valmistus

Radiovastaanottimien ja  televisioiden (myös vi
deonauhurin sisältävien) valmistus. Nämä voivat 
olla yhteenrakennettuja ja  niissä voi olla esim. 
kellolaite yhdistettynä.

Nauhurien, levysoittimien yms. äänentaltiointi- 
ja  äänentoistolaitteiden (mm. puhelinvastaajat) 
valmistus.

Videolaitteiden valmistus: videomonitorit, -ka
merat ja  -nauhurit.

R adio-ja televisiovastaanottimien sekä toisto-ja 
tallennuslaitteiden erikoisosien mm. antennien 
valmistus.

Mikrofonien, kaiuttimien, kuulokkeiden ja  vah
vistimien ym. vastaavien laitteiden valmistus 
käyttötarkoitukseen katsomatta.

Tähän ei kuulu:
Nauhoittamattomien ääni- ja  videonauhojen val
mistus kuuluu luokkaan 24650.

Elektronisten piirien ja  muiden elektronisten 
osien valmistus kuuluu luokkaan 32100.

Radio- ja  televisiovastaanottimien, levysoittimi
en, kuva- ja  ääni- nauhureiden ym. viihde-elekt
roniikan korjaus, huolto ja  asennus kuuluu luok
kaan 52720.

33 Lääkintäkojeiden, 
hienomekaanisten kojeiden ja 
optisten instrumenttien sekä 
kellojen valmistus

331 Lääkintäkojeiden, kirurgisten 
kojeiden sekä ortopediavälineiden 
valmistus

3310 Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden 
sekä ortopediavälineiden valmistus 

33100 Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden 
sekä ortopediavälineiden valmistus

Lääkintäkojeiden ja  ortopediavälineiden valmis
tus, korjaus ja  huolto.

Lääkintä-, hammaslääkintä-, kirurgisten ja  eläin- 
lääkintäkojeiden ja  -laitteiden valmistus: steri- 
loimislaitteet, autoklaavit, rekisteröivät sähkö- 
diagnoosikojeet, infrapuna- ja  ultraviolettisätei- 
lylaitteet, hammaslääkintäkojeet ja  -laitteet, sil- 
mälääkärinkojeet jne. Hammasproteesien val
mistus.

Mekanoterapeuttisten laitteiden, hierontalaittei- 
den, psykologisia soveltuvuustutkimuksia var
ten tarvittavien laitteiden, tekohengitys-, otsoni-, 
happi- ja  aerosolihoitolaitteiden yms. valmistus.

ijjjjl Tilastokeskus 103



D
Ortopedisten välineiden, kuten kirurgisten vöi
den, kohjuvöiden, lastojen, murtumatukien, te- 
kojäsenien, -silmien, -hampaiden ja  muiden pro
teesien, kuulolaitteiden yms. tuotteiden valmis
tus.

Ortopedisten jalkineiden valmistus.

Röntgensäteiden tai radioaktiivisten aineiden sä
teilyn käyttöön perustuvien laitteiden, röntgen- 
generaattorien, -putkien, -varjostimien, röntgen- 
tarkkailutaulujen ja  -pöytien, röntgentutkimus- 
ja  käsittelypöytien yms. valmistus.

Lääkintä-, hammaslääkintä-, kirurgisten ja  eläin- 
lääkintäkalusteiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
Silmälasin linssien ja  kehysten valmistus kuuluu 
luokkaan 33400.

Optisten mikroskooppien valmistus kuuluu 
luokkaan 33400.

Invalidipyörien valmistus kuuluu luokkaan 
35430.

332 Mittaus-, tarkkailu- ja navigointi- 
laitteiden yms. valmistus 
poislukien teollisuuden 
prosessinsäätölaitteet

3320 M ittaus-, tarkkailu- ja navigointi- 
laitteiden yms. valmistus poislukien 
teollisuuden prosessinsäätölaitteet 

33200 Mittaus-, tarkkailu- ja  navigointi- 
laitteiden yms. valmistus poislukien 
teollisuuden prosessinsäätölaitteet

Mittaus- ja  tarkkailulaitteiden (ei teollisuuden 
prosessinsäätölaitteet) valmistus, korjaus ja  
huolto.

Herkkyysvaakojen valmistus.

Piirustus- ja  merkintäkojeiden, matemaattisten 
laskukojeiden, mittaus- ja  tarkistuskojeiden, 
-laitteiden ja  -koneiden valmistus. Mittatankojen 
ja  mittanauhojen sekä tasapainotuskoneiden val
mistus. Ääriviivaprojektoreiden valmistus.

Elektroni- ja  protonimikroskooppien sekä -dif- 
fraktiolaitteiden valmistus.

Sähkösuureiden mittaamiseen käytettävien ko
jeiden ja  laitteiden valmistus: oskilloskoopit ja  
oskillografit, voltti-, ampeeri- ja  vvattimittarit, 
taajuuslaskurit ja  taajuusaikavälilaskurit, piirtu- 
rimittarit ja  instrumentointinauhoittimet.

Muiden kuin sähkösuureiden mittaamiseen käy
tettävien kojeiden ja  laitteiden valmistus: sätei
lymittarit ja  -laskimet, viestinnässä käytettävät 
mittarit, moottoriajoneuvojen testaus- ja  säätö
laitteet jne.

Nesteiden tai kaasujen virtausta, syvyyttä, pai
netta tai muita vaihtelevia ominaisuuksia mittaa- 
vien, tarkkailevien, automaattisesti säätävien ko
jeiden ja  laitteiden valmistus: painemittarit, ter
mostaatit, nestepinnanosoittimet, virtausmittarit, 
lämmönkulutusmittarit ja  automaattiset vedon- 
säätimet.

Geodeettisten, hydrografisten vesi- ja  ilmaliiken- 
nekojeiden ja  -laitteiden valmistus. Meteorologis
ten, hydrologisten sekä geofysikaalisten kojeiden 
ja  laitteiden, kompassien ja  etäisyysmittarien val
mistus.

Kaasun, nesteen ja  sähkön kulutusmittarien val
mistus.

Aineiden fysikaalisia ominaisuuksia testaavien 
koneiden, laitteiden ja  kojeiden valmistus: me
tallin, puun, tekstiilitavaroiden, paperin tai muo- 
viaineen kovuuden, lujuuden, kokoonpuristu
vuuden, kimmoisuuden ja  niiden kaltaisten omi
naisuuksien mekaanista tutkimusta varten tar
koitetut kojeet.

Fysikaalista tai kemiallista analyysia varten tar
koitettujen kojeiden ja  laitteiden valmistus: pola- 
rimetrit, refraktometrit, spektrometrit, kaasu- 
analyysilaitteet, viskositeetin mittarit, huokoisuu
den, laajenemisen ja  pintajännityksen mittauslait
teet, valomittarit, valotusmittarit ja  kalorimetrit, 
mikrotomit.

Muiden mittaus-, ohjaus- ja  valvontalaitteiden 
valmistus. Esimerkiksi lämpömittareiden, hyd- 
rometrien, pyrometrien, ilmapuntarien, psykro- 
metrien yms. laitteiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
Mittauslaitteilla varustettujen pumppujen val
mistus kuuluu luokkaan 29120.

Optisten mikroskooppien valmistus kuuluu 
luokkaan 33400.

Kiikareiden ja  kaukoputkien valmistus kuuluu 
luokkaan 33400.

Lääkintäkojeiden ja  ortopediavälineiden valmis
tus kuuluu luokkaan 33100.

Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus 
kuuluu luokkaan 33300.
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333 T eo llisu u d en  p ro s e s s is ä ä tö 

la itte id e n  valm istus
3330 Teollisuuden prosessisäätölaitteiden  

valmistus
33300 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden 

valmistus
Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus, 
korjaus ja  huolto.

Teollisuuden automaattisten prosessinsäätölait
teiden ja  -ohjauslaitteiden sekä niiden osien ja  
varusteiden valmistus.

Teollisuuden keskeytymättömien prosessinsää- 
tösysteemien suunnitteluja asennus.

Automatisoitujen tuotantolaitosten erilaisten ko
neiden, käsittelylaitteiden ja  keskusvalvontalait- 
teiden suunnittelu ja  asennus.

334 O p tiik k a - ja  va lo ku vau svä lin e id en  
valm is tus

3340 Optiikka- ja valokuvausvälineiden 
valmistus

33400 Optiikka- ja  valokuvausvälineiden 
valmistus

Optisten elementtien valmistus lasista tai muusta 
aineesta: kehystämättömät ja  kehystetyt linssit, 
särmiöt, peilit ja  muut optisesti työstetyt esineet.

Työstämättömät optiset elementit muusta ai
neesta kuin lasista.

Silmälasien, lomjettien, suojasilmälasien yms. 
esineiden kehysten valmistus.

Silmälasien, piilolinssien, lomjettien yms. näön 
parantamiseen ja  silmien suojaamiseen tarkoitet
tujen esineiden valmistus.

Kiikareiden, kaukoputkien, tähtitieteellisten kojei
den kuten peiliteleskooppien, ohikulkukojeiden, 
ekvatoriaaliteleskooppien ja niiden jalustojen val
mistus.

Optisten mikroskooppien valmistus.

Muiden edellä mainitsemattomien optisten ko
jeiden ja  laitteiden valmistus: valonheittimet, la
serit (ei kuitenkaan laserdiodit), ovisilmät jne..

Valokuvauskameroiden valmistus. Elokuvaka
meroiden valmistus, myös äänentallennuslait- 
tein varustetut.

Projektorien valmistus. Valokuvan suurennus- 
ja  pienennyslaitteiden valmistus.

Valokuvaussalamalaitteiden valmistus.

Valokuvaus- ja  elokuvalaboratorioissa käytettä
vien laitteiden ja  varusteiden valmistus. Valko
kankaiden valmistus.

Optiset kuidut ja  optiset kuitukimput. Pääasiassa 
optisissa laitteissa käytetyt optiset kuitukaapelit, 
joiden yksittäisillä kuiduilla ei ole omaa kuor
tansa.

Tähän ei kuulu:
Valokuvaussalamavalolamppujen valmistus 
kuuluu luokkaan 31500.

Lasisten työstämättömien optisten elementtien 
valmistus kuuluu luokkaan 26150.

Televisiokameroiden valmistus kuuluu luokkaan 
32200.

Videokameroiden valmistus kuuluu luokkaan 
32300.

Muiden kuin optisten mikroskooppien valmistus 
kuuluu luokkaan 33200.

Valokuvaustarvikkeiden valmistus, kuten valo
kuvauslevyjen, filmien, valoherkän paperin ja 
muiden valoherkkien valottamattomien tuottei
den valmistus, sekä valokuvien kehittämiseen 
tarkoitettujen kemiallisten tuotteiden valmistus 
kuuluu luokkaan 24640.

Kameroiden korjaus kuuluu luokkaan 52740.

Muiden optisten kuitukaapelien valmistus kuu
luu luokkaan 31300.

335 K e llo jen  va lm is tus
3350 Kellojen valmistus 
33500 Kellojen valmistus
Kaikenlaisten kellojen valmistus, kellon kuorien 
sekä kellon osien valmistus.

Ajanmerkitsemislaitteiden valmistus.

Metallisten kellonrannekkeiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
Kellojen korjaus kuuluu luokkaan 52730.

Muiden kellonrannekkeiden valmistus kuuluu 
luokkaan 19200.
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DM Kulkuneuvojen valmistus

34 Autojen ja perävaunujen 
valmistus

341 A u to jen  valm is tus
3410 Autojen valmistus 
34100 Autojen valmistus
Autojen ja  muiden pääasiassa henkilöiden kul
jettamiseen tarkoitettujen ajoneuvojen valmis
tus: henkilöautot, erityisolosuhteisiin soveltuvat 
ajoneuvot (maastoautot, jeepit) ja  linja-autot.

Tavarankuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen 
valmistus: kuorma-autot, rekka-autot, säiliöautot 
jne..

Erikoisajoneuvojen valmistus: hinausautot, pa
loautot, sairasautot, liikkuvat klinikat, kadunla- 
kaisuautot, jäteautot, myymäläautot, kirjastoau
tot, ei-sotilaskäyttöön tarkoitetut panssaroidut 
ajoneuvot, betoninsekoitusautot jne..

Matkailuautojen valmistus.

Maantiellä liikkuvien puoliperävaunuja varten 
tarkoitettujen vetoautojen valmistus.

Sellaisten moottorikäyttöisten ajoneuvojen val
mistus, jotka voivat liikkua sekä maalla että 
merellä.

Moottorikelkkojen valmistus.

Moottorein varustettujen autojen alustojen val
mistus.

Autojen moottorien valmistus.

Tähän ei kuulu:
Maataloustraktoreiden valmistus kuuluu luok
kaan 29310.

Maansiirtokoneiden valmistus kuuluu luokkaan 
29520.

Auton osien ja  auton moottorien osien ja  tarvik
keiden valmistus kuuluu luokkaan 34300.

Auton sähkölaitteiden valmistus kuuluu luok
kaan 31610.

Autonkorien valm istus kuuluu luokkaan 
34200.

Autojen huolto, korjaus ja muutostyöt kuuluvat 
luokkaan 50201.

342 A u tonkorien  ja  perävau n u jen  
valm is tus

3420 Autonkorien ja perävaunujen 
valmistus 

34200 Autonkorien ja  perävaunujen 
valmistus

Kaikenlaisten moottoriajoneuvojen korien val
mistus aineeseen katsomatta.

Moottoriajoneuvojen vetämiksi tarkoitettujen 
perävaunujen ja  puoliperävaunujen valmistus.

Säiliöperävaunujen valmistus. Matkailuperävau- 
nujen valmistus. Perävaunujen osien valmistus.

Sellaisten kontainereiden valmistus, jollaisia 
voidaan käyttää useissa erilaisissa kuljetusväli
neissä.

Tähän ei kuulu:
Erityisesti maatalouskäyttöön tarkoitettujen pe
rävaunujen valmistus kuuluu luokkaan 29320. 
Tällaiset perävaunut on useimmiten varustettu 
tarkoitukseen sopivilla lisälaitteilla (kipein, le- 
vittimin, nostimin jne.).

Alustojen valmistus ilman moottoria sekä alus
tojen osien valmistus kuuluu luokkaan 34300.

Moottorein varustettujen alustojen valmistus 
kuuluu luokkaan 34100.

Autonkorien osien ja  laitteiden valmistus kuuluu 
luokkaan 34300.

343 A utonosien  ja  -m o o tto rien  osien  
valm is tus

3430 Autonosien ja -moottorien osien 
valmistus

34300 Autonosien ja  -moottorien osien 
valmistus

Ajoneuvojen moottorien osien valmistus.

Ajoneuvojen muiden osien ja  laitteiden valmis
tus: jarrulaitteet, vaihdelaatikot, akselit, vanteet 
ja  pölykapselit, iskunvaimentimet, jäähdyttimet, 
äänenvaimentimet, pakoputket, kytkimet, oh
jauspyörät ja  -laitteet; katalysaattorit.

Myös turvavöiden, ovien yms. valmistus

Autonkorien osien ja  laitteiden valmistus.
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Alustojen valmistus ilman moottoria sekä alus
tojen osien valmistus.

Tähän ei kuulu:
Käynnistinmoottoreiden yms. sähkölaitteiden 
valmistus kuuluu luokkaan 31610.

Akkujen valmistus kuuluu luokkaan 31400.

Auton lasien valmistus kuuluu luokkaan 26120.

Autojen istuimien valmistus kuuluu luokkaan 
36110.

Autojen huolto, korjaus ja  muutostyöt kuuluvat 
luokkaan 50201.

I I  Muu kulkuneuvojen valmistus
351 Laivo jen  ja  ven e id en  va lm is tus ja  

korjaus
3511 Laivojen valmistus ja korjaus 
35110 Laivojen valmistus ja  korjaus
Laivojen rakentaminen ja  korjaaminen, ellei ole 
kysymyksessä huvipursien ja  virkistys- tai ur- 
heilukäyttöön tarkoitettujen alusten valmistus.

Sisävesi-, rannikko- ja  merikäyttöön soveltuvien 
kauppa-ja matkustajalaivojen valmistus.

Jäänmurtajien sekä muiden erikoisalusten val
mistus. Erikoisaluksiin on voitu rakentaa myös 
esim. laboratorioita, jalostuslaitoksia jne..

Kelluvien tai pohjasta rakennettujen porauslaut
tojen valmistus.

Uivien telakoiden, ruoppaus- ja  majakka-alusten 
yms. kelluvien rakenteiden valmistus: kasuunit, 
laiturit, poijut ja  merimerkit yms..

Kalastusalusten valmistus.

Sota-alusten valmistus, myös joukkojensiirto- ja  
sairaala-alukset sotilaskäyttöön.

Telakoiden toimesta tapahtuva laivojen korjaus, 
tarkistus ja  huolto.

Laivojen maalaaminen.

Laivojen romutus ja  purku.

Tähän ei kuulu:
H uvi-ja urheiluveneiden valmistus kuuluu luok
kaan 35120.

Ilmalla täytettävien kumiveneiden ja  -lauttojen 
valmistus kuuluu luokkaan 35120.

Sekä maalla että merellä kulkevien ajoneuvojen 
valmistus kuuluu luokkaan 34100.

Alusten osien, muiden kuin runkojen ja  laivan 
lohkojen valmistus kuuluu työstettävän aineen 
mukaisiin luokkiin, esim. purjeiden valmistus 
kuuluu luokkaan 17409 ja  rauta-ja teräsankkuri- 
en valmistus luokkaan 28750.

Laivojen moottorien valmistus kuuluu luokkaan 
29110.

Potkureiden valmistus kuuluu luokkaan 28750.

Navigointivälineiden valmistus kuuluu luokkaan 
33200.

3512 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja 
korjaus

35120 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja  
korjaus

Huvialusten ym. urheilu- ja  virkistyskäyttöön 
tarkoitettujen alustenvalmistus, myös soutuve
neiden ja  kanoottien valmistus.

Virkistyskäyttöön tarkoitetut alukset voivat ol
la sisä- tai ulkolaitamoottorilla varustettavia tai 
niitä voidaan liikuttaa tuulen, airojen tai m elo
jen  avulla.

Huvipursien, risteilijöiden, urheilukalastusalus- 
ten ym. virkistyskäyttöön tarkoitettujen venei
den valmistus, vaikka ne olisivat suhteellisen 
isokokoisia. Yleensä tähän luokkaan kuuluvat 
alukset ovat pienempiä kuin laivat.

Ruuhien, soutuveneiden, airoilla varustettujen 
pelastusveneiden, kutterien, kajakkien, kanoot
tien, kilpaveneiden, polkuveneiden ym. valmis
tus.

Ilmalla täytettävien kumiveneiden tai pelastus- 
lauttojen valmistus.

Veneiden korjaus.

Tähän ei kuulu:
Sellaisten rungolle rakennettujen veneiden, jotka 
muistuttavat huvialuksia mutta jotka ovat erityi
sesti varustettu kaupalliseen tai palvelukäyttöön 
(esim. luotsiveneet, satamavartioveneet, kalas
tusalukset), valmistus kuuluu luokkaan 35110.

Veneiden moottorien valmistus kuuluu luokkaan 
29110.

Purje- ja  lainelautojen valmistus kuuluu luok
kaan 36400.
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352 R a id e liik e n te e n  ku lku neuvo jen  

va lm is tus  ja  ko rjaus
3520 Raideliikenteen kulkuneuvojen 

valmistus ja korjaus 
35200 Raideliikenteen kulkuneuvojen 

valmistus ja  korjaus
Vetureiden valmistus. Veturit voivat olla sähkö-, 
diesel-, kaasuturbiini-, höyry- jne. käyttöisiä.

Itseliikkuvan rautatie- tai raitiotiekaluston val
mistus käyttövoimasta riippumatta. Myös huol
to- ja  korjausvaunut, nosturi- ja  mittausvaunut 
jne..

Rautatie- ja  raitiotievaunujen valmistus: matkus
tajavaunut, tavaravaunut, säiliövaunut, työpaja- 
vaunut, nosturivaunut, postivaunut, autojenkul- 
jetusvaunut jne..

Vetureiden sekä rauta- ja  raitiotien liikkuvan ka
luston osien valmistus: telit, akselit ja  pyörät, 
jarrut ja  jarrujen osat, koukut ja  kytkentälaitteet, 
puskurit ja  niiden osat, iskunvaimentimet (ei 
kuitenkaan jouset), vaunujen ja  veturien rungot 
ja  kehikot jne..

Rautateiden ja  raitioteiden yhteen rakennettujen 
kiskojen ja  vaihteiden, kääntölavojen ja  laituri- 
puskurien yms. rakenteiden valmistus.

Ei-sähköllä toimivien mekaanisten merkinanto
ja  ohjauslaitteiden valmistus. Nämä voivat olla 
tarkoitetut rautatie-, raitiotie-, maantie-, vesi- ja 
ilmaliikenteen ohjausta varten. Myös näiden 
laitteiden ja  varusteiden osien valmistus.

Konepajojen suorittamat kiskoilla kulkevien 
ajoneuvojen peruskorjaukset.

Tähän ei kuulu:
Sähkömoottorien valmistus kuuluu luokkaan 
31100.

Muiden junanmoottoreiden valmistus kuuluu 
luokkaan 29110.

Kontainereiden valmistus kuuluu luokkaan 
34200.

Kokoamattomien kiskojen valmistus kuuluu 
luokkaan 27100.

Sähkökäyttöisten merkinanto- ja  ohjauslaittei
den valmistus kuuluu luokkaan 31620.

Kunnossapito (varikkotoiminta) kuuluu luok
kaan 63219.

353 Ilm a -a lu s te n  va lm is tus
3530 Ilma-alusten valmistus 
35300 Ilma-alusten valmistus
Lentokoneiden valmistus, joko moottorein tai il
man moottoreita, sekä muiden lentävien laittei
den valmistus.

Helikopterien valmistus.

Purjekoneiden, muiden liitokoneiden ja  riippu
liitimien valmistus.

Ilmalaivojen, kuumailmapallojen sekä sääha
vaintopallojen valmistus.

Avaruusalusten, kantorakettien, satelliittien 
yms. valmistus. Ei kuitenkaan sotilaskäyttöön 
tarkoitettujen.

Ilma-alusten koneiden ja  laitteiden osien ja  väli
neiden valmistus: lentokoneen rungot, siivet, 
ovet, ohjaustasot, peräsimet, laskutelineet, polt
toainetankit, korit jne..

Potkurien ja  helikopterin lapojen valmistus.

Ilma-aluksissa käytettävien moottorien ja  niiden 
osien valmistus.

Lentokoneiden ja  niiden moottorien peruskor
jaus ja  huolto.

Tähän ei kuulu:
Lentokoneiden lentojen väliset käyttöhuollot, 
tarkistukset, voitelut sekä vähäiset korjaukset 
kuuluvat luokkaan 63230.

Lentokoneessa käytettävien instrumenttien ja 
navigointilaitteiden valmistus kuuluu luokkaan 
33200.

Sotilaskäyttöön tarkoitettujen ohjusten valmis
tus kuuluu luokkaan 29600.

Laskuvarjojen valmistus kuuluu luokkaan 17409.

Mäntämoottorikoneiden mekaanisten osien val
mistus kuuluu luokkaan 29110, ja  näiden moot
torien sytytys-ja muiden sähkölaitteiden valmis
tus luokkaan 31610.

354 M o o tto ri- ja  po lkupyörien valm istus
3541 Moottoripyörien valmistus 
35410 Moottoripyörien valmistus
Moottoripyörien, mopojen ja  moottorilla varus
tettujen polkupyörien valmistus.
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Moottoripyörien, mopedien yms. moottorien 
valmistus.

Moottoripyörien sivuvaunujen valmistus. 

Moottoripyörien osien valmistus.

Tähän ei kuulu:
Ilman moottoria liikkuvien polkupyörien val
mistus kuuluu luokkaan 35420.

Invalidipyörien valmistus kuuluu luokkaan 
35430.

Moottoripyörien moottorien osien valmistus 
kuuluu luokkaan 34300.

3542 Polkupyörien valmistus 
35420 Polkupyörien valmistus
Kaikenlaiseen käyttöön tarkoitettujen polku
pyörien valmistus, ei kuitenkaan lasten kolmi
pyöräisten pyörien valmistus.

Polkupyörien osien, myös pyörän satuloiden, 
valmistus.

Tähän ei kuulu:
Lasten kolmipyörien ja  potkulautojen valmistus 
kuuluu luokkaan 36500.

Apumoottorilla varustettujen polkupyörien val
mistus kuuluu luokkaa 35410.

Polkupyörien korjaus kuuluu luokkaan 52740.

3543 Invalidiajoneuvojen valmistus 
35430 Invalidiajoneuvojen valmistus
Invalidipyörien ja  -kärryjen valmistus, sekä 
moottoroidut että ilman moottoria olevat.

Luokkaan kuuluvien ajoneuvojen osien valmis
tus.

355 M u id e n  ku lku n eu vo jen  valm is tus
3550 Muiden kulkuneuvojen valmistus 
35500 Muiden kulkuneuvojen valmistus
Käsin työnnettävien työntökärryjen, matkatava
roiden kuljetusvälineiden, kelkkojen, rattaiden 
ym. valmistus.

Eläinten vetämien kulkuneuvojen kuten ahkioi
den, rattaiden, rekien ym. valmistus.

Tähän ei kuulu:
Lastenvaunujen ja  -rattaiden valmistus kuuluu 
luokkaan 36630.

Moottorikelkkojen valmistus kuuluu luokkaan 
34100.

DN Muu valmistus

36 Huonekalujen valmistus; muu 
valmistus

361 H u o n eka lu jen  valm is tus
3611 Tuolien ja istuinten valmistus 
36110 Tuolien ja  istuinten valmistus
Tuolien ja  istuinten valmistus toimistoihin, työ
tiloihin tai kotikäyttöön, kaikista materiaaleista.

Tuolien ja  istuimien valmistus teattereihin, elo
kuvateattereihin ja  vastaaviin tiloihin kaikista 
materiaaleista.

Ajoneuvojen istuinten ja  tuolien valmistus kai
kista materiaaleista.

Tuolien ja  istuimien verhoilu.

Tähän ei kuulu:
Lääkintä-, hammaslääkintä-, kirurgiseen ja 
eläinlääkintäkäyttöön tarkoitettujen tuolien ja  is
tuimien valmistus kuuluu luokkaan 33100.

3612 Muiden to im isto-ja  
myymäläkalusteiden valmistus 

36120 Muiden toimisto- ja  
myymäläkalusteiden valmistus

Myymälä- ja  toimistokalusteiden valmistus.

Työtila- ja  atk-kalusteiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
Lääkintäkalusteiden valmistus kuuluu luokkaan 
33100.

Valaisimien ja  valaisinkalusteiden valmistus 
kuuluu luokkaan 31500.

3613 Muiden keittiökalusteiden valmistus 
36130 Muiden keittiökalusteiden valmistus
Sovitettujen keittiökalusteiden valmistus.

Keittiöpöytien, -hyllyjen ja  -kaappien valmis
tus.
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3614 Muiden huonekalujen valmistus 
36140 Muiden huonekalujen valmistus
Kalusteiden ja  huonekalujen valmistus olohuo
neisiin, makuuhuoneisiin, kylpyhuoneisiin yms.

Puutarhakalusteet ja  huonekalut.

Muualla luokittelematon huonekalujen valmis
tus.

Huonekalujen viimeistely.

Tähän ei kuulu:
Valaisinkalusteiden ja  valaisimien valmistus 
kuuluu luokkaan 31500.

Tuolien ja  istuimien verhoilu kuuluu luokkaan 
36110.

3615 Patjojen valmistus 
36150 Patjojen valmistus
Vuoteenpohjien valmistus.

Patjojen ja  niiden kaltaisten kalustustarvikkeiden 
valmistus. Nämä voivat olla jousitettuja tai millä 
aineella tahansa täytettyjä tai pehmustettuja tai 
vaahto-, sieni-, solukumista tai solumuovista teh
tyjä.

Tähän ei kuulu:
Ilmapatjojen valmistus kuuluu luokkaan 25130.

Tyynyjen, pielusten, untuvapeitteiden, vuode- 
peitteiden valmistus kuuluu luokkaan 17401.

362 K u ltasep än tu o tte id en  ja  ko liko id en  
valm is tus

3621 Kolikoiden ja m italien valmistus 
36210 Kolikoiden ja  mitalien valmistus
Metallirahojen ja  mitalien valmistus sekä jalo- 
metallista että epäjalosta metallista.

3622 Jalokivikorujen ja muiden 
kultasepäntuotteiden valmistus

36220 Jalokivikorujen ja  muiden
kultasepäntuotteiden valmistus

Kulta- ja  hopeasepänteosten valmistus jalome
talleista tai jalometallilla pleteroiduista metal
leista: pöytäesineet, koriste-esineet ja  muut si
sustus- yms. esineet, toalettiesineet, uskonnolli
set koriste-esineet, kirjoituspöytä- ja  toimis- 
toesineet.

Tekniseen tai laboratoriokäyttöön tarkoitettujen 
tavaroiden valmistus jalometallista tai jalometal
lilla pleteroidusta metallista: upokkaat, kapellit, 
lastat, katalysaattoreina yms. käytettäväksi tar
koitetut platina tai platinaseokset kudottuina lan
kaverkkoina, kudelmina tai ristikkoina, anodit, 
säiliöt jne. (ei kuitenkaan instrumenttien eikä 
niiden osien valmistus).

Korujen ja  niiden osien valmistus jalometallista 
tai jalometallilla pleteroidusta metallista.

Luonnonhelmistä tai jalo- tai puolijalokivistä 
tehtyjen tai niitä sisältävien teosten valmistus: 
henkilökohtaiset koruesineet ja  muut koristeelli
set esineet, muut ja lokivi-ja puolijalokiviesineet 
(esim. spektroliitti ja  ametisti).

Muiden jalometallista tehtyjen tai jalometallilla 
pleteroitujen metalliteosten valmistus.

Tähän ei kuulu:
Kellojen kuorien ja  metallirannekkeiden valmis
tus kuuluu luokkaan 33500.

Kuvanveistäjien alkuperäisten veistosten val
mistaminen kuuluu luokkaan 92311.

Jalometallilla päällystettyjen metalliteosten val
mistus kuuluu luokkaan 28.

Jalokivijäljitelmien valmistus kuuluu luokkaan 
36610.

363 S o itin ten  va lm is tus
3630 Soitinten valmistus 
36300 Soitinten valmistus
Pianojen ja  muiden koskettimistolla soitettavien 
kielisoitinten valmistus, myös automaattipianot.

Viulujen ja  muiden jousisoittimien valmistus.

Kitaroiden ja muiden näppäilysoittimien valmis
tus.

Torvi- ja  kieliurkujen valmistus. Harmonien ja 
muiden koskettimistolla soitettavien, vapaasti 
värähtelevin metallikielin varustettujen soitinten 
valmistus.

Harmonikkojen ja  huuliharppujen valmistus.

Puu- ja  vaskipuhaltimien ja  muiden puhallussoi- 
tinten valmistus.

Rumpujen, ksylofonien ja  muiden lyömäsoitin- 
ten valmistus.
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Sähkömagneettisten, sähköstaattisten, elektroni- 
ja  niiden kaltaisten soitinten valmistus.

Soittorasioiden, posetiivien, soitinsahojen, me
kaanisten laululintujen, houkutuspillien ja  nii
den kaltaisten houkutusvälineiden, suulla puhal
lettavien äänenmerkinantovälineiden jne. val
mistus.

Soittimien osien ja  tarvikkeiden valmistus. 
Myös mekaanisten soittimien rei’itettyjen pape
rirullien sekä soittorasioiden mekanismien val
mistus. Metronomien, äänirautojen ja  virityspil- 
lien valmistus.

Soitinten korjaaminen valmistuksen yhteydessä. 

Tähän ei kuulu:
Leikkikaluiksi katsottavien soittimien valmistus 
kuuluu luokkaan 36500.

Mikrofonien, vahvistimien, kuulokkeiden ym. 
komponenttien valmistus kuuluu luokkaan 
32300.

Levysoittimien, nauhureiden ja  vastaavien tuot
teiden valmistus kuuluu luokkaan 32300.

Äänitallenteiden valmistus kuuluu luokkaan 
22310.

364 U rh e ilu v ä lin e id e n  valm istus
3640 Urheiluvälineiden valmistus 
36400 Urheiluvälineiden valmistus
Uiko- ja  sisäpelivälineiden valmistus; pallot, 
mailat, verkot yms..

Talviurheiluvälineiden valmistus; sukset, sau
vat, luistimet yms..

Vesiurheiluvälineiden valmistus; vesisukset, lai
nelaudat, snorkkelit yms..

Voimistelu- ja  voimailuvälineiden valmistus: 
nojapuut, rekit, tangot, köydet, puolapuut, nyrk- 
keilypallot, nyrkkeilysäkit jne..

Suojavarusteet urheilu- ja  pelitarkoituksiin; ur- 
heilukäsineet ja  -päähineet.

Kalastustarvikkeiden valmistus. Kala- ja  hyön- 
teishaavien valmistus.

Metsästystarvikkeiden valmistus.

Rullaluistimien ja  -lautojen valmistus.

Tähän ei kuulu:
Ulkoilu- ja  urheiluvaatteiden valmistus kuuluu 
luokkaan 18240.

Urheilujalkineiden valmistus kuuluu luokkaan 
19300.

Satuloiden ja  hevosen valjaiden valmistus kuu
luu luokkaan 19200.

Piiskojen ja  ratsastuspiiskojen valmistus kuuluu 
luokkaan 36630.

Hiihtosilmälasien yms. silmälasien valmistus 
kuuluu luokkaan 33400.

Veneiden valmistus kuuluu luokkaan 35120.

Veneiden purjeiden valmistus kuuluu luokkaan 
17409.

Kalaverkkojen valmistus kuuluu luokkaan 
17520.

Aseiden ja  ammusten valmistus kuuluu luok
kaan 29600.

Biljardipöytien ja  keilailuvarusteiden valmistus 
kuuluu luokkaan 36500.

365 P e lien  ja  le ik k ik a lu je n  valm is tus
3650 Pelien ja leikkikalujen valmistus 
36500 Pelien ja  le ikkikalujen valmistus
Nukkien, niiden osien, vaatteiden ja  muiden tar
vikkeiden valmistus.

Leikkieläinten tai -olioiden valmistus.

Pyörillä varustettujen lasten leluajoneuvojen 
valmistus: lasten kolmipyöräiset polkupyörät, 
nukenvaunut ja  -rattaat, polkuautot jne..

Lapsille ja  aikuisille tarkoitettujen seurapeliväli- 
neiden valmistus; noppa- ja  palapelit, pelikortit 
yms..

Yleiseen käyttöön tarkoitettujen mekaanisten 
pelilaitteiden valmistus; ruletit ja  peliautomaatit; 
myös erityisesti pelejä varten suunnitellut huo
nekalut, esim. biljardipöydät.

Videopelien valmistus.

Pienoismallien ja  niiden osien valmistus; leikki- 
autot, -junat yms..

Muiden lelujen valmistus.

Tähän ei kuulu:
Muiden kuin kolmipyöräisten lasten polkupyöri
en valmistus kuuluu luokkaan 35420.

Pienoismallien valmistus esittelytarkoituksiin 
kuuluu luokkaan 36630.
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Karusellien, keinujen ja  muiden huvipuistoväli- 
neiden valmistus kuuluu luokkaan 36630.

366 M u id e n  tu o tte id en  valm is tus
3661 Epäaitojen korujen valmistus 
36610 Epäaitojen korujen valmistus
Epäaitojen korujen valmistus. Eläinkunnasta 
yms. saaduista veistoaineista valmistettujen 
teosten tuotanto.

Tähän ei kuulu:
Puolijalokivikorujen ja  -esineiden valmistus 
kuuluu luokkaan 36220.

3662 Harjojen valmistus 
36620 Harjojen valmistus
Siveltimien ja  muiden maalarinharjojen ja  -telo
jen valmistus. Lattiaharjojen ja  muiden puhdis- 
tusharjojen valmistus. Hammasharjojen valmis
tus. Muiden luu ta-ja harjasteosten valmistus.

Kenkä- ja  vaateharjojen valmistus.

3663 M uualla luokittelematon valmistus 
36630 M uualla luokittelematon valmistus
Tulitikkujen valmistus.

Säiliökynien ja  niiden kaltaisten kynien valmis
tus. Lyijykynien valmistus.

Päiväys-, sinetöimis-, num eroim is-ja niiden kal
taisten leimasimien valmistus. Kirjoituskonei
den värinauhojen yms. värinauhojen sekä väri- 
tyynyjen valmistus.

Lastenvaunujen ja  -rattaiden valmistus.

Sateenvarjojen, päivänvalojen, kävelykeppien, 
piiskojen, ratsastuspiiskojen, nappien, painonap
pien ja  vetoketjujen valmistus.

Savukkeen- yms. sytyttimien valmistus.

Tupakkapiippujen ja  savuke- ja  sikari-imukkei
den valmistus. Kampojen, hiussolkien ja  niiden 
kaltaisten esineiden valmistus. Puuterihuiskujen 
ja  -tyynyjen valmistus. Hiuksista valmistettujen 
teosten tuotanto, esim. peruukit.

Linoleumin ja  kovapintaisten, ei kuitenkaan 
muovisten lattiapäällysteiden valmistus.

Karusellien, keinujen ja  muiden huvipuistoväli- 
neiden valmistus.

Vain opetus- ja  esittelytarkoituksiin soveltuvien 
kojeiden, laitteiden ja  mallien valmistus.

Sellaisten tuotteiden valmistus, joita ei voi sijoit
taa mihinkään muuhun luokkaan: kynttilät, teko- 
kukat ja-hedelm ät jne..

Taulujen kehystäminen päätoimisena.

Tähän ei kuulu:
Sytyttimien ja  öljylamppujen sydämien valmis
tus kuuluu luokkaan 17540.

37 Kierrätys
371 Metallijätteiden ja -romun 

kierrätys
3710 M etallijä tteiden ja -romun kierrätys 
37100 M etallijätteiden ja  -romun kierrätys
Metallijätteen ja  -romun sekä käytettyjen tai 
käyttämättömien metalliesineiden muokkaami
nen uudeksi raaka-aineeksi. Toimialan panos 
koostuu jätteestä ja  romusta eikä sellaisenaan 
(lajittelemattomana tai lajiteltuna) sovellu teolli
suuden tuotantoprosessissa käytettäväksi, vaan 
vaatii mekaanista tai kemiallista prosessointia. 
Toimialan tuotos sen sijaan on muodossa, joka 
soveltuu välituotteena teolliseen jatkokäsitte
lyyn.

Esim erkkejä:
Metallijätteen, kuten romuautojen, pesukonei
den, polkupyörien yms. mekaaninen murskaus 
ja  siihen liittyvä ainesten jatkolajittelu ja  erotte
lu.

Suurten rautakappaleiden, kuten junanvaunujen 
hajottaminen.

Käytettyjen tuotteiden, kuten autojen materiaali
en erottelu uudelleenkäyttöä varten.

Käytettyjen tavaroiden, kuten autojen tai jää
kaappien haitallisten ainesosien erottelu (jäteöl
jyt, kylmäaineet yms.).

Tähän ei kuulu:
Uusien tuotteiden valmistaminen toisioraaka-ai- 
neesta kuuluu luokkiin 27-36.

Jätteen ja  romun tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51570. Tähän luetaan keräys, lajittelu, jakelu il
man teollista käsittelyä.

Käytettyjen tavaroiden tukku-ja vähittäiskauppa 
kuuluu luokkiin 51, 5250.
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372 M u id e n  jä tte id e n  ja  rom ujen  

k ie rrä tys
3720 Muiden jätteiden ja romujen kierrätys 
37200 Muiden jätteiden ja  romujen kierrätys
Muun kuin metallijätteen ja  -romun sekä käytet
tyjen tai käyttämättömien ei-metalliesineiden 
muokkaaminen uudeksi raaka-aineeksi. Toi
mialan panos koostuu jätteestä ja  romusta, eikä 
sellaisenaan (lajiteltuna tai lajittelemattomana) 
sovellu käytettäväksi teollisuustuotantoon, vaan 
vaatii joko mekaanista tai kemiallista proses
sointia. Sen sijaan toimialan tuotos on muodos
sa, joka soveltuu välituotteena teolliseen jatko
käsittelyyn.

Esimerkkejä:
Kumin talteenotto esim. käytetyistä renkaista 
toisioraaka-aineen valmistusta varten.

Muovien lajittelu ja  pelletöinti toisioraaka-ai- 
neeksi esim. putkia, kukkaruukkuja yms. varten.

Kemikaalien talteenotto kemiallisesta jätteestä.

Lasin murskaus, puhdistus ja  lajittelu.

Muun jätteen, kuten purkujätteen murskaus, 
puhdistus ja  lajittelu toisioraaka-aineeksi.

Tähän ei kuulu:
Elintarvikkeiden, juomien ja  tupakan jätteiden 
käsittely kuuluu luokkiin 15 ja  16.

Uusien tuotteiden valmistaminen toisioraaka-ai- 
neesta, kuten langan valmistus gametoiduista 
jätteistä, massan valmistus jätepaperista tai ren
kaiden pinnoitus luokitellaan asianomaisen val
mistuksen luokkaan.

Jätteen ja  romun tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51570. Tähän luetaan keräys, lajittelu, jakelu il
man teollista käsittelyä.

Käytettyjen tavaroiden tukku-ja vähittäiskauppa 
kuuluu luokkiin 51,5250.

Thoriumin ja  uraanin uudelleenkäsittely kuuluu 
luokkaan 23300.
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^  SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO

Sähkön ja  lämmön tuotanto, siirto ja  jakelu riippumatta siitä, onko toiminnan tarkoitus 
yleisesti yhdyskuntia palvelevaa tai teollista valmistusta palvelevaa.

Kaupunkikaasun tuotanto ja  jakelu.

Yhdyskuntien veden puhdistus ja  jakelu.

Tähän ei kuulu:
Sähkön ja  lämmön tuotanto ja  jakelu, jonka teollisuusyritys (TOL C ja  D) itse hoitaa pää
asiassa omien toimipaikkojensa tarpeita varten, kuuluu siihen toimialaluokkaan, jo ta täl
laisen voimalaitoksen toiminta pääasiassa palvelee.

Energialaitosten, rakentaminen, vesivoimaloiden talonrakennustyöt, kaukoläm pö-ja säh
kölinjojen rakentaminen kuuluu luokkaan 45219.

V iem äri-ja jätevesihuolto kuuluu ympäristönhuollon luokkaan 90001.

Maakaasun jakelu kuuluu luokkaan 60300.

40 Sähkö-, kaasu- ja lämpö
huolto

Sähköhuolto, lämpöhuolto ja  kaupunkikaasun 
tuotanto ja  jakelu.

Tähän ei kuulu:
Sähkön ja  lämmön tuotanto ja  jakelu, jonka teol
lisuusyritys (TOL C ja  D) itse hoitaa pääasiassa 
omien toimipaikkojensa tarpeita varten, kuuluu 
siihen toimialaluokkaan, jo ta tällaisen voimalai
toksen toiminta pääasiassa palvelee.

Öljy- ja  kivihiilituotteiden valmistus kuuluu 
luokkaan 23.

Kiinteiden ja  nestemäisten polttoaineiden sekä 
maakaasun agentuuritoiminta kuuluu luokkaan 
51120.

Nestemäisten polttoaineiden vähittäismyynti au
toille, moottoripyörille, veneille jne. kuuluu 
luokkaan 5050.

Öljyn ja  kaasun siirto putkia pitkin kuuluu luok
kaan 60300.

401 Sähkön tuotanto  ja  ja k e lu
Sähkön tuotanto, siirto ja  jakelu sekä lämmön 
tuotanto ja  jakelu silloin kun se tapahtuu vasta- 
painevoimalla eli sähkön ja  lämmön yhteis
tuotantona.

Tähän ei kuulu:
Lämmön tuotantoon ja  jakeluun erikoistunut toi
minta kuuluu luokkaan 403.

4011 Yhdyskuntia palveleva sähkön 
tuotanto mukaan lukien 
yhteistuotantolämpö

Yleiseen sähkön- ja  lämmönjakeluverkostoon 
menevän sähkön tuotanto ja  jakelu sekä lämmön 
tuotanto ja  jakelu siinä tapauksessa, että se ta
pahtuu sähkön ja  lämmön yhteistuotantona. 
Tämä sähkön ja  lämmön tuotanto palvelee mm. 
kotitalouksia ja  suurinta osaa liikehuoneistoja ja 
teollisia toimipaikkoja.

Tähän ei kuulu:
Lämmön erillistuotanto ja  jakelu kuuluu luok
kaan 403.

Sähkön erillinen myynti ja  välitys kuuluu luok
kaan 4014.
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40111 Sähkön tuotanto vesivoimalla 

yhdyskuntia varten
Yleiseen jakeluun menevän sähkön tuotanto ve
si- ja  tuulivoimalla.

40112 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla 
yhdyskuntia varten

Erillinen sähkön tuotanto lämpövoimaloissa yh
dyskuntia varten. Tässä nk. lauhdevoiman tuo
tannossa syntynyt lämpö lasketaan esim. ympä
ristön vesistöihin.

40113 Sähkön ja  lämmön yhteistuotanto 
lämpövoimalla yhdyskuntia varten

Sähkön ja  lämmön yhteistuotanto vastapainevoi- 
malla yhdyskuntia varten.

40114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla 
yhdyskuntia varten

Ydinvoimalat.

40119 Sähkön tuotanto muulla tavalla 
yhdyskuntia varten

Sähkön tuotanto muulla tavalla yhdyskuntia var
ten.

4012 Sähkön siirto ja jakelu
40121 Sähkön siirto
Sekä kotimaisen että ulkomailta tuodun sähkön 
siirto valtakunnallisissa verkostoissa sekä sähkön 
paikallisjakelu esim. sähkölaitosten toimesta.

40122 Sähkön jake lu  mukaan lukien sen 
yhteydessä tapahtuva lämmön jakelu

Sellaisten energialaitosten jakeluverkostot, jotka 
jakavat sekä lämpöä että sähköä.

4013 Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
tuotanto mukaan lukien 
yhteistuotantolämpö

Tähän ei kuulu:
Sähkön ja  lämmön tuotanto ja  jakelu, jonka teol
lisuusyritys (TOL C ja  D) itse hoitaa pääasiassa

omien toimipaikkojensa tarpeita varten, kuuluu 
siihen toimialaluokkaan, jota tällaisen voimalai
toksen toiminta pääasiassa palvelee.

40131 Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
tuotanto vesivoimalla

40132 Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
tuotanto lämpövoimalla mukaan lukien 
yhteistuotantolämpö

40139 Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
tuotanto muulla tavalla 

4014 Sähkön myynti ja välitystoiminta 
40140 Sähkön myynti ja  välitystoiminta
Sähkön erillinen myyntitoiminta. Sähkön tukku
kauppa, erillinen hankinta ja  myynti sekä väli
tystoiminta, sähköpörssi.

402 Kaasun tuotanto ja jakelu
4020 Kaasun tuotanto ja jakelu  
40200 Kaasun tuotanto ja  jakelu
Kaikenlaisten kaasumaisten nesteiden kuljetus 
ja  jakelu putkijärjestelmän kautta.

Lämpöarvoisten nestekaasujen valmistus muista 
kaasuista puhdistamalla, yhdistämällä tai muulla 
tavoin.

Kaupunkikaasun tuotanto ja  jakelu.

Erillisellä prosessilla valmistettavien kaasujen 
valmistus.

Kaasun valmistus jakeluun koksaamalla.

Kaasun valmistus maataloudessa syntyneistä si
vutuotteista. Kaatopaikkakaasun ja  muiden bio- 
kaasujen tuotanto (metaani).

Tähän ei kuulu:
Maakaasun putkikuljetus ja  jakelu kuuluu luok
kaan 60300.

Nestekaasun valmistus kuuluu teollisuuden 
luokkaan 23201.

Koksausprosessissa syntyvät kaasut kuuluvat 
luokkaan 23100.

Teollisuuskaasujen valmistus kuuluu luokkaan 
24110.
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403 Lämmön tuotanto ja jakelu
4031 Yhdyskuntien kaukolämmön 

erillistuotanto ja jakelu  
40310 Yhdyskuntien kaukolämmön 

erillistuotanto ja  jakelu
Lämmön erillistuotanto yleiseen jakeluverkos
toon sekä em. lämmön jakelu.

Kaukolämmön tuotanto ja  jakelu.

4032 Teollisuuden lämmön tuotanto 
40320 Teollisuuden lämmön tuotanto
Teollisuusyritysten lämpökeskusten lämmön 
erillistuotanto omaan käyttöön.

Tähän ei kuulu:
Sähkön ja  lämmön tuotanto ja  jakelu, jonka teol
lisuusyritys (TOL C ja  D) itse hoitaa pääasiassa 
omien toimipaikkojensa tarpeita varten, kuuluu

siihen toimialaluokkaan, jo ta tällaisen voimalai
toksen toiminta pääasiassa palvelee.

41 Veden puhdistus ja jakelu
410 Veden puhdistus ja jakelu
4100 Veden puhdistus ja jakelu
41000 Veden puhdistus ja  jakelu
Juoma- ja  muun käyttöveden otto, puhdistus ja 
jakelu.

Tähän ei kuulu:
Viemäri- ja  jätevesihuolto kuuluu ympäristön
huollon luokkaan 90001.

Maatalouden kastelujäijestelmien hoito kuuluu 
luokkaan 01410.

Veden ia lähdeveden pullotus kuuluu luokkaan 
15980.
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p RAKENTAMINEN

Rakennusalueen pohjatyöt, talonrakentaminen sekä maa- ja  vesirakentaminen. Raken
nusasennus, rakentamisen viimeistelytyöt ja  rakennuskonevuokraus käyttäjineen.

Tähän ei kuulu:
Ulkotilojen (tiet, lentokentät, torit, puistot yms.) hoito kuuluu ympäristönhuollon luok
kaan 90003.

Rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajia ja  käyttäjiä kuuluu kone-ja  laitevuokrauk
sen luokkaan 71320.

Rakennus- ja  rakennesuunnittelu sekä muu tekninen suunnittelu kuuluvat teknisen palve
lun luokan 7420 alaluokkiin.

Rakennuttamistehtäviin liittyvä palvelutoiminta kuuluu teknisen palvelun luokkaan 
74207.

Rakennuttajatoiminta, johon sisältyy mm. maan hankinta, kuuluu kiinteistöalan palvelu
jen luokkaan 70110.

¡l i i  Rakentaminen
Rakennusten rakentaminen, korjaaminen ja  en
tisöinti, asennus-, pystytys-, kokoamis- ja  vii
meistelytyöt rakennuspaikalla.

Maa- ja  vesirakentaminen, rakennuskonevuok
raus käyttäjineen.

Rakentamista harjoittavat useita eri osasuorituk
sia tekevät pääurakoitsijat sekä tiettyihin töihin 
erikoistuneet sivu-, ala- ja  osaurakoitsijat.

451 R aken n u sa lu een  pohjatyöt
4511 Raivaus, purku ja pohjarakentaminen 
45110 Raivaus, purku ja  pohjarakentaminen
Rakennusalueen raivaus, rakennusten purku ja 
siirto, rakennelmien purku jasuojaus, hyötypuun 
korjuu sekä kasvillisuuden suojaus. Myös asbes
tin purkutyöt.

Talonrakentamisen yhteydessä tehtävät maara
kennustyöt sekä kalliotilojen ja  erilaisten ulko
alueiden maarakennustyöt.

Maaperän esirakentaminen ja  rakennusalueen 
pohjarakentaminen: maankaivu, täyttö- ja  ta- 
saustyöt, pengerrystyöt, pohjanvahvistus-, räjäy

tys- ja  louhintatyöt. Maansiirto, kiven ja  louheen 
kuljetus rakentamisen yhteydessä. Pohjarakenta
miseen liittyvä salaojitus, kunnallistekniikan 
liittäminen, ojankaivu yms. työt. Myös maata
louden salaojitustyöt.

Metsien ja  soiden ojitus.

Maaperän rakentaminen kaivostoimintaa varten.

Tähän ei kuulu:
Muun kuin pääurakoitsijan suorittamana raken
nusten purku kuuluu luokkaan 45500.

Rakennuskoneiden ja  rakennusten purkamiseen 
käytettävien koneiden ja  laitteiden vuokraus kul
jettajineen kuuluu luokkaan 45500.

Paalutustyöt ja  perustusten rakentaminen kuulu
vat luokkaan 45250.

Rakennusjätteen kuljetus kuuluu luokkaan 
90002.

4512 Maaperän koeporaus 
45120 Maaperän koeporaus
Koeporaus, näytteen otto rakennustoimintaa var
ten sekä geofysikaaliseen ja geologiseen tarkoi
tukseen.
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Tähän ei kuulu:
Öljy- ja  kaasukenttien tutkimus, geofysikaali
nen, geologinen sekä seisminen tutkimus, mit
taus ja kartoitus kuuluvat teknisen palvelun 
luokkaan 74209.

Öljy- tai kaasulähteiden poraus kuuluu luokkaan 
11200.

Kuilun (esim. kaivoskuilun) syvennys sekä kai
von tai muun vedenotto paikan poraus kuuluvat 
luokkaan 45250.

452 T a lo n raken tam in en ; m aa- ia  
v e s iraken tam in en

4521 Talojen, siltojen ym. rakennelmien 
rakentaminen 

45211 Talojen rakentaminen
Pääurakoitsijan tai vastaavan suorittama kaiken- 
tyyppisten rakennusten rakentaminen: asuntora
kentaminen, liike- ja  teollisuusrakentaminen se
kä muiden toimitilojen rakentaminen, julkisten 
ja  muiden rakennusten rakentaminen.

Korjausrakentaminen, perusparannus- ja  en- 
tisöintityöt.

Ennakolta valmistettujen rakennelmien ja  laittei
den kokoaminen ja  asennus: m atto-ja kuivauste- 
lineiden, urheilu- ja  leikkipaikkojen varusteiden 
pystytys. Jätehuoltopaikkojen sekä piha- ja  pai
koitusalueelle kuuluvien rakennelmien, laittei
den ja  varusteiden rakentaminen ja  asennus.

Rakentaminen itselle tai omalle yritykselle.

Tehtaassa valmistettujen betoni-, tiili-, metalli- 
ja  puuelementtien asennus. Asentamisen yh
teydessä tapahtuva elementtien liitoskohtien be
tonointi tai muunlainen saumaus. Myös asenta
misen jälkeen tehtävä julkisivuelementtien sau
maus.

Valmistalojen ja  talopakettien pystytys.

Valumuottien pystytys ja  purku. Betonimassan 
pienimuotoinen valmistus työmaalla sekä beto
nin paikallavalu. Betonivalun paikkaus, hionta 
yms. jälkityöt.

Perustajaurakointi eli ns. grynderitoiminta. 

Tähän ei kuulu:
Pohjarakentaminen kuuluu luokkaan 45110, pe
rustuksien teko ja  paalutustyöt sekä muu eri
koisalojen rakentaminen kuuluvat luokkaan 
45250.

Asennustyöt kuuluvat luokkaan 453 ja  viimeis
telytyöt luokkaan 454.

Kattotyöt kuuluvat luokkaan 45220.

Rakennusalueen pintarakennustyöt kuuluvat 
luokkaan 45110.

Rakennusvientiin liittyvät palvelut kotimaassa 
kuuluvat teknisen palvelun luokkaan 74207.

Ei-itse valmistettujen teräselementtien asennus 
kuuluu luokkaan 45250.

Paikoitusalueiden rakentaminen kuuluu luok
kaan 45230.

45219 Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym. 
rakentaminen

Kaikenlaisten siltojen, eritasoteiden sekä niihin 
liittyvien kaiteiden ja  tukirakenteiden rakentami
nen.

Tunneleiden ja  metrotunneleiden rakentaminen.

Energialaitosten rakentaminen, vesivoimaloiden 
talonrakennustyöt.

Veden ja  jäteveden puhdistuslaitosten, viemäri
laitosten ym. rakentaminen.

Vesijohto-, kaukolämpö- ja  viemäriverkostojen 
rakentaminen.

Öljyn ja  kaasun kuljetukseen tarkoitettujen put
kistojen rakentaminen.

Sähkönjakeluun liittyvien korkea- ja  matalajän- 
nitelinjojen rakentaminen.

Tietoliikenneverkoston rakentaminen. Puhelin-, 
lennätin-, kaapelitelevisio- ym. linjojen ja  ver
kostojen rakentaminen. Radio- ja  televisiotoi
minnan linkkitomien ja  mastojen sekä tutka- 
ym. valvontatomien rakentaminen.

Erilaisten palvelurakennelmien, kuten puhelin- 
kioskien, pysäkkikatosten, yleisten käymälöiden 
ym. asentaminen ja  pystytys.

Raskaiden teollisuusrakennusten pystytys val
miista osista. Öljynjalostamojen ym. kemian 
teollisuuden laitosten, sähkölaitosten ja  sähkön- 
jakeluasemien, kaivannaistoiminnan raskaiden 
laitteiden, valssilaitosten yms. kokoaminen ja  
asennus.

Tähän ei kuulu:
Vedenalainen rakennustyö kuuluu luokkaan 
45240.
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4522 Kattotyöt 
45220 Kattotyöt
Kattorakenteiden kokoaminen ja  asentaminen.

Erilaisten katteiden, kuten tiili-, pelti-, huopa- 
ym. katteiden asennus ja  kiinnitys.

Vesitiivistystyöt, kuten parvekkeiden vesitiivis- 
tys. Veden- ja  kosteudeneristys bitumilla, bitu- 
miliuoksilla, bitumi- ym. kermeillä, muovikal
volla, valuasfaltilla tai muilla valettavilla veden 
eristeillä sekä metallilevyillä.

4523 Teiden, lentokenttien ja 
urheilukenttien rakentaminen

45230 Teiden, lentokenttien ja  urheilukenttien 
rakentaminen

Teiden, katujen ym. liikenneväylien (myös 
maanalaisten), paikoitusalueiden, kiitoratojen ja 
lentokenttien rakentaminen ja  päällystys. Em. 
liikenneväylien peruskorjaus ja  kunnostus.

Kevyen liikenteen väylien, metsäautoteiden 
yms. rakentaminen ja  päällystys.

Teiden rakentamiseen liittyvät pengerrystyöt.

Viherrakentaminen. Puistojen, tiealueella olevi
en ja  muiden ympäristö hoidollisten suoja-aluei
den, hautausmaiden yms. viheralueiden rakenta
minen, varustaminen ja  perusparannus.

Urheilu- ja  virkistysalueiden ja  -kenttien, kilpa
ratojen, uima-altaiden yms. rakentaminen ja  va
rustaminen.

Rauta- ja  raitioteiden sekä metroradan rakenta
minen ja  korjaus. Pengerrys- ja  ratatyöt, lastaus- 
ja  asemalaitureiden, merkinantolaitteiden sekä 
sähkölinjojen ja  -laitteiden rakentaminen ja  kun
nossapito. Valtionrautateiden (VR) radanraken- 
nus-, sähköistys- ja  viheraluetyöt.

Ajoratamerkintöjen maalaus teillä ja  paikoitus
alueilla.

Tähän ei kuulu:
Tien rakentamista edeltävät maansiirtotyöt kuu
luvat luokkaan 45110.

Rautatieasemien, varasto- ym. rakennusten ra
kentaminen kuuluu luokkaan 45211.

Urheilukentillä, virkistys- yms. alueilla olevien 
rakennusten rakentaminen kuuluu luokkaan 
45211.

Tielaitos kuuluu liikennettä palvelevan toimin
nan luokkaan 63219.

Teiden auraus, hiekoitus ja  suolaus kuuluvat 
luokkaan 90003.

4524 Vesirakentaminen 
45240 Vesirakentaminen
Satama-altaiden pohjatyöt, aallonmurtajien, lai- 
tureiden ym. laitteiden sekä satama-alueiden ja  
kenttien rakentaminen. Kiinteiden telakoiden ra
kentaminen.

Meriliikenneväylien, järvien, jokien, purojen ja  
vastaavien ruoppaus, pengerrys ym. kunnostus. 
Kanavien ja  kanavoitujen jokien rakentaminen. 
Patojen, kanava- ym. sulkujen ja  näihin liittyvi
en pumppaamojen rakentaminen. Vesiväylien 
ohjaus- ja  turvalaitteiden asennus.

Vesistötyöt. Tekoaltaiden, kastelujärjestelmien 
yms. rakentaminen. Vesistöjen kunnostustyöt. 
Tulvansuojelun vaatimat säännöstely- ja  järjes
telytyöt. Vesiensuojeluun ja  veneilyyn liittyvät 
maa- ja  vesirakennustyöt. Luonnonravintolam- 
mikoiden rakentaminen ym. kalatalouteen liitty
vät vesirakennustyöt.

Kaikenlainen vedenalainen rakennustyö, mm. 
rakentamiseen erikoistunut sukelluspalvelu.

Vesivoimaloiden rakentamisen yhteydessä suo
ritettava vesirakentaminen.

Tähän ei kuulu:
Satamien terminaali-, varasto- ym. rakennusten 
sekä majakoiden rakentaminen kuuluu luokkaan 
45211.

Kiinteiden lastinkäsittelylaitteiden kokoaminen 
ja  pystytys kuuluu luokkaan 45250.

Uivien telakoiden ym. uivien rakenteiden val
mistus kuuluu teollisuuden luokkaan 35110.

Siltojen rakentaminen kuuluu luokkaan 45219.

Metsien ja  soiden ojitus kuuluu luokkaan 45110.

Sukelluspalvelu kuuluu teknisen palvelun luok
kaan 74209.

4525 Muu erikoisalojen rakentaminen 
45250 M uu erikoisalojen rakentaminen
Erikoistumista tai erityistaitoja tai -laitteita vaa
tiva rakentaminen.
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Kiviverhous, portaiden rakentaminen ym. luon- 
nonkivityöt.

Perustuksien rakentaminen ja  paalutustyöt.

Kuilun (esim. kaivoskuilun) syvennys sekä kai
von tai muun vedenotto paikan poraus.

Ei-itsevalmistettujen teräselementtien asennus. 
Pilarien, palkkien ja muiden metallisten runko
rakenteiden kokoaminen ja  pystytys.

Teräspalo-ovien, varauloskäytävien, kaihtimien, 
markiisien ym. asennus ja  kokoaminen.

Metallisten kiintokalusteiden asennus.

Rakennustoimintaan erikoistunut polttoleikkaus 
ja  hitsaus yms. metallityöt. Teräksen taivuttami
nen.

Muut peltisepäntyöt, paitsi kattotyöt ja  sade- 
vesijärjestelmien asennus.

Tiilien, harkkojen yms. muuraustyöt.

Betoniraudoitustyöt.

Telineiden yms. asentaminen ja  purku, mukaan
lukien vuokraus.

Savupiippujen ja  teollisuusuunien asennus.

Teollisuuden kiinteiden koneistojen ja  laitteiden 
kokoaminen ja  asennus.

Kiinteiden nosturien ym. lastinkäsittelylaittei- 
den kokoaminen ja  asennus.

Teollisuuden putkistojen, raskaiden lämpökat- 
tiloiden, po ltto -ja  sulatusuunien, vedenlämmit- 
timien, kaikenlaisten säiliöiden yms. kokoami
nen ja  asennus.

Tähän ei kuulu:
Kattotyöt kuuluvat luokkaan 45220.

Sadevesijäriestelmien asennus kuuluu luokkaan 
45330.

Telineiden vuokraus ilman asennusta kuuluu 
luokkaan 71320.

453 R akennusasennus
4531 Sähköasennukset 
45310 Sähköasennukset
Sähkönjakolaitteiden, johtojen, valaisimien ja  
erilaisten sähkökoneiden ja  -laitteiden asennus.

Sähkölämmityslaitteiden asennus.

Tietoliikenne-ja puhelinlaitteiden sekä -johtojen 
asennus.

Antenniasennus.

Myös teollisuuden erikoiskoneiden sähköistys- 
työt.

Valomainosten asennus.

Hissien ja  liukuportaiden asennus.

P alo -ja  varashälyttimien sekä ukkosenjohdatti- 
mien asennus.

Tähän ei kuulu:
Sähkölaitosten ja  sähkönjakeluasemien raken
nus- ja  asennustyöt kuuluvat luokkaan 45219.

Voimaloissa ja  voimansiirto- ja  jakelulinjoilla 
tehtävät asennustyöt kuuluvat luokkaan 45219.

Kotitaloussähkölaitteiden korjaus kuuluu vähit
täiskaupan luokkaan 52720.

Sähköasennukset laivoissa kuuluvat teollisuu
den luokkaan 35110.

4532 Eristystyöt 
45320 Eristystyöt
Lämmön-, äänen- ja  tärinäneristystyöt.

Lämmön- ja  ääneneristys sekä äänenvaimennus 
polyuretaanilla, mineraalivillalla, solumuovilla, 
kevytsoralla, kevytbetonilla, solulasilla, korkil
la, ääneneristysmatoilla tai eristyspaperilla.

Tärinäneristys, paloeristys ja  säteilysuojaus eri
koismateriaaleilla.

Eristeiden korjaus ja  kunnossapito.

Ikkunoiden, ovien ym. rakenteiden tiivistys eri 
materiaaleilla.

Tähän ei kuulu:
Elementtien saumaus kuuluu luokkaan 45211. 

Vesitiivistystyöt kuuluvat luokkaan 45220.

4533 LVI-asennukset 
45330 LVI-asennukset
Lämpö-, vesi- ja  ilmastointiasennukset.

Lämmönkehitys- ja  -jakelulaitteiden asennus.

Vesi- ja  viemärilaitteiden ja  -kalusteiden asen
nus.

Jäähdytys-, paineilma-, kaasu- ja  palosammutus- 
laitteiden yms. asennus.
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Lämpö- ja  vesiasennuksiin liittyvien säätö- ja  
valvontalaitteiden ym. automatiikan asennus ja 
huolto.

Tuuletus-ja ilmastointilaitteiden asennus. 

Sadevesijärjestelmien asennus.

Tähän ei kuulu:
Sähkölämmityslaitteiden asennus kuuluu luok
kaan 45310.

Kotitalouden LVI-laitteiden, kylmäkalusteiden 
yms. korjaus ja  huolto kuuluvat vähittäiskaupan 
luokkaan 52720.

Teollisuuden putkistojen, raskaiden lämpökatti- 
loiden, vedenlämmittimien yms. kokoaminen ja  
asennus kuuluu luokkaan 45250.

4534 Muu rakennusasennus 
45340 M uu rakennusasennus
Valaistus- ja  merkinantolaitteistojen asennus 
teille, rautateille, lentokentille ja  satamiin.

M uualla luokittelemattomien laitteiden ja  varus
teiden asennus.

454 R akentam isen  v iim e is te ly työ t
4541 Rappaustyöt 
45410 Rappaustyöt
Rakennusten ja  muiden rakennuskohteiden ui
ko- ja  sisäpintojen rappaustyöt laastilla tai muul
la vastaavalla aineella.

4542 Rakennuspuusepänasennukset 
45420 Rakennuspuusepänasennukset
Levytys puu-, lastu- tai mineraalilevyillä.

Puupäällystys ja  puuverhous, esim. seinien pa
nelointi.

Sisäkattojen päällystys paneelilla tai muulla vas
taavalla materiaalilla.

Puuta tai muuta materiaalia olevien, ei-itseval- 
mistettujen ikkunoiden ja  ovien asennus.

Puusta tai muusta materiaalista valmistettujen 
oven- ja  ikkunankarmien ja  puitteiden sovitus ja 
asennus. Ovilevyjen kiinnitys.

Ovi-, ikkuna-, jalka-, matto- ym. listojen työstö 
ja  kiinnitys. Ovien ja  ikkunoiden saranointi ja 
salpojen, ovipumppujen, painikkeiden ja  lukko
jen asennus.

Keittiö- ja  muiden kiintokalusteiden asennus. 

Myymäläkalusteiden asennus.

Siirrettävien väliseinien asennus.

Portaikkojen asennus.

Tähän ei ku u lu :
Ikkunoiden, ovien yms. tiivistys kuuluu luok
kaan 45320.

Lauta- ja  parkettilattioiden teko kuuluu luok
kaan 45430.

Valmiiden puuelementtien kokoaminen ja  asen
nus kuuluu luokkaan 45211.

Kiintokalusteiden asennus valmistajan toimesta 
kuuluu teollisuuden luokan 361 alaluokkiin.

4543 Lattian ja seinien päällystys 
45430 Lattian ja  seinien päällystys
Lattian ja  seinien tasoittaminen (tasoitetyöt) ja  
päällystäminen.

Lattian tekeminen betonista valamalla. Betonin 
hiertäminen yms. sementtimiehen työt.

Lattian tai seinien päällystäminen mosaiikki-, 
marmori- ym. laatoilla tai laattakivillä.

Parkettien tai muiden puulattioiden asennus.

Kokolattiamattojen, linoleumi-, muovi- tai mui
den vastaavien lattiapäällysteiden kiinnitys.

Seinien tapetointi yms. verhous.

4544 M aalaus ja lasitus
45441 Maalaus
Rakennusten sisä- ja  ulkomaalaus.

Restaurointi-, koriste- ym. maalaus.

Maa- ja  vesirakentamiseen kuuluvien rakennel
mien, kuten siltojen yms. maalaus.

Metallirakenteiden maalaus.

Tähän ei kuulu:
Ajoratamerkintöjen maalaus teillä ja  paikoitus
alueilla kuuluu luokkaan 45230.

Erikoistunut laivojen maalaus kuuluu teollisuu
den luokkaan 35110.

45442 Lasitus
Lasitus ja  verhous lasilevyillä.

ijjjjl Tilastokeskus 121



F
Tähän luokkaan kuuluu myös auringonsuojakal- 
vojen, peilien yms. asennus.

Tähän ei kuulu:
Valmiiden peilien myynti kuuluu vähittäis
kaupan luokkaan 52442.

Lasitusliikkeet, joissa vain leikataan ja  hiotaan 
tasolasia, kuuluvat teollisuuden luokkaan 26120.

4545 Muut rakentamisen viimeistelytyöt 
45450 M uut rakentamisen viimeistelytyöt
Yksityisten uima-altaiden rakentamiseen eri
koistunut toiminta.

Höyryllä puhdistaminen, hiekkapuhallus ja  muu 
vastaava rakennusten ulkopintojen käsittely.

Muualla määrittelemätön rakennusten viimeiste
ly-

Tähän ei kuulu:
Rakennusten siivous päätoimisena kuuluu sii
vouksen luokkaan 74700.

455 R akennuskonevuokraus  
k ä y ttä jin e e n

4550 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen 
45500 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
Nosturien, nostolava-autojen, rakennushissien 
ym. talonrakennuskoneiden ja  -laitteiden vuok
raus käyttäjineen.

Kaivurien, puskutraktorien, porakoneiden, ruop- 
paajien ym. maa- ja  vesirakennuskoneiden ja 
-laitteiden vuokraus kuljettajineen ja  käyttäji
neen.

Rakennusten purkuun tarkoitettujen koneiden ja 
laitteiden vuokraus käyttäjineen.

Tähän ei kuulu:
Rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajaa 
kuuluu kone- ja  laitevuokrauksen luokkaan 
71320.
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-  TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJO-
( j  NEUVOJEN SEKÄ HENKILÖKOHTAISTEN ESINEIDEN

JA KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS

Moottoriajoneuvojen kauppa, agentuuritoiminta, tukku- ja  vähittäiskauppa.

50 Moottoriajoneuvojen kauppa, 
korjaus ja huolto sekä 
polttoaineen vähittäismyynti

Kaikkien uusien ja  käytettyjen moottoriajoneu
vojen tukku-, välitys- ja  vähittäiskauppa ml. va
raosat, varusteet, huolto ja korjaustoiminta.

Henkilö-, paketti-, kuorma-, linja- ja  eri- 
koisautot, moottoripyörät, skootterit, mopot, 
mönkijät, mikroautot, moottorikelkat sekä moot
toriajoneuvojen perävaunut.

M oottoripoltto-ja voiteluaineiden, kuten bensii
nin, dieselöljyn ja  voiteluöljyn vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Maa- ja  metsätalouskoneiden tukku- ja  vähittäis
kauppa kuuluu luokkaan 51660, ja  välityskaup- 
pa luokkaan 51140.

Moottorityökoneiden (mm. trukit ja  nosturit) ja 
moottorikäyttöisten laitteiden (mm. tiekoneet ja  
kaivinkoneet) tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51620 tai 51659, ja  välityskauppa luokkaan 
51140.

Poltto- ja  voiteluaineiden tukkukauppa kuuluu 
luokkaan 51511, ja  niiden välityskauppa luok
kaan 51120.

Moottoriajoneuvojen vuokraus ja  käyttöleasing 
kuuluu luokkaan 71.

501 Moottoriajoneuvojen kauppa
5010 Moottoriajoneuvojen kauppa 
50101 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa
Kaikenlaisten henkilö-, farmari- ja  asuntoauto
jen sekä hyötyajoneuvojen (myös käytettyjen), 
kuten paketti-, kuorma-, linja-, palo-, sairas-, 
ruumis-, huolto- ja  niihin verrattavien eri- 
koisautojen tukku-ja välityskauppa.

Perävaunujen ja  puoliperävaunujen sekä asun
to-, matkailu- yms. perävaunujen tukku- ja  väli
tyskauppa.

Mönkijöiden, moottorikelkkojen, mikroautojen 
yms. tukku- ja  välityskauppa.

Tähän ei kuulu:
Moottoripyörien, skoottereiden ja  mopojen tuk
k u -ja  välityskauppa kuuluu luokkaan 50401.

50102 Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
Uusien ja  käytettyjen henkilö-, farmari- ja  asun
toautojen vähittäiskauppa.

Mönkijöiden, moottorikelkkojen, mikroautojen 
yms. vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Paketti-, kuorma- ja  linja-autojen yms. myynti 
kuuluu kokonaisuudessaan luokkaan 50101.

Moottoripyörien, skoottereiden ja  mopojen vä
hittäiskauppa kuuluu luokkaan 50402.

50103 Matkailuvaunujen vähittäiskauppa
Matkailu-, asunto- ym. kotitalouskäyttöön tar
koitettujen perävaunujen vähittäiskauppa.

502 Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus

5020 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus 
50201 Autojen korjaus
Autojen korjaus ja  huolto muualla kuin huolto
asemilla. Mm. autojen ruostesuojaus, pesu ja  
verhoilu; autojen maalaaminen; autojen peltien 
korjaaminen; autojen tuuli- yms. lasien korjaa
minen; auton jarrujen, pakoputkien, voimansiir- 
tolaitteiston, moottorin ja  sen osien yms. huolto 
ja  korjaus. Autojen testaus korjaustoiminnan yh
teydessä.
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Myös autojen hinaus korjaamon yhteydessä. 

Tähän ei kuulu:
Autojen testaus muuten kuin korjauksen yh
teydessä kuuluu teknisen palvelun luokkaan 
74300.

Hinauspalvelu kuuluu luokkaan 63219.

50202 Renkaiden korjaus
Renkaiden asennus, tasapainotus, korjaus ja  nas- 
toitus muualla kuin huoltamoissa tai valmistuk
sen yhteydessä.

Tähän ei kuulu:
Renkaiden laajamittainen pinnoitus kuuluu teol
lisuuden luokkaan 25120.

Moottoripyörien, skoottereiden ja  mopojen ren
kaiden korjaus kuuluu luokkaan 50403.

503 Moottoriajoneuvojen osien ja 
varusteiden kauppa

5030 Moottoriajoneuvojen osien ja 
varusteiden kauppa 

50301 Moottoriajoneuvojen osien ja  
varusteiden tukkukauppa

Autojen varaosien (myös vaihtomoottorien), 
akkujen, ohjauspyörien, istuinsuojien, auto- 
maalien, spoilereiden yms. osien varusteiden ja  
laitteiden tukku- ja  välityskauppa.

Perävaunujen ja  puoliperävaunujen sekä asun
to-, matkailu- yms. perävaunujenosien ja  varus
teiden tukku- ja  välityskauppa.

Tähän ei kuulu:
Autoradioiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51432, ja  autopuhelimien tukkukauppa luok
kaan 51652.

Moottoripyörien, skoottereiden ja  mopojen osi
en sekä varusteiden tukku-ja välityskauppa kuu
luu luokkaan 50401.

50302 Moottoriajoneuvojen osien ja  
varusteiden vähittäiskauppa

Autojen varaosien (myös vaihtomoottorien), ak
kujen, ohjauspyörien, istuinsuojien, automaali
en, spoilereiden yms. laitteiden vähittäiskauppa. 
Autojen varaosien postimyynti.

Myös käytettyjen autonosien kauppa (ml. käy
tettyjen vaihtomoottoreiden vähittäiskauppa).

Tähän ei kuulu:
Autoradioiden vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 
52451.

Autopuhelimien vähittäiskauppa kuuluu luok
kaan 52493.

Käytettyjen autonosien kauppa autohajottamois- 
ta kuuluu luokkaan 51570.

Moottoripyörien, skoottereiden ja  mopojen osi
en ja  varusteiden vähittäiskauppa kuuluu luok
kaan 50402.

50303 Renkaiden tukkukauppa
Moottoriajoneuvojen ja  niiden perävaunujen 
renkaiden sekä renkaisiin asennettavien nastojen 
tukku- ja  välityskauppa.

Tähän ei kuulu:
Moottoripyörien, skoottereiden ja  mopojen renkai
den tukku- ja välityskauppa kuuluu luokkaan 
50401.

50304 Renkaiden vähittäiskauppa
Moottoriajoneuvojen ja  niiden perävaunujen 
renkaiden sekä renkaisiin asennettavien nastojen 
vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Moottoripyörien, skoottereiden ja  mopojen ren
kaiden vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 50402.

504 Moottoripyörien kauppa, korjaus ja 
huolto sekä osien ja varusteiden 
kauppa

5040 Moottoripyörien kauppa, korjaus ja 
huolto sekä osien ja varusteiden 
kauppa 

50401 Moottoripyörien sekä niiden osien ja  
varusteiden tukkukauppa

Moottoripyörien, niiden sivuvaunujen, skootte
reiden, mopojen sekä niiden renkaiden, varaosi
en ja  varusteiden tukku- ja  välityskauppa.

Tähän ei kuulu:
Mönkijöiden, moottorikelkkojen ja  mikroauto
jen tukku- ja välityskauppa kuluu luokkaan 
50101, em. renkaiden tukku- ja  välityskauppa 
luokkaan 50303, ja  em. varaosien ja  varusteiden 
tukku-ja välityskauppa luokkaan 50301.
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50402 Moottoripyörien sekä niiden osien ja  

varusteiden vähittäiskauppa
Uusien sekä käytettyjen moottoripyörien, niiden 
sivuvaunujen, skoottereiden, mopojen ja  em. ren
kaiden, varaosien ja  varusteiden vähittäiskauppa.

Tähän ei kuu lu:
Mönkijöiden, moottorikelkkojen ja  mikroauto
jen vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 50102, em. 
renkaiden vähittäiskauppa luokkaan 50304, ja 
em. varaosien ja  varusteiden vähittäiskauppa 
luokkaan 50302.

50403 Moottoripyörien huolto ja  korjaus
Moottoripyörien, skoottereiden ja  mopojen kor
jaus ja  huolto.

Myös em. renkaiden asennus ja  korjaus.

Tähän ei kuulu:
Korjaus autokorjaamoissa kuuluu luokkaan 
50201, ja  huoltamoissa luokkaan 50501.

505 Polttoaineiden vähittäiskauppa

5050 Polttoaineiden vähittäiskauppa 
50501 Huoltamotoiminta
Nestemäisten poltto- ja  voiteluaineiden vähit
täismyynti (myynti yleisölle) autoille, moottori
pyörille, veneille jne..

Em. myynnin yhteydessä tapahtuva moottoriajo
neuvojen pesu, huolto ja  korjaus. Myös huolta
moiden yhteydessä tapahtuva nestekaasun, auto- 
tarvikkeiden ja  -varaosien sekä mm. grillihiilien, 
virvokkeiden, makeisten ja  tupakan myynti.

Tähän ei kuulu:
Huoltamoiden yhteydessä toimivat anniskelura
vintolat kuuluvat luokkaan 55301, kahvila-ra
vintolat luokkaan 55302, ja  kahvibaarit luok
kaan 55400.

Laaja elintarvikkeiden myynti kuuluu luokkaan
52112.

Moottoriajoneuvojen erikoistunut korjaus ja 
huolto kuuluu luokkaan 5020.

50502 Polttoaineiden vähittäiskauppa 
automaateista

Polttoaineiden vähittäiskauppa miehittämättö
mistä jakelupisteistä.

51 Agentuuritoiminta ja 
tukkukauppa poislukien 
moottoriajoneuvojen kauppa

511 Agentuuritoiminta
Agentuuritoimintaan eli välityskauppaan kuu
luvat sellaiset yksiköt, joiden tehtävänä on toi
mia välittäjänä ostajien ja  myyjien kesken tai 
osallistua liiketoimiin päämiehensä puolesta. 
Päämies voi olla ulkomainen tai kotimainen. 
Välityskauppias ei ota kauppatavaroita om is
tukseensa.

Myös huutokauppiaat, realisointikeskukset ja  
raaka-ainepörssit.

Tähän ei kuulu:
Arvopapereiden välitys kuuluu rahoitustoimin
nan luokkaan 67120.

Vakuutusten välitys kuuluu vakuutustoiminnan 
luokkaan 67200.

Kiinteistöjen välitys kuuluu kiinteistöpalvelun 
luokkaan 70310.

Matkojen välitys kuuluu luokkaan 63300.

Kuljetusvälitystä harjoittavat ns. KTK-liikkeet 
kuuluvat kuljetuksen luokkaan 63409.

Rahtausagentuurit kuuluvat kuljetuksen luok
kaan 63401.

Autoalaan liittyvä välityskauppa kuuluu luok
kaan 50.

Pesulapalvelujen välitys kuuluu luokkaan 
93010.

5111 M aatalousraaka-aineiden, teuras-
eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä 
puolivalmisteiden agentuuritoiminta 

51110 Maatalousraaka-aineiden, teuras-
eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä 
puolivalmisteiden agentuuritoiminta

Rehujen, kaikenlaisen viljan, teuraseläinten, vil
lan, huovan, nahkojen, vuotien, turkisten ja  puu
tarha-alan tuotteiden kuten siementen välitys- 
kauppa.

Tähän ei kuulu:
Lannoitteiden, kasvinsuojelu- ja  torjunta-ainei
den välityskauppa kuuluu luokkaan 51120.
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5112 Polttoaineiden, malmien, metallien ja 

teollisuuskem ikaalien agentuuri
toiminta 

51120 Polttoaineiden, malmien, metallien ja  
teollisuuskemikaalien agentuuri
toiminta

Poltto- ja  voiteluaineiden välityskauppa.

Turpeen välityskauppa.

Teollisuuskemikaalien välityskauppa.

Malmien ja  metallien välityskauppa.

Maataloudessa käytettävien lannoitteiden, kas
vinsuojelu-ja torjunta-aineiden välityskauppa.

Tähän ei kuulu:
Lasi-, muovi- ja  metalliromun välityskauppa 
kuuluu luokkaan 51189.

5113 Puutavaran ja rakennusmateriaalien  
agentuuritoiminta 

51130 Puutavaran ja  rakennusmateriaalien 
agentuuritoiminta

Raakapuun, sahatun ja  höylätyn puutavaran sekä 
puutuotteiden kuten ovien ja  ikkunoiden välitys- 
kauppa. Puutalojen, puulevyjen ja  kiinteiden 
keittiökalusteiden välityskauppa. Myös talopa- 
kettien välittäminen aineesta riippumatta.

Metalli- ja kivennäisvalmisteiden kuten raken
nustarvikkeiden mm. rakennuslevyjen, be
tonituotteiden, tiilien, raudoitusteräksen sekä 
LVI-putkistojen välityskauppa.

Sementin, hiekan, soran ja  rakennuskivien väli
tyskauppa.

Tähän ei kuulu:
LVI-alaan kuuluvien sähköisten laitteiden väli
tyskauppa kuuluu luokkaan 51140.

5114 Koneiden ja laitteiden  
agentuuritoiminta 

51140 Koneiden ja  laitteiden  
agentuuritoiminta

Maatalous-, teollisuus-, rakennus-, konttori- ja  
tietokoneiden sekä tietoliikennevälineiden 
(myös puhelimien) välityskauppa.

Käsi- ja  sähkötyökalujen, sähkötarvikkeiden, 
LVI-tuulettimien yms. sähkölaitteiden välitys- 
kauppa.

Konttori-, sairaala-, myymälä- yms. kalusteiden 
sekä laboratorio- ja  sairaanhoitovälineiden väli
tyskauppa.

Koneiden ja  laitteiden osien välityskauppa. 

Laivojen ja  lentokoneiden välityskauppa.

Tähän ei kuulu:
Kotitalouskoneiden ja  -laitteiden välityskauppa 
kuuluu luokkaan 51150.

Tapettien, maalien ja  laattojen välityskauppa 
luokkaan 51150.

5115 Huonekalujen, kotitaloustarvikkeiden  
ja rautakauppatavaroiden agentuuri
toiminta 

51150 Huonekalujen, kotitaloustarvikkeiden 
ja  rautakauppatavaroiden agentuuri
toiminta

Taloustarvikkeiden, kodinkoneiden, viihde-elekt
roniikan, huonekalujen, mattojen, soitinten, ur
heiluvälineiden, leikkikalujen, polkupyörien, kel
lojen, korujen, silmälasien, kiikareiden, valoku
vausvälineiden ja  -tarvikkeiden, veneiden ja  nii
den moottoreiden sekä em. osien välityskauppa.

Saniteettituotteiden, pesu- ja  puhdistusainei
den, tapettien, maalien ja  laatoitusaineiden, 
kosmetiikan, lääkkeiden, kirjojen, painotuottei
den, konttoritarvikkeiden välityskauppa sekä 
lehtiasiamiehet.

Tähän ei kuulu:
Henkilöautojen välityskauppa kuuluu luokkaan 
50101.

Moottoripyörien välityskauppa kuuluu luokkaan 
50401.

5116 Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja 
nahkavalmisteiden agentuuritoiminta 

51160 Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja  
nahkavalmisteiden agentuuritoiminta

Asusteiden, pukineiden, tekstiili-, nahka- ja  tur- 
kisvalmisteiden, rullaverhojen, kankaiden, lan
kojen sekä jalkineiden välityskauppa.
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5117 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 

agentuuritoiminta 
51170 Elintarvikkeiden, juomien ja  tupakan 

agentuuritoiminta
Elintarvikkeiden, maataloustuotteiden, hedelmi
en, lihan, kalan, maitotaloustuotteiden, munien, 
kahvin, teen, mausteiden, tupakan, juomien, 
elintarvikkeiden lisäaineiden, kissan- ja  koiran
ruokien ja  muiden ravinto- ja  nautintoaineiden 
välityskauppa. Myös juomien välitys valmistaji
en varastoista.

5118 Muu erikoistunut agentuuritoiminta 
51181 Paperialan agentuuritoiminta
Selluloosan, puuhiokkeen, paperin ja  kartongin 
sekä kartonkituotteiden välityskauppa.

51189 M uualla mainitsematon erikoistunut 
agentuuritoiminta

Lasi-, muovi- ja  metalliromun välityskauppa.

Ruumisarkkujen ja  muualla mainitsematon eri
koistunut välityskauppa.

5119 Yleisagentuuritoiminta
51190 Yleisagentuuritoiminta
Laajan tavaravalikoiman välityskauppa. Min
kään hyödykeryhmän osuus ei ylitä kahta kol
masosaa koko välityskaupasta.

Huutokauppatoiminta.

512-517 Tukkukauppa
Uusien ja  käytettyjen tavaroiden jälleenmyynti 
vähittäiskauppiaille ja  muille tukkukauppiaille. 
Siihen kuuluu myös myynti muuhun tuotantotoi
mintaan: mm. teollisuusyrityksille, laitoksille, 
julkisille viranomaisille ja  maatalouden harjoit
tajille. Tukkukauppaan kuuluu siis myynti muu
hun kuin yksityiseen kulutukseen.

Tukkukauppias ottaa kauppatavarat omistuk
seensa.

Jatkuva suurten tavaraerien kokoaminen, lajitte
lu, luokittelu, lastin purkaminen, uudelleen pak
kaaminen ja  pullottaminen. Tavaroiden edel- 
leenjakelu pienemmissä erissä, varastoiminen, 
jäähdyttäminen sekä avustaminen asiakkaiden 
myynninedistämisessä. Myös maahantuojan

suorittama sivutoiminen huolto- ja  korjaustoi
minta.

Teollisuustavaroiden jakelu, vienti, tuonti, 
osuustoiminnalliset ostoyhtymät; tehdaslaitos
ten ja  kaivosyhtiöiden ylläpitämät myyntitoimis
tot, jotka toimivat erillään tehtävänään mark
kinoida kyseisten yritysten tuotteita kuitenkin 
niin, etteivät ne ota vastaan tehtailta ja  kaivok
sista suoraan toimitettavia tilauksia; polttoainei
den suurvarastoijat; ostajat ja  osuustoiminnalli
set yhteisöt, jotka harjoittavat maataloustuottei
den markkinointia; romumetallin ja  romutavaran 
myynti ja  varastointi.

Tähän ei kuulu:
Myynti suoraan kotitalouksille kulutuskäyttöön 
kuuluu asianomaiseen vähittäiskaupan luok
kaan.

Yleisillä teillä käytettävien moottoriajoneuvojen 
ja  niiden osien ja  tarvikkeiden kauppa kuuluu 
luokkaan 50.

512 Maatalousraaka-aineiden ja 
teuraseläinten tukkukauppa

5121 V iljan, siementen ja eläinrehujen  
tukkukauppa 

51210 Viljan, siementen ja  eläinrehujen 
tukkukauppa

Maataloudessa käytettävän tai sieltä tuotetun 
viljan, eläinrehun ja  erilaisten siementen, kuten 
siemenviljan tai siemenperunan tukkukauppa.

Viljan kuivaus tukkukaupan yhteydessä.

Tähän ei kuulu:
Maatalouteen, metsän- ja  karjanhoitoon kuuluvi
en lannoitteiden, kasvinsuojelu- ja  torjunta-ai
neiden sekä niihin liittyvien tarvikkeiden tukku
ja  vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 51550.

5122 Kukkien ja taimien tukkukauppa 
51220 Kukkien ja  taimien tukkukauppa
Nurmikon yms. siementen, taimien, leikkokuk
kien ja  ruukku- ym. viherkasvien, leikkovihreän 
sekä niiden tarvikkeiden tukkukauppa.

Mullan tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Puutarha-alan koneet ja  tarvikkeet kuuluu luok
kaan 51541.
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Siemenviljan tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51210.

Lannoitteiden, kasvinsuojelu- ja torjunta-ainei
den tukkukauppa kuuluu luokkaan 51550.

5123 Teuraseläinten tukkukauppa 
51230 Teuraseläinten tukkukauppa
Teurastamojen ja eläinvälitysliikkeiden hoitama 
elävien eläinten tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Lemmikkieläinten tukkukauppa kuuluu luok
kaan 51489.

Lihan tukkukauppa kuuluu luokkaan 51320.

Kilpahevostallien hoitama hevosten myynti, ja 
lostus, välitys ja  valmennus kuuluu luokkaan 
92620.

Hevosten kasvatus ja  hoito kuuluu luokkaan 
01220 tai 01300.

5124 Turkisten ja nahkojen tukkukauppa 
51240 Turkisten ja  nahkojen tukkukauppa
Valmistamattoman nahan, vuotien ja  turkisten 
tukkukauppa.

5125 Raakatupakan tukkukauppa 
51250 Raakatupakan tukkukauppa
Jalostamattoman raakatupakan tukkukauppa.

513 Ravinto- ja nautintoaineiden 
tukkukauppa

Elintarvikkeisiin, juomiin tai nautintoaineisiin 
erikoistunut tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Elintarvikkeiden myynti yleistukkukaupassa 
kuuluu luokkaan 51701.

5131 Juures-, vihannes- ja hedelmä- 
tukkukauppa 

51310 Juures-, vihannes- ja  hedelmä- 
tukkukauppa

Tukkukauppa, jossa maataloustuotteiden tai he
delmien osuus on vähintään kaksi kolmasosaa 
koko myynnistä.

Vihannesten, juuresten, perunoiden, marjojen, 
sienien ja  hedelmien tuonti, vienti, pakkaus ja  
tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Luontaistuotteiden tukkukauppa kuuluu luok
kaan 51382.

Maataloustuotantoon myytävien rehujen ja  eri
laisten siementen, kuten siemenviljan tai sie
menperunan tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51210.

5132 Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa 
51320 Lihan ja  lihatuotteiden tukkukauppa
Jalostamattoman lihan sekä lihajalostustuottei- 
den tukkukauppa; liha, siipikarjan liha, elimet, 
makkara, kokoliha- ja  erikoisvalmisteet, luon
nonsuolet.

Tähän ei kuulu:
Teurastamojen ja  eläinvälitysliikkeiden hoitama 
teuraseläinten tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51230.

5133 Maitotaloustuotteiden, munien sekä 
ravintoöljyjen ja -rasvojen 
tukkukauppa

51331 Maitotaloustuotteiden, ravintoöljyjen ja  
-rasvojen tukkukauppa

Maidon, maitojauheen, kerman, voin, piimän, vii
lin, jogurtin, juuston, jäätelön yms. tukkukauppa.

Myös ns. keräilymeijerien toiminta.

Elintarviketeollisuuden käyttämien ravintoöljy
jen ja  -rasvojen tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Elintarviketeollisuuden käyttämien lisä- yms. ai
neiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 51389.

51332 Munatukkukauppa
Kanan-, viiriäisen- ja  muiden munien sekä aino
astaan munaa sisältävien jalosteiden pakkaami
nen ja  tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Munien pakkaaminen siipikarjan hoidon yh
teydessä kuuluu maatalouden luokkaan 01240 
tai 01300.
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5134 Alkoholijuomien ja muiden juomien 

tukkukauppa 
51340 Alkoholijuomien ja  muiden juomien 

tukkukauppa
Alkoholi-, mallas-, virvoitus-, kunto- yms. juo
mien tukkukauppa (ml. pullottaminen).

Tähän ei kuulu:
Alkoholipitoisten juomien sekä alkoholittoman 
viinin pullotus valmistuksen tai sekoituksen yh
teydessä kuuluu teollisuuden luokkaan 159.

5135 Tupakkatuotteiden tukkukauppa 
51350 Tupakkatuotteiden tukkukauppa
Tupakan ja  muiden tupakkatuotteiden tukku
kauppa.

Tähän ei kuulu:
Jalostamattoman raakatupakan tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 51250.

5136 Sokerin, suklaan ja makeisten 
tukkukauppa 

51360 Sokerin, suklaan ja  makeisten 
tukkukauppa

Makeisten, suklaan, sokerin ja  sokerituotteiden 
tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Leipomotuotteiden tukkukauppa kuuluu luok
kaan 51389.

5137 Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden 
tukkukauppa 

51370 Kahvin, teen, kaakaon ja  mausteiden 
tukkukauppa 

5138 Muiden elintarvikkeiden (esim. 
kalojen, äyriäisten ja nilviäisten) 
tukkukauppa

51381 Kalatukkukauppa
Jalostamattomien ja  jalostettujen kalojen, rapu
jen, äyriäisten, simpukoiden yms. tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Akvaariokalojen ja  -tarvikkeiden tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 51489.

51382 Luontaistuotteiden tukkukauppa
Luontaistuotteisiin erikoistunut tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Apteekkitavarakin lOe-pykälän määrittelemien 
valmisteiden ja  apteekkitavaraluetteloon sisälty
vien lääkeaineiden tukkukauppa kuuluu luok
kaan 51461.

51389 M uualla mainitsematon 
elintarvikkeiden tukkukauppa

Leipomotuotteiden, pakasteiden (paitsi jääte
lön), lastenruokien, säilykkeiden ja  perunalastu
jen yms. tukkukauppa.

Elintarviketeollisuuden käyttämien lisä- yms. ai
neiden tukkukauppa.

Koirien, kissojen ja  muiden lemmikkieläinten 
ruokien tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Karjan rehujen yms. tukkukauppa kuuluu luok
kaan 51210.

Lemmikkieläinten hoito- yms. tarvikkeiden (pl. 
ruoat) tukkukauppa kuuluu luokkaan 51489.

Elintarviketeollisuuden käyttämien ravintoöljy
jen ja  -rasvojen tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51331.

Apteekeissa myytävien lääkkeenomaisten luon
taistuotteiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51461.

5139 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
yleistukkukauppa 

51390 Elintarvikkeiden, juomien ja  tupakan 
yleistukkukauppa

Sellainen laajan elintarvikealan valikoiman tuk
kukauppa, jossa minkään erikoisalan myynti ei 
ylitä kahta kolmasosaa koko myynnistä.

Sekatavarakaupan tuotteiden tukkukauppa; lai- 
vanmuonitusliikkeet tuotevalikoimasta riippu
matta.

514 Taloustavaroiden tukkukauppa
5141 Tekstiilitukkukauppa 
51411 Kangas- ja  lankatukkukauppa
Kankaiden, neulosten, lankojen ja  ompelutarvik
keiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Ompelukoneiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51431.
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Asusteiden ja  pukimien tukkukauppa kuuluu 
luokkaan 51421.

51412 Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa
Muiden kankaasta valmistettujen tuotteiden kuin 
pukineiden ja  asusteiden tukkukauppa.

Kodin tekstiilien, valmis- ja  rullaverhojen, mar
kiisien, pöytäliinojen, pyyhkeiden ja  vuodevaat
teiden tukkukauppa.

Kankaisten kassien, matkalaukkujen ja  salkku
jen tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Muiden kuin kankaasta valmistettujen matka
laukkujen ja  salkkujen tukkukauppa kuuluu 
luokkaan 51489.

Asusteiden ja  pukimien tukkukauppa kuuluu 
luokkaan 51421.

Kankaan ia lankojen tukkukauppa kuuluu luok
kaan 51411.

Valmistamattoman nahan ja  turkisten tukku
kauppa kuuluu luokkaan 51240.

5142 Vaatteiden ja jalkineiden  
tukkukauppa

Asuste- ja  pukinetukkukauppa sekä jalkinetuk- 
kukauppa.

51421 Vaatteiden tukkukauppa
Naisten, miesten ja  lasten pukineiden, alusvaat
teiden, neulevaatteiden, käsineiden, hattujen, ur
heilupukineiden, sadevaatteiden, nahkatakkien 
ja  turkkien ym. asusteiden ja  pukimien tukku
kauppa.

Työvaatteiden tukkukauppa.

Sateenvarjojen tukkukauppa.

51422 Jalkineiden tukkukauppa
Kaikkien jalkineiden tukkukauppa; kengät; 
saappaat; kalossit; urheilujalkineet.

Pohjallisten, kengännauhojen, irtokorkojen yms. 
tukkukauppa.

Kengänkiillokkeiden, kenkävahojen, kenkämaa- 
lien ym. hoitoaineiden tukkukauppa.

5143 Kodinkoneiden ja kodin
sähkölaitteiden sekä viihde- 
elektroniikan tukkukauppa

51431 Kodinkoneiden ja  kodin sähkölaitteiden 
tukkukauppa

Kotitalouksissa käytettävien sähkökäyttöisten 
koneiden ja  laitteiden tukkukauppa; pesu- ja  as
tianpesukoneet; lingot ja  pyykinkuivauslaitteet; 
liedet, mikroaaltouunit; jää-, viileä- ja  pakastin- 
kaapit; kiukaat; ompelukoneet; kahvinkeittimet; 
ilmankostuttimet ja  -puhdistimet; yleiskoneet ja  
vatkaimet; parranajokoneet.

Kotitalouksissa käytettävien sähkötarvikkeiden 
tukkukauppa; kiinteät ja  siirrettävät valaisimet; 
hehku- ym. lamput; sähkörasiat ja  -katkaisijat; 
paristot; varokkeet.

Tähän ei kuulu:
Teollisuuteen sekä muuhun tuotanto- ja  liiketoi
mintaan tarkoitettujen sähkötarvikkeiden tukku
kauppa kuuluu luokkaan 51651.

Ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen pesu
ja  siivouskoneiden kauppa kuuluu luokkaan 
51659.

Suurkeittiökoneiden myynti kuuluu luokkaan 
51659.

Ilmanvaihtolaitteiden tukkukauppa kuuluu luok
kaan 51542.

Viihde-elektroniikan tukkukauppa kuuluu luok
kaan 51432.

51432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa
Viihde-elektroniikan ja  tarvikkeiden tukkukaup
pa, kuten esim. äänen-ja kuvantallennus-ja tois- 
tolaitteet, radiot (myös autoradiot), televisiot, 
vahvistimet, virittimet, kovaääniset, audiovisu
aaliset laitteet.

Kuva- ja  ääninauhat sekä -levyt ja  kasetit sekä 
näiden puhdistustarvikkeet.

Tähän ei kuulu:
Autopuhelimien tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51652.

Muiden kuin videoon liittyvien kuvantallennus- 
laitteiden ja  -tarvikkeiden tukkukauppa kuuluu 
luokkaan 51475.
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5144 Lasin, posliinin, tapettien ja kodin 

puhdistusaineiden tukkukauppa 
51441 Taloustarvikkeiden tukkukauppa

Ruoanvalmistus- ja  säilytystarvikkeiden, ruokai
luvälineiden ja  niiden puhdistustarvikkeiden 
ym. kotitaloustarvikkeiden tukkukauppa, pesu
ja  siivousvälineiden tukkukauppa sekä muiden 
talousmuovi- ja  -kumituotteiden tukkukauppa.

K eittiö-ja koristelasi; posliini; sav i-ja muovias
tiat; muoviämpärit, -saavit, -letkut; muovikassit 
ja  eristämisessä käytettävät muovikalvot yms.; 
kumiset työvälineet; sytytystarvikkeet; ulkogril
lit.

Tähän ei kuulu:
Kaikkien LVI-tarvikkeiden tukkukauppa kuuluu 
luokkaan 51542.

Kodin pesu- ja  puhdistusaineiden tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 51443.

51442 Tapettien tukkukauppa
Tapettien sekä niihin olennaisesti liittyvien ai
neiden ja  tarvikkeiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Maalien tukkukauppa kuuluu luokkaan 51539.

Lattianpäällysteiden tukkukauppa kuuluu luok
kaan 51472.

Keraamiset laatat, niiden liimat, saumausaineet, 
tasoitteet, laastit ja  laatoitustarvikkeet kuuluvat 
luokkaan 51533.

Muiden tekstiili- tms. mattojen kuin kokolat
tiamattojen tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51471.

Kate- ja  julkisivumateriaalien (pl. puisten) tuk
kukauppa kuuluu luokkaan 51533.

51443 Kodin puhdistusaineiden 
tukkukauppa

Pesu- ja  puhdistusaineiden, vahojen yms. ainei
den tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Tuholaisten torjunta-aineiden tukkukauppa kuu
luu luokkaan 51550.

Henkilökohtaiseen hygieniaan käytettävien pe
su- ja  puhdistusaineiden ja  -välineiden tukku
kauppa kuuluu luokkaan 51450.

Pesu- ja  puhdistusvälineiden tukkukauppa kuu
luu luokkaan 51441.

Kenkien hoitoaineiden ja  -tarvikkeiden tukku
kauppa kuuluu luokkaan 51422.

5145 Hajuvesien ja kosmetiikan 
tukkukauppa 

51450 Hajuvesien ja  kosmetiikan  
tukkukauppa

Henkilökohtaisen hygienian ylläpitoon käytettä
vien tuotteiden, parfyymien sekä muun kosme
tiikan tukkukauppa.

Haju- ja  partavedet; hammastahnat; saippuat 
yms. kosmeettiset tuotteet.

Tähän ei kuulu:
Paperista, selluloosasta, vanusta yms. valmistet
tujen saniteetti- ja  hygieniatuotteiden tukku
kauppa kuuluu luokkaan 51489.

Saniteettikalusteiden ja  kylpyhuoneeseen tarkoi
tettujen kaappien, hyllyjen yms. tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 51533.

5146 Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden  
sekä apteekkitavaroiden tukkukauppa

51461 Lääketukkukauppa
Farmaseuttisten erikoisvalmisteiden, apteekkita- 
varalain lOe-pykälän määrittelemien valmistei
den ja  apteekkitavaraluetteloon sisältyvien lää
keaineiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Luontaistuotteiden tukkukauppa kuuluu luok
kaan 51382.

51462 Laboratorio- ja  sairaanhoitovälineiden 
tukkukauppa

Laboratorio-, terveyden- ja  sairaanhoitolaittei
den, -koneiden, -välineiden ja  -tarvikkeiden sekä 
laboratoriokemikaalien, diagnostisten valmistei
den ja  desinfektioaineiden tukkukauppa.

Solariumlaitteiden tukkukauppa.

Myös invalidien apuvälineiden (esim. invalidi- 
pyörien, proteesien) sekä sairaalakalusteiden 
tukkukauppa.
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5147 Muiden kotitaloustavaroiden 

tukkukauppa 
51471 Huonekalujen ja  mattojen tukkukauppa
Kotitalouksille tarkoitettujen huonekalujen sekä 
muiden kuin kiinteästi asennettavien mattojen 
tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Kotitalouksille tarkoitettujen valaisimien tukku
kauppa kuuluu luokkaan 51431.

Toimitilahuonekalujen tukkukauppa kuuluu 
luokkaan 51643.

Kiinteästi asennettavien mattojen tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 51472.

Kodin tekstiilien tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51412.

Kankaiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51411.

51472 Lattianpäällysteiden tukkukauppa
Lattianpäällysteiden sekä niihin olennaisesti liit
tyvien aineiden ja  tarvikkeiden, kuten esim. lii
mojen tukkukauppa. Myös lattianpäällysteiden 
tukkukaupan yhteydessä kiinteästi tapahtuva 
maalien ja  tapettien tukkukauppa.

Lattianpäällysteet; muoviset, puiset, korkit, ko
kolattiamatot.

Tähän ei kuulu:
Maalien tukkukauppa kuuluu luokkaan 51539.

Tapettien tukkukauppa kuuluu luokkaan 51442.

Keraamiset laatat, niiden liimat, saumausaineet, 
tasoitteet, laastit ja  laatoitustarvikkeet kuuluvat 
luokkaan 51533.

Muiden tekstiili- tms. mattojen kuin kokolat
tiamattojen tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51471.

Kate- ja  julkisivumateriaalien (pl. puisten) tuk
kukauppa kuuluu luokkaan 51533.

51473 Paperi- ja  toimistotarvikkeiden 
tukkukauppa

Muiden kuin saniteettitarkoituksiin valmistettu
jen paperituotteiden, painotuotteiden (pl. kirjat) 
sekä koulu- ja  konttoritarvikkeiden tukkukaup
pa. Näitä ovat lehdet, vihot, kynät, askarteluväli
neet, julisteet, postikortit, nitojat yms..

Graafisten tuotteiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Kirjojen tukkukauppa kuuluu luokkaan 51474.

Talous- ja  wc-paperien tms. saniteettituotteiden 
tukkukauppa kuuluu luokkaan 51489.

Tietokoneiden tukkukauppa kuuluu luokkaan
51641.

Konttorikoneiden tukkukauppa kuuluu luokkaan
51642.

51474 Kirjatukkukauppa
Kaikkinainen kirjojen tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Muiden paperituotteiden, painotuotteiden sekä 
koulu-ja konttoritarvikkeiden tukkukauppa kuu
luu luokkaan 51473.

Lehtien, vihkojen, kynien, askarteluvälineiden, 
nitojien, julisteiden, postikorttien yms. tuottei
den tukkukauppa kuuluu luokkaan 51473.

51475 Valokuvausvälineiden ja  -tarvikkeiden 
tukkukauppa

Sellaisten kuvantallennuslaitteiden ja  niiden tar
vikkeiden tukkukauppa, joissa kuva tallentuu 
jollekin muulle materiaalille kuin magneettiselle 
nauhalle.

V alokuvaus-ja kaitafilmikamerat, -filmit ja  -va
rusteet; projektorit; filmin kehitys- ja  kopion 
valmistuslaitteet ja  -tarvikkeet.

Tähän ei kuulu:
Magneettinauhalle kuvan tallentavien laitteiden 
ja  varusteiden (videokamerat, -laitteet) tukku
kauppa kuuluu luokkaan 51432.

Filmin kehitys ja  kopioiden valmistus kuuluu 
luokkaan 74812.

51476 Optisen alan tukkukauppa
Silmälasien, piilolasien, kiikarien, kaukoputkien 
sekä muiden optisten laitteiden ja  niiden tarvik
keiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Laboratoriolaitteiden ja  -tarvikkeiden tukku
kauppa kuuluu luokkaan 51462.

Teollisuuden ja  muun tuotanto- ja  liiketoimin
nan koneiden ja  laitteiden tukkukauppa kuuluu 
luokkaan 516.
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51477 Kellojen ja  jalometallituotteiden  

tukkukauppa
Kellojen ja  kellonosien sekä jalom etallista val
mistettujen korujen, astioiden yms. teosten tuk
kukauppa.

Tähän ei kuu lu:
Jalometalliharkkojen tukkukauppa kuuluu luok
kaan 51520.

51478 Urheilualan tukkukauppa
Urheilu-, retkeily-, m etsästys-ja kalastusvälinei
den ja  -tarvikkeiden sekä polkupyörien, lasten
vaunujen ja  niiden tarvikkeiden tukkukauppa.

Retkeilykalusteet, teltat, makuupussit; metsäs
tys- ja  ampumavälineet ja  -tarvikkeet; kelkat; 
pelastusliivit; sukellusvälineet; rullaluistimet; 
vesisukset; purjelaudat; urheilukypärät ym. suo
javarusteet, ratsastustarvikkeet, kuntosalilaitteet.

Tähän ei kuulu:
Urheilujalkineiden tukkukauppa kuuluu luok
kaan 51422.

Urheiluasusteiden tukkukauppa kuuluu luok
kaan 51421.

Veneiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 51482.

51481 M usiikkitarvikkeiden tukkukauppa
Yksityiseen ja  ammattimaiseen käyttöön tarkoi
tettujen soittimien (piano, kitara yms.) ja  muiden 
musiikkitarvikkeiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Kuva- ja  ääninauhojen sekä -levyjen ja  -kaset
tien sekä näiden puhdistustarvikkeiden tukku
kauppa kuuluu luokkaan 51432.

51482 Veneiden ja  veneilytarvikkeiden 
tukkukauppa

P urje-ja  moottoriveneet, vesiskootterit sekä nii
den osien ja  tarvikkeiden tukkukauppa ml. 
moottorit.

Tähän ei kuulu:
Purjelautojen tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51478.

51483 Lelujen ja  pelien tukkukauppa
Lelujen ja  pelien tukkukauppa.

Myös videopelien ja  pääasiassa pelaamiseen tar
koitettujen tietokoneiden tukkukauppa.

51489 M uu kotitaloustavaroiden tukkukauppa
Korujen (muiden kuin jalometallisten), koritöi- 
den, taiteilijatarvikkeiden, koriste-esineiden, 
lemmikkieläinten ja  akvaariokalojen sekä niiden 
hoitotarvikkeiden tukkukauppa.

Nahkaisten ja  tekonahkaisten kassien, matka
laukkujen, salkkujen ja  lompakkojen tukku
kauppa.

Paperista, selluloosasta, vanusta yms. valmistet
tujen saniteetti- ja  hygieniatuotteiden (talous- ja  
wc-paperit, vaipat yms.) tukkukauppa.

M uualla luokittelem attom ien kotitalouksien 
käyttöön tarkoitettu jen  tavaroiden tukku
kauppa.

Tähän ei kuulu:
Kankaasta valmistettujen matkalaukkujen ja  
salkkujen tukkukauppa kuuluu luokkaan 51412.

Lemmikkieläinten ruokien tukkukauppa kuuluu 
luokkaan 51389.

515 Puolivalmisteiden, jätteiden ja 
romun tukkukauppa poislukien 
maatalousraaka-aineet

5151 Polttoainetukkukauppa 
51511 Nestemäisten polttoaineiden 

tukkukauppa
Öljyn ja  sen jalosteiden (mm. voiteluaineiden) 
sekä nestekaasun tukkukauppa.

Myös nestemäisten polttoaineiden myynti muu
alta kuin huoltoasemilta kotitalouksille ja  kiin
teistöille.

Tähän ei kuulu:
Huoltamotoiminta kuuluu luokkaan 50501.

Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista 
kuuluu luokkaan 50502.

51512 Maakaasun tukkukauppa
Maakaasun tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Maakaasun putkikuljetus kuuluu kuljetuksen 
luokkaan 60300.
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51519 Muiden polttoaineiden tukkukauppa
Hiilen, polttoturpeen ja  halkojen sekä muualla 
luokittelem attom ien polttoaineiden tukku
kauppa.

5152 Raakametallien ja metallimalmien  
tukkukauppa

51520 Raakametallien ja  metallimalmien 
tukkukauppa

Jalostam attom an metallin ja  malmin tukku
kauppa.

Myös jalometalliharkkojen tukkukauppa.

5153 Puun ja rakennusmateriaalien  
tukkukauppa

51531 Raakapuutukkukauppa
Käsittelemättömän raakapuun ja  joulukuusien 
tukkukauppa sekä puun maahantuonti.

Tähän ei kuu lu:
Sahatun ja  höylätyn puutavaran tukku- ja  vähit
täiskauppa kuuluu luokkaan 51532.

51532 Puutavaratuotetukkukauppa
Pääosin puusta ja  sen jalosteista valmistettujen 
rakennustarvikkeiden ja  rakenteiden tukkukaup
pa sekä sahatun ja  höylätyn puutavaran tukku-ja 
vähittäiskauppa (lautatarhoista). Vanerin, saha
tun ja  höylätyn puutavaran, rima-, lastu-ja kipsi- 
yms. levyjen, parkettien ja  kattotuolien tukku
kauppa.

Ovien, ikkunoiden, keittiökalusteiden ja  muiden 
kiinteiden kaappien tukkukauppa valmistusma
teriaalista riippumatta.

Valmius- ja  laajuusasteeltaan vaihtelevien oma
kotitalo- ja  kesämökkipakettien ja  parakkien 
tukkukauppa.

Tähän ei kuu lu:
Ruumisarkkujen tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51709.

Raakapuutavaran tukkukauppa kuuluu luokkaan
51531.

Kylpyhuonekalusteiden tukkukauppa kuuluu 
luokkaan 51533.

51533 M eta lli- ja  kivennäistuotteiden 
tukkukauppa

Raudasta ja  muista metalleista valmistettujen ra
kennustarvikkeiden ja  muiden metallitavaroiden 
sekä kivennäistuotteiden tukkukauppa.

Raudoitusteräkset, teräslevyt, muotoraudat, me
tallirakenteet, tikkaat valmistusaineesta riippu
matta, rakennuksissa käytettävät metallivalu- 
tuotteet, hiekka, sora, kevytsora, sepeli, lasi, ra
kennustasi, sementti- ja  betonituotteet, kipsi, tii
let, keraamiset taatat, kaikki kateaineet, raken- 
nusmuovit, kumit, sadevesijäijestelmät, salaoja- 
putket, räjähdysaineet, ilotulitustarvikkeet sekä 
eristeet kuten vuori-, sellu-, lasivilla, solumuovi, 
polyuretaani, bitumi.

Kylpyhuoneisiin yms. tarkoitetut kaapit ja  kalus
teet (ammeet, WC- ja  pesualtaat).

Tähän ei kuulu:
LVI-tarvikkeiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51542 (esim. hanat).

Valmisbetonin myynti kuuluu teollisuuden luok
kaan 26630.

Raakametallin tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51520.

51539 Rakennustarvikkeiden 
yleistukkukauppa

Erikoistumaton, tavaravalikoim altaan taaja 
puun ja  rakennusmateriaalien yleistukkukaup
pa. Myös puun ja  rakennusmateriaalien yh
teydessä kiinteästi tapahtuva työkalujen ja  
LVI-laitteiden tukkukauppa.

Maalien, takkojen, kyllästysaineiden ym. sisä- ja 
ulkopintojen pinnoittamiseen käytettävien ainei
den ja  tarvikkeiden tukkukauppa.

H uom autus:
Vertaa toimialan 51549 määritelmään.

5154 Rautakauppatavaroiden ja 
LVI-laitteiden tukkukauppa 

51541 Työkalu- ja  tarviketukkukauppa
Käsi- ja  sähkötyökalujen ja  pienrautatarvikkei- 
den tukkukauppa; naulat ja  ruuvit, heloitukset, 
porat ja  niiden terät, muut sähkötyökalut harras
tuskäyttöön, käsityökalut, lapiot, haravat yms., 
kottikärryt, lukot, köydet, hiomakivet.
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Tähän ei kuulu:
Ruohonleikkureiden tukkukauppa kuuluu luok
kaan 51660.

Rakennuskoneiden tukkukauppa kuuluu luok
kaan 51620.

Tekstiiliteollisuuden koneiden tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 51630.

Metallin ja  puun työstökoneiden tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 51610.

Maatalouskoneiden tukkukauppa kuuluu luok
kaan 51660.

Muiden ammattikäyttöön myytävien koneiden 
kauppa kuuluu luokkaan 51659.

51542 Lämpö-, vesi- ja  ilmastointilaitteiden 
tukkukauppa

LVI-asennuksissa käytettävien laitteiden ja  tar
vikkeiden tukkukauppa.

Lämmityselementit ja  -laitteet (mm. patterit, 
kaukolämpölaitteet); vesikalusteet ja  -laitteet 
(mm. hanat, varaajat); ilmastointikoneet ja  -tar
vikkeet; LVI-alan mittarit ja  putket; erityisesti 
LVI-putkille tarkoitetut eristeet; palokalustot. 
Myös LVI-alan säätö- ja  valvontalaitteiden tuk
kukauppa.

Tähän ei kuulu:
Kylpyhuoneisiin yms. tarkoitetut kaapit ja  kalus
teet (ammeet, WC- ja  pesualtaat) kuuluu luok
kaan 51533.

LVI-alan asennustyö kuuluu rakentamisen luok
kaan 45330.

Muiden rakentamisessa käytettävien eristeiden 
tukkukauppa kuuluu luokkaan 51533.

Sähkölämmityselementtien ja  -tarvikkeiden tuk
kukauppa kuuluu luokkaan 51651.

51549 Työkalujen, LVI-laitteiden ja  
-tarvikkeiden yleistukkukauppa

Erikoistumaton, tavaravalikoimaltaan laaja työ
kalujen, LVI-laitteiden ja  tarvikkeiden yleistuk
kukauppa. Myös työkalujen ja  LVI-laitteiden 
yhteydessä kiinteästi tapahtuva puun ja  raken
nusmateriaalien tukkukauppa.

H uom autus:
Vertaa toimialan 51539 määritelmään.

5155 Kemiallisten tuotteiden tukkukauppa 
51550 Kemiallisten tuotteiden tukkukauppa
Raaka-aineina käytettävien teollisuuskemikaali
en, kumin ja  muovin tukkukauppa.

Lannoitteiden, kasvinsuojelu- ja  torjunta-ainei
den sekä muiden maa- ja  metsätaloudessa käy
tettävien kemikaalien tukku- ja  vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Apteekkitavaraluettelon määrittelemien lääkeai
neiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 51461.

Voiteluaineiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51511.

Elintarviketeollisuuden käyttämien lisä- yms. ai
neiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 51389.

5156 Muiden puolivalmisteiden 
tukkukauppa 

51560 Muiden puolivalmisteiden 
tukkukauppa

Selluloosan, paperin, kartongin, pakkausainei- 
den, valmistamattoman villan ja  huovan sekä 
muualla luokittelemattomien puolivalmisteiden 
tukkukauppa.

5157 Jätteiden ja romun tukkukauppa 
51570 Jätteiden ja  romun tukkukauppa
Uudelleenkierrätykseen tarkoitetun jätetavaran 
tukkukauppa.

Metalliromu; paperi; puu; lasi; muovi; jäteöljy. 

Tähän ei kuulu:
Autohajottamot ja  -purkamot sekä niiden yh
teydessä tapahtuva käytettyjen autonosien kaup
pa kuuluu luokkaan 37100.

Käytettyihin autonosiin erikoistunut vähittäis
kauppa kuuluu luokkaan 50302.

516 Koneiden, laitteiden ja 
tarvikkeiden tukkukauppa

5161 M etallin  ja puun työstökoneiden 
tukkukauppa 

51610 M etallin  ja  puun työstökoneiden 
tukkukauppa

Metallin ja  puun työstökoneiden, niitä ohjaavien 
tietokoneiden, varaosien ja  tarvikkeiden tukku
kauppa.
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Koneet ja  robotit, prosessinohjaus- ym. tietotek
niset laitteet, työstökoneet, sirkkelit, höylät, sor
vit, puristimet, jyrsimet, mittaus-, tarkkailu- ja 
ohjauslaitteet.

Huomautus:
Vertaa toimialan 51630 ja  51659 määritelmiin. 

Tähän ei kuulu:
Tekstiiliteollisuudessa käytettävien koneiden 
kuten esim. leikkaus-, ompelu- ja  kutomakonei
den, niitä ohjaavien tietokoneiden, varaosien ja  
tarvikkeiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51630.

Muualla luokittelemattomien tuotantotoimin
taan tai ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen 
koneiden, laitteiden ja  tarvikkeiden tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 51659.

Toimistokäyttöön tarkoitettujen tietokoneiden 
tukkukauppa kuuluu luokkaan 51641.

5162 Rakennuskoneiden tukkukauppa 
51620 Rakennuskoneiden tukkukauppa
Ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen maan
siirto -ja  rakennuskoneiden tukkukauppa.

M aansiirtokoneet; puskutraktorit; kaivin- ja  
tienrakennuskoneet; lumilingot yms.; am matti
käyttöön tarkoitetut sähkötyökoneet, kuten 
kuumailmapuhaltimet, naulaimet; rakennusteli- 
neet.

Tähän ei kuulu:
Maa- ja  metsätaloustraktorien ja  -koneiden 
kauppa kuuluu luokkaan 51660.

5163 Tekstiiliteollisuuden koneiden 
tukkukauppa 

51630 Tekstiiliteollisuuden koneiden 
tukkukauppa

Tekstiiliteollisuudessa käytettävien koneiden 
kuten esim. leikkaus-, ompelu- ja  kutomakonei
den, niitä ohjaavien tietokoneiden, varaosien ja  
tarvikkeiden tukkukauppa.

Koneet ja  robotit, prosessinohjaus- ym. tietotek
niset laitteet, työstökoneet, mittaus-, tarkkailu
ja  ohjauslaitteet.

Huomautus:
Vertaa toimialan 51610 ja  51659 määritelmiin.

Tähän ei kuulu:
Metallin ja  puun työstökoneiden, niitä ohjaavien 
tietokoneiden, varaosien ja  tarvikkeiden tukku
kauppa kuuluu luokkaan 51610.

Muualla luokittelemattomien tuotantotoimin
taan tai ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen 
koneiden, laitteiden ja  tarvikkeiden tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 51659.

Toimistokäyttöön tarkoitettujen tietokoneiden 
tukkukauppa kuuluu luokkaan 51641.

5164 Konttorikoneiden ja -laitteiden  
tukkukauppa 

51641 Tietokonelaitteistojen 
tukkukauppa

Pääasiassa toimisto- ja  kotikäyttöön tarkoitettu
jen tietokoneiden sekä niiden oheislaitteiden ja 
tarvikkeiden tukkukauppa.

Modeemit, päätteet, tekstinkäsittelylaitteet, le
vykkeet yms..

Tähän ei kuulu:
Metallin- ja  puun työstökoneita ohjaavien tieto
koneiden sekä niiden osien ja  tarvikkeiden tuk
kukauppa kuuluu luokkaan 51610.

Tekstiiliteollisuuden koneita ohjaavien tietoko
neiden sekä niiden osien ja  tarvikkeiden tukku
kauppa kuuluu luokkaan 51630.

Näyttöpääte- yms. kalusteiden tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 51643.

Pääasiassa pelaamiseen tarkoitettujen tietoko
neiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 51483.

51642 Toimistokoneiden tukkukauppa
Toimistokoneiden sekä muiden toimistoihin ja 
myymälöihin yms. tarkoitettujen laitteiden ja 
niiden tarvikkeiden tukkukauppa.

Kirjoitus- ja  laskukoneet, kopiokoneet, kassako
neet, laskimet, myymälävaa’at, kielistudiot.

Tähän ei kuulu:
Myymälöiden kylmäkalusteiden ja  suurkeit- 
tiökoneiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51659.

Tietokoneiden, näyttöpäätteiden, tekstinkäsitte
ly laitteiden yms. tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51641.
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51643 Toimitilakalusteiden tukkukauppa
Toimisto-, myymälä-, ravintola- ja  muiden ju l
kisten tilojen kalusteiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Sairaalakalusteiden tukkukauppa kuuluu luok
kaan 51462.

Valaisimien tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51431.

5165 Muiden teollisuuden, kaupan ja 
merenkulun laitteiden tukkukauppa 

51651 Sähkötarviketukkukauppa
Pääasiassa tuotanto- ja  liiketoimintaan sekä am
mattimaiseen käyttöön tarkoitettujen sähkötar
vikkeiden tukkukauppa.

Asennustarvikkeet, sähkökalusteet, sähköjohdot 
ja  -kaapelit, asennusputket ja  -tarvikkeet, rasiat, 
sähkökeskukset ja  -mittarit, muuntajat, generaat
torit, komponentit, releet, kontaktorit yms., säh- 
kölämmityslaitteet ja  tarvikkeet.

Tähän ei kuulu:
Kodinkoneiden ja  kodin sähkölaitteiden tukku
kauppa kuuluu luokkaan 51431.

Päätoimisten sähköasennusliikkeiden toiminta 
kuuluu rakentamisen luokkaan 45310.

51652 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa
Muualla luokittelemattomien tietoliikenneväli
neiden tukkukauppa; telepäätelaitteet: puheli
met, autopuhelimet, radiopuhelimet ja  niiden li
sälaitteet, puhelinkeskukset, telejärjestelmät, te- 
leasennustarvikkeet, hälytys- ja  valvontalaitteet, 
antennit ja  antennitarvikkeet.

Tähän ei kuu lu:
Tieto- ja  toimistokoneiden tukkukauppa kuuluu 
luokkaan 51641.

51659 M uualla mainitsemattomien koneiden 
ja  tarvikkeiden tukkukauppa

Muualla luokittelemattomien tuotantotoimintaan 
tai ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen konei
den, laitteiden ja  tarvikkeiden tukkukauppa.

Koneet ja  robotit; prosessinohjaus- ym. tietotek
niset laitteet; myymälöiden yms. kylmäkalusteet 
ja  suurkeittiökoneet; erilaiset raha- ja/tai kortti- 
automaatit; liiketoimintaan tarkoitetut pesu- ja  
siivouskoneet ja  -laitteet; teollisuusvaa’at ja  -ka

lusteet; trukit, nosturit ja  muut siirtolaitteet (mm. 
hissit); kompressorit ja  pumput; teollisuuden ja 
merenkulun mittaus-, tarkkailu- ja  ohjauslaitteet; 
työturvallisuustarvikkeet, hydrauliikkalaitteet, 
väestönsuojelutarvikkeet.

H uom autus:
Vertaa toimialan 51610 ja  51630 määritelmiin. 

Tähän ei kuulu:
Metallin ja  puun työstökoneiden, niitä ohjaavien 
tietokoneiden, varaosien ja  tarvikkeiden tukku
kauppa kuuluu luokkaan 51610.

Tekstiiliteollisuudessa käytettävien koneiden 
kuten esim. leikkaus-, ompelu- ja  kutomakonei
den, niitä ohjaavien tietokoneiden, varaosien ja  
tarvikkeiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 
51630.

Toimistotietokoneiden tukkukauppa kuuluu 
luokkaan 51641.

5166 M aa- ja metsätalouskoneiden ja 
-tarvikkeiden tukkukauppa mukaan 
lukien traktorit 

51660 M aa- ja  metsätalouskoneiden ja  
-tarvikkeiden tukkukauppa mukaan 
lukien traktorit

Maa- ja  metsätaloudessa käytettävien koneiden 
ja  laitteiden sekä aineiden ja  tarvikkeiden tukku
kauppa ja  myynti maataloustuottajille sekä muu
hun ammatti- tai tuotantokäyttöön.

M aa-ja metsätraktorit; maanmuokkaus-ja sadon- 
korjauskoneet sekä lisälaitteet; metsäkoneiden ja 
moottorisahojen tukku- ja  vähittäiskauppa.

Kalatalouden laitteiden tukku-ja vähittäiskauppa.

Ruohonleikkureiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
Lannoitteiden, kasvinsuojelu- ja  torjunta-ainei
den sekä muiden maa- ja  metsätaloudessa käy
tettävien kemikaalien tukku- ja  vähittäiskauppa 
kuuluu luokkaan 51550.

Taimien ja  esim. nurmikon siementen tukku
kauppa kuuluu luokkaan 51220.

Viljankuivaamot kuuluvat maatalouden luok
kaan 01410.

Tukkukaupan yhteydessä tapahtuva viljan- 
kuivaus sekä viljan tukkukauppa kuuluu luok
kaan 51210.
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Rehujen ja  siemenviljan tukkukauppa kuuluu 
luokkaan 51210.

517 Muu tukkukauppa
5170 Muu tukkukauppa
51701 Yleistukkukauppa
Tavaravalikoimaltaan laaja tukkukauppa. Vali
koimaan kuuluvat ainakin elintarvikkeet, rauta- 
kauppatavarat ja  tekstiilit. Sellaisten suurten 
keskustukkuliikkeiden yleistukkukauppa, joihin 
kiinteästi liittyy oma vähittäismyyntiketju. 
Luokkaan kuuluu myös muita yleistukkukaup
poja.

Tähän ei kuulu:
Valtion ja  kuntien hankintakeskukset kuuluvat 
luokkaan 75140.

Yleistukkukaupasta erotetaan sellaiset keskus- 
tukkukauppojen toimipaikat, jotka selvästi kuu
luvat johonkin toiseen luokkaan.

Siemenkeskusten ja  taimitarhojen tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 51220.

Viljankuivaamot kuuluvat maatalouden luok
kaan 01410.

Tukkukaupan yhteydessä toimivat viljankuivaa
mot kuuluvat luokkaan 51210.

Keskustukkukaupan harjoittama teollinen toi
minta kuuluu asianomaiseen teollisuuden luok
kaan.

51709 M uualla mainitsematon tukkukauppa
Muiden muualla luokittelemattomien tavaroiden 
tukkukauppa.

liB l Vähittäiskauppa poislukien 
moottoriajoneuvot; 
kotitaloustavaroiden korjaus

Uusien ja  käytettyjen tavaroiden myynti kulutta
jille henkilökohtaiseen tai talouskäyttöön. 
Myynti tapahtuu tavarataloista, valinta- tai pal- 
velumyymälöistä, myymäläautoista, myymälä- 
veneistä, kioskeista, postimyyntiliikkeistä, tori- 
tai hallikaupasta, kulkukauppiailta tms..

Osuuskauppojen säästökassojen toiminta kuuluu 
asianomaiseen vähittäiskaupan luokkaan. Vähit
täiskaupan yhteydessä tapahtuva sivutoiminen 
vuokraus ja  sivutoiminen kotitalousesineiden

korjaus kuuluu samoin asianomaiseen vähittäis
kaupan luokkaan.

Päätoiminen kotitalousesineiden korjaus kuuluu 
luokkaan 527.

Tähän ei kuulu:
Maataloustuotannossa käytettävien koneiden ja  
tarvikkeiden tukku- ja  vähittäiskauppa kuuluu 
tukkukaupan luokkaan 51660.

Maa- ja  metsätaloudessa käytettävien lannoittei
den, kasvinsuojelu- ja  torjunta-aineiden sekä 
muiden maa- ja  metsätaloudessa käytettävien 
kemikaalien tukku- ja  vähittäiskauppa kuuluu 
luokkaan 51550.

Myynti teollisuuden tai muun tuotanto- tai liike
toiminnan harjoittajille kuuluu pääsääntöisesti 
asianomaiseen tukkukaupan luokkaan.

Sahatun ja  höylätyn puutavaran kauppa (mm. 
lautatarhat) kuuluu tukkukaupan luokkaan 
51532.

Polttoaineen myynti kotitalouksille kuuluu luok
kaan 50501, kun se tapahtuu huoltamoilta, ja  
luokkaan 50502, kun se tapahtuu automaatista. 
Muu myynti kuuluu luokkaan 5151.

Autojen ja  muiden yleisillä teillä käytettävien 
moottoriajoneuvojen ja  niiden osien ja  tarvikkei
den kauppa kuuluu luokkaan 50.

Päätoiminen vuokraus kuuluu luokkaan 71.

Huutokaupat kuuluvat agentuuritoiminnan luok
kaan 511.

521 Vähittäiskauppa 
erikoistumattomissa myymälöissä

5211 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
erikoistumaton vähittäiskauppa

Sellainen vähittäiskauppa, jossa päivittäistava
roiden osuus kokonaismyynnistä on vähintään 
puolet.

Tähän ei kuulu:
Päivittäistavaroiden myynti tavarataloissa kuu
luu luokkaan 5212.

52111 Supermarketkauppa
Sellaisten supermarket-tyyppisten valintamyy- 
mälöiden vähittäiskauppa, joiden myymäläpin- 
ta-ala on vähintään 400 m2 ja  joiden myynnistä 
vähintään puolet on päivittäistavaroita.
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52112 Päivittäistavaroiden yleis- 

vähittäiskauppa
Sellaisten pääasiassa päivittäistavaroihin keskit
tyneiden valinta- ja  palvelumyymälöiden vähit
täiskauppa, joiden myymäläpinta-ala on alle 400 
m2. Päivittäistavaroiden osuus myynnistä on vä
hintään puolet. Vähittäiskauppa myymäläautois
ta ja  -veneistä.

52113 Kioskit
Päivittäistavaroiden vähittäiskauppa kioskeista. 
M yyntitapa ja  tavaravalikoima ovat kioskikaup
paa koskevan asetuksen mukaiset.

Päivittäistavaroiden osuus myynnistä on vähin
tään puolet.

Laajan tavaravalikoiman omaavat kioskit; elin
tarvikekioskit, myös makeiskioskit.

Tähän ei kuulu:
Varsinaiset jäätelökioskit kuuluvat luokkaan 
52272.

Lämmitettyjen tai muulla tavoin valmistettujen 
ruokien myynti (esim. grillikioskit) kuuluu luok
kaan 55303.

Aikakausjulkaisuihin erikoistunut vähittäis
kauppa (lehtikioskit) kuuluu luokkaan 52474.

Kukkien vähittäiskauppa (kukkakioskit) kuuluu 
luokkaan 52482.

Pelkästään lahjaesineitä myyvät kioskit kuuluvat 
luokkaan 52497.

H uom autus:
Jos kioski toimii elintarvike- tai jonkun muun 
myymälän yhteydessä siten, että sen aukioloaika 
on sama kuin myymälän, se kuuluu ao. myymä
län luokkaan. Jos taas kioskin aukioloaika poik
keaa myymälöille sallitusta aukioloajasta, se 
kuuluu kioskitoimialaan.

Jotain muuta toimintaa harjoittavan yrittäjän 
muun toiminnan yhteydessä ylläpitämä kioski 
kuuluu tämän toiminnan luokkaan, jos kioskin 
aukioloaika riippuu tästä toiminnasta ja  jos kios
ki on tarkoitettu pääasiassa muun toiminnan 
asiakkaille. Tällaista toimintaa ovat esim. eloku
vien esittäminen, urheilutoiminta sekä muu hu
vi- ja  virkistystoiminta.

5212 Muu vähittäiskauppa
erikoistumattomissa myymälöissä

Tavaratalojen ja  muiden laajan tavaravalikoi
man omaavien myymälöiden vähittäiskauppa. 
Tavaravalikoimaan kuuluu ainakin taloustava
roita, urheilu- tai rauta-alan tuotteita sekä tekstii
li- ja  jalkinealan tuotteita. Lisäksi tavaravalikoi
maan voivat kuulua esimerkiksi elintarvikkeet, 
kemikaalitavarat, paperitavarat ja  kirjat. Min
kään hyödykeryhmän osuus ei ylitä puolta koko
naismyynnistä. Jos tavaravalikoima on sup
peampi käsittäen esimerkiksi vain tekstiilejä, 
vaatteita ja  jalkineita yms., on liikevaihdon, 
marginaalien, myyntipinta-alan tms. perusteella 
määriteltävä kyseisen myymälän erikoisala.

Tähän ei kuulu:
Postimyyntiliikkeiden vähittäiskauppa kuuluu 
luokkaan 5261.

52121 Itsepalvelutavaratalot
Sellaisten ns. automarkettien ja  muiden itsepal
velutavaratalojen vähittäiskauppa, joiden myy
mäläpinta-ala on yli 1000 m2. Myynti perustuu 
itsepalveluun, mutta tavaratalossa voi olla myös 
palvelupisteitä. Minkään hyödykeryhmän 
myynti ei ylitä puolta kokonaismyynnistä.

52122 Tavaratalot
Sellaisten laajan tavaravalikoiman omaavien ta
varatalojen vähittäiskauppa, joiden myymälä
pinta-ala on yli 1000 m2. Myynti perustuu pal
veluun. Minkään hyödykeryhmän myynti ei yli
tä puolta kokonaismyynnistä.

Tähän ei kuu lu:
Postimyyntiliikkeiden vähittäiskauppa kuuluu 
luokkaan 5261.

52129 M uut erikoistumattomat laajan  
tavaravalikoiman omaavat 
myymälät

Sellaisten laajan tavaravalikoiman myymälöiden 
vähittäiskauppa, joiden myymäläpinta-ala on al
le 1000 m2. Minkään hyödykeryhmän osuus ei 
ylitä puolta kokonaismyynnistä.
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522 Elintarvikkeiden, juomien ja 

tupakan vähittäiskauppa 
erikoismyymälöissä

Sellaisten erikoistuneiden päivittäistavaroita 
myyvien liikkeiden ja  kauppahallien vähittäis
kauppa, joiden myynnistä vähintään puolet on 
toimialoille luonteenomaisia erikoistuotteita.

Tähän ei kuulu:
Kioskikauppa kuuluu luokkaan 52113.

Torien erikoistunut elintarvikekauppa kuuluu 
luokkaan 52620.

5221 Hedelmien ja vihannesten 
vähittäiskauppa 

52210 Hedelmien ja  vihannesten 
vähittäiskauppa

Vähittäiskauppa, jossa hedelmien, vihannesten 
tai juuresten osuus kokonaismyynnistä on vähin
tään puolet.

Hedelmiin ja  vihanneksiin erikoistunut halli- 
kauppa.

Tähän ei kuulu:
Hedelmiin ja  vihanneksiin erikoistunut tori- 
kauppa kuuluu luokkaan 52620.

5222 Lihan ja lihatuotteiden vähittäis
kauppa 

52220 Lihan ja  lihatuotteiden vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa jalostamattoman lihan, 
elimien, makkaran ym. lihajalostustuotteiden 
osuus kokonaismyynnistä on vähintään puolet.

Lihakaupat; kauppahallien lihaan erikoistunut 
kauppa.

Tähän ei kuulu:
Elävien teuraseläinten kauppa kuuluu tukku
kaupan luokkaan 51230.

5223 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten 
vähittäiskauppa 

52230 Kalan, äyriäisten ja  nilviäisten 
vähittäiskauppa

Vähittäiskauppa, jossa kalan ja  kalajalostustuot- 
teiden sekä rapujen, simpukoiden yms. osuus 
kokonaismyynnistä on vähintään puolet.

Kalakaupat; kauppahallien kalaan erikoistunut 
kauppa.

Tähän ei kuulu:
Akvaariokalojen vähittäiskauppa kuuluu luok
kaan 52494.

Torien kalaan erikoistunut kauppa kuuluu luok
kaan 52620.

5224 Leipomotuotteiden ja makeisten 
vähittäiskauppa

52241 Leipomotuotteiden vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa leivän ja  muiden kondito- 
riatuotteiden osuus kokonaismyynnistä on vä
hintään puolet.

Leipä- ja  konditoriamyymälät; leivonnaisiin eri
koistunut hallikauppa.

Tähän ei kuulu:
Leivonnaisiin erikoistunut torikauppa kuuluu 
luokkaan 52620.

52242 M akeisten vähittäiskauppa

Vähittäiskauppa, jossa makeisten osuus koko
naismyynnistä on vähintään puolet.

"Karkkikaupat"; makeisiin erikoistuneet herkku- 
kaupat.

Tähän ei kuulu:
Makeisten myynti kioskeista kuuluu luokkaan
52113. Kioskin ja  myymälän ero: ks. luokan 
52113 määritelmää.

Makeisten automaatimyynti kuuluu luokkaan 
52630.

5225 Alkoholijuomien ja muiden juomien 
vähittäiskauppa 

52250 Alkoholijuomien ja  muiden juomien 
vähittäiskauppa

Vähittäiskauppa, jossa alkoholi- ja  muiden juo
mien osuus myynnistä on vähintään puolet.

Lentokenttien ns. tax free -myymälöiden alko
holijuomien vähittäiskauppa.

Myös lentokoneissa tapahtuva alkoholin myynti. 

Tähän ei kuulu:
Alkoholijuomien vähittäiskauppa ulkomaanlii
kenteen laivoilla liikenteen harjoittajan toimesta 
kuuluu kuljetuksen luokkaan 61.

Virvoitusjuomien automaattimyynti kuuluu 
luokkaan 52630.
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5226 Tupakkatuotteiden vähittäis

kauppa 
52260 Tupakkatuotteiden vähittäis

kauppa
Vähittäiskauppa, jossa tupakan, tupakkatuottei
den ja  tupakointitarvikkeiden osuus myynnistä 
on vähintään puolet.

Tähän ei kuulu:
Tupakan automaattimyynti kuuluu luokkaan 
52630.

5227 Muu päivittäistavaroiden  
vähittäiskauppa erikois
myymälöissä

52271 Maitotaloustuotteiden vähittäis
kauppa

Vähittäiskauppa, jossa maitotaloustuotteiden 
osuus kokonaismyynnistä on vähintään puolet.

Esim. juustomyymälät.

52272 Jäätelökioskit
Kioskit, joissa jäätelön osuus kokonaismyynnis
tä on vähintään puolet.

52273 Luontaistuotteiden vähittäis
kauppa

Vähittäiskauppa, jossa luontaistuotteiden osuus 
kokonaismyynnistä on vähintään puolet.

Tähän ei kuulu:
Luontaistuotteiden myynti apteekeista kuuluu 
luokkaan 52310.

52279 Muu päivittäistavaroiden 
erikoisvähittäiskauppa

Erikoistunut vähittäiskauppa, jossa jonkin edellä 
luokittelemattoman päivittäistavararyhmän 
osuus kokonaismyynnistä on vähintään puolet.

Maustekaupat, viini- ja  oluttarvikkeiden vähit
täiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Virvoitusjuomien, makeisten ja  tupakan auto
maattimyynti kuuluu luokkaan 52630.

Ruoka-annosautomaattien ja  kahviautomaattien 
ylläpito kuuluu luokkaan 55520.

523 Lääkkeiden, sairaanhoito- 
tarvikkeiden sekä kosmetiikka- 
ja hygieniatuotteiden vähittäis
kauppa

5231 Apteekit 
52310 Apteekit
Apteekkioikeuksia edellyttävä farmaseuttisten 
erikoisvalmisteiden, apteekkitavaralain lOe-py- 
kälän määrittelemien valmisteiden ja  muiden ap- 
teekkitavaraluettelon määrittelemien valmistei
den vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Luontaistuotteiden vähittäiskauppa kuuluu luok
kaan 52273.

Sairaaloiden ym. laitosten omissa tiloissaan pitä
mät apteekit kuuluvat laitoksen luokkaan.

5232 Terveydenhoitotarvikkeiden 
vähittäiskauppa 

52320 Terveydenhoitotarvikkeiden 
vähittäiskauppa

Terveyden- ja  sairaanhoitolaitteiden ja  -tarvik
keiden vähittäiskauppa kuluttajille. Mm. vam
maisten apuvälineiden (esim. proteesien ja  pyö
rätuolien), kuulolaitteiden yms. vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Näiden tuotteiden myynti sairaaloille tai muu
hun ammattikäyttöön kuuluu tukkukaupan luok
kaan 51462.

Sairaalakalusteiden myynti kuuluu tukkukaupan 
luokkaan 51462.

5233 Kemikaalituotteiden vähittäis
kauppa 

52330 Kemikaalituotteiden vähittäis
kauppa

Henkilökohtaisen hygienian ylläpitoon käytettä
vien tuotteiden, parfyymien ja  kosmetiikan vä
hittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Kotitalouden pesu- ja  puhdistusaineiden sekä 
-välineiden erikoistunut vähittäiskauppa kuuluu 
luokkaan 52499.

Pesu- ja  puhdistusaineiden myynti ammattimai
seen käyttöön kuuluu tukkukaupan luokkaan 
51443.
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524 Muu uusien tavaroiden 

vähittäiskauppa 
erikoismyymälöissä

5241 Tekstiilien vähittäiskauppa
Kankaiden, lankojen, käsityötarvikkeiden ja  si
sustustekstiilien vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Yllämainittujen tuotteiden myynti tavarataloissa 
kuuluu luokkaan 5212.

52411 Kankaiden vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa kankaiden osuus koko
naismyynnistä on suurin.

52412 Lankojen ja  käsityötarvikkeiden 
vähittäiskauppa

Vähittäiskauppa, jossa lankojen, ompelutarvik
keiden yms. osuus kokonaismyynnistä on suu
rin.

Tähän ei kuulu:
Ompelukoneiden vähittäiskauppa kuuluu luok
kaan 52451.

52413 Sisustustekstiilien vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa sisustuskäyttöön tarkoi
tettujen, valmistettujen tekstiilien myynnin 
osuus kokonaismyynnistä on suurin.

Kodin tekstiilit: vuodevaatteet, valmis- ja  rulla
verhot, pöytäliinat, pyyhkeet yms..

Tähän ei kuu lu:
Mattojen vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 
52442.

Muiden sisustustarvikkeiden kuin tekstiilien 
(esim. kaihtimien) vähittäiskauppa kuuluu luok
kaan 52442.

Kokolattiamattojen vähittäiskauppa kuuluu 
luokkaan 52498.

5242 Vaatteiden vähittäiskauppa 
52421 Naisten vaatteisiin erikoistunut 

vähittäiskauppa
Naisten vaatteisiin, asusteisiin ja/tai alusvaat
teisiin erikoistunut vähittäiskauppa. Turkisten 
ja  nahka-asujen, lastenvaatteiden tai lakkien ja 
hattujen osuus ei erikseen ylitä puolta koko
naismyynnistä.

Myös vaatteiden ja  asusteiden vuokraus vähit
täiskaupan yhteydessä.

Tähän ei kuulu:
Vaatteiden ja  asusteiden päätoiminen vuokraus 
kuuluu luokkaan 71409.

Käytettyjen vaatteiden vähittäiskauppa kuuluu 
luokkaan 52509.

52422 Miesten vaatteisiin erikoistunut 
vähittäiskauppa

Miesten vaatteisiin, asusteisiin ja  alusvaatteisiin 
erikoistunut vähittäiskauppa. Turkisten ja  nah
ka-asujen, lastenvaatteiden tai lakkien ja  hattu
jen osuus ei erikseen ylitä puolta kokonaismyyn
nistä.

Myös vaatteiden ja  asusteiden vuokraus vähit
täiskaupan yhteydessä.

Tähän ei kuulu:
Vaatteiden ja  asusteiden päätoiminen vuokraus 
kuuluu luokkaan 71409.

Käytettyjen vaatteiden vähittäiskauppa kuuluu 
luokkaan 52509.

52423 Turkisten ja  nahkavaatteiden 
vähittäiskauppa

Valmistettujen turkis- ja  nahkavaatteiden ja  
-asusteiden vähittäiskauppa. Myös valmistamat- 
toman nahan ja  turkisten vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Jalkineiden vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 
52431.

Laukkujen ja  kassien vähittäiskauppa kuuluu 
luokkaan 52432.

52424 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa
Lasten vaatteiden ja  asusteiden vähittäiskauppa. 

Tähän ei kuulu:
Käytettyjen lastenvaatteiden vähittäiskauppa 
kuuluu luokkaan 52509.

52425 Lakkien ja  hattujen vähittäiskauppa
Lakkeihin ja  hattuihin erikoistunut vähittäis
kauppa.
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52429 Vaatteiden yleisvähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa myydään vaatteita, asus
teita ja  tekstiilejä sekä mahdollisesti myös ken
kiä.

5243 Jalkineiden ja nahkatavaroiden 
vähittäiskauppa

52431 Jalkineiden vähittäiskauppa
Jalkineiden ja  kenkienhoitotarvikkeiden vähit
täiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Jalkineiden vähittäismyynti tavarataloissa kuu
luu luokkaan 5212.

52432 Laukkujen vähittäiskauppa
Laukkujen ja  kassien vähittäiskauppa.

Matkalaukut, käsilaukut, salkut yms. valmistus
aineista riippumatta.

Sateenvarjot.

Tähän ei kuulu:
Nahkakäsineiden ja  -vöiden erikoisvähittäis- 
kauppa kuuluu luokkaan 52423.

Laukkujen vähittäismyynti tavarataloissa kuuluu 
luokkaan 5212.

5244 Huonekalujen, valaisim ien ja 
muiden kotitaloustarvikkeiden  
vähittäiskauppa

Huonekalujen, valaisimien ym. sähkötarvikkei
den, kumi- ja  muovitavaroiden, taloustarvilckei- 
den sekä mattojen ja  muiden sisustustarvikkei
den vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Sisustus- ym. kodintekstiilien erikoistunut vähit
täiskauppa kuuluu luokkaan 52413.

52441 Huonekalujen vähittäiskauppa
Huonekalujen vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Keittiökalusteiden erikoistunut vähittäiskauppa 
kuuluu luokkaan 52469.

Kokolattiamattojen ja  muiden kiinteästi asennet
tavien lattianpäällysteiden vähittäiskauppa kuu
luu luokkaan 52498.

Toim isto-ja muiden toimitilakalusteiden kauppa 
kuuluu tukkukaupan luokkaan 51643.

52442 M uu sisustustarvikkeiden 
vähittäiskauppa

Mattojen sekä muualla luokittelemattomien si
sustustarvikkeiden vähittäiskauppa.

Mattoliikkeet; peililiikkeet; kehysliikkeet, jos 
kehystystyötä harjoitetaan sivutoimisena vähit
täiskaupan yhteydessä; sälekaihtimien erikoistu
nut vähittäiskauppa; rottinki- ja  korituotteiden 
vähittäiskauppa (ns. sokeain myymälät).

Tähän ei kuulu:
Sisustustekstiilien vähittäiskauppa kuuluu luok
kaan 52413.

Päätoiminen taulujen yms. kehystäminen kuuluu 
luokkaan 36630.

Kokolattiamattojen ja  muiden kiinteästi asennet
tavien lattianpäällysteiden vähittäiskauppa kuu
luu luokkaan 52498.

52443 Sähkötarvikkeiden ja  valaisimien 
vähittäiskauppa

Sähköasennustarvikkeiden, valaisimien ja  mui
den sähkökalusteiden vähittäiskauppa.

Kiinteät ja  siirreltävät valaisimet; jatko- ym. joh
dot; hehku- ym. lamput; paristot; sähkölämmitti
met; varokkeet ym. kodin sähkötarvikkeet.

Tähän ei kuulu:
Sähköasennustarvikkeiden ja  -laitteiden myynti 
ammattikäyttöön (asennusliikkeille yms.) kuu
luu tukkukaupan luokkaan 51651.

Sähköasennusliikkeiden toiminta kuuluu raken
tamisen luokkaan 45310.

Kotitalouden sähkölaitteiden vähittäiskauppa 
kuuluu luokkaan 52451.

52444 Kumi- ja  muovitavaroiden 
vähittäiskauppa

Kumista ja  muovista valmistettujen taloustava
roiden vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
M oottoriajoneuvojen renkaiden erikoistunut vä
hittäiskauppa kuuluu luokkaan 50304.
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52445 Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa
Ruoanvalmistus- ja  ruokailuvälineiden yms. ko
titaloustarvikkeiden vähittäiskauppa; muiden 
kotitaloudessa käytettävien paitsi muovi- ja  ku- 
mitavaroiden vähittäiskauppa.

Keittiö- ja  koristelasi; posliini; saviastiat; ulko
grillit.

Tähän ei kuulu:
Kumi- ja  muovitavaroiden erikoistunut vähit
täiskauppa kuuluu luokkaan 52444.

Kotitalouden sähkötarvikkeiden vähittäiskauppa 
kuuluu luokkaan 52443.

Pesu- ja  siivousvälineiden vähittäiskauppa kuu
luu luokkaan 52499.

Ns. sokeainmyymälät kuuluvat luokkaan 52442.

5245 Kodinkoneiden, viihde-elektroniikan  
ja musiikkitarvikkeiden  
vähittäiskauppa

Pääasiassa kotitalouskäyttöön tarkoitettujen säh
kökoneiden ja  -laitteiden sekä musiikkitarvik
keiden vähittäiskauppa.

52451 Kodinkoneiden ja  viihde-elektroniikan 
vähittäiskauppa

Kodinkoneiden ja  viihde-elektroniikan ja  niiden 
tarvikkeiden vähittäiskauppa.

Audiovisuaalisten laitteiden vähittäiskauppa.

Myös ompelukoneet; tallentamattomat ääni- ja  
kuvanauhat ja  kasetit; autoradiot.

Kodinkoneiden ja  viihde-elektroniikan sivutoi
minen korjaus vähittäiskaupan yhteydessä. 
Autoradioiden korjaus.

Tähän ei kuulu:
Autopuhelimien vähittäiskauppa kuuluu luok
kaan 52493.

Videokasettien tai viihde-elektroniikan vuok
raukseen erikoistuneet liikkeet kuuluvat luok
kaan 7140.

Päätoiminen äänilevyjen ja  tallennettujen nau
hojen ja  kasettien vähittäiskauppa kuuluu luok
kaan 52452.

Kodinkoneiden ja  viihde-elektroniikan erikois
tunut korjaus kuuluu luokkaan 52720.

52452 Musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
Soittimien (piano, kitara yms.) ja  muiden mu
siikkitarvikkeiden vähittäiskauppa.

Myös päätoiminen äänilevyjen ja  tallennettujen 
nauhojen ja  kasettien vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Tallentamattomien nauhojen ja  kasettien vähit
täiskauppa kuuluu luokkaan 52451.

Viihde-elektroniikan erikoistunut vähittäis
kauppa kuuluu luokkaan 52451.

5246 Rautakauppatavaroiden, maalien ja 
lasin vähittäiskauppa

Vähittäiskauppa, jossa rauta- ja  rakennustarvik
keiden myynnin osuus kokonaismyynnistä on 
vähintään puolet.

Tähän ei kuulu:
Kumi- ja  muovitavaroiden vähittäiskauppa kuu
luu luokkaan 52444.

Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa kuuluu 
luokkaan 52445.

Maataloustuotannossa käytettävien koneiden ja 
tarvikkeiden tukku- ja  vähittäiskauppa kuuluu 
luokkaan 51660.

Sahatun ja  höylätyn puutavaran kauppa (mm. 
lautatarhat) kuuluu tukkukaupan luokkaan
51532.

52461 Rauta- ja  rakennustarvikkeiden  
yleisvähittäiskauppa

Laajan tavaravalikoiman vähittäiskauppa, jossa 
rauta- ja  rakennustarvikkeiden sekä työkalujen 
yhteenlaskettu osuus kokonaismyynnistä on vä
hintään puolet.

52462 M aalien vähittäiskauppa
Maalien ja  maalaustarvikkeiden vähittäiskauppa.

Maalit, vernissat, lakat, kyllästysaineet yms.; lii
mat; pensselit, telat yms..

Tähän ei kuulu:
Tapettien ja  lattianpäällysteiden vähittäiskauppa 
kuuluu luokkaan 52498.

52469 M uu rauta- ja  rakennusalan 
vähittäiskauppa

Lukkoseppä- ja  avainliikkeet.
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Keittiökalusteiden ja  muiden kiinteiden kalustei
den vähittäiskauppa.

Saniteettitilojen kalusteiden ja  tarvikkeiden sekä 
muu LVI-alan vähittäiskauppa. Keraamiset laa
tat, laatoitusaineet ja  -tarvikkeet.

Työkalujen, jauhesammuttimien, ruohonleik
kuu- yms. koneiden sekä muu erikoistunut rauta- 
ja  rakennusalan vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Tapettien ja  lattianpäällysteiden vähittäiskauppa 
kuuluu luokkaan 52498.

LVI-alan asennusliikkeiden toiminta kuuluu ra
kentamisen luokkaan 45330.

Sahatun ja  höylätyn puutavaran kauppa kuuluu 
tukkukaupan luokkaan 51532.

5247 Kirjojen, sanomalehtien ja
paperitavaran vähittäiskauppa

Kirjojen ja  lehtien sekä koulu-ja toimistotarvik
keiden vähittäiskauppa.

52471 Paperi- ja  toimistotarvikkeiden 
vähittäiskauppa

Koulu- ja  toimistotarvikkeiden sekä muiden 
kuin saniteettitarkoituksiin käytettävien paperi
tuotteiden vähittäiskauppa.

Vihot, lehtiöt yms.; nitojat.

Tähän ei kuulu:
Elektroniikkaan (mikrotietokoneet yms.) eri
koistunut vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 
52492.

Laskinten erikoistunut vähittäiskauppa kuuluu 
luokkaan 52492.

Konttori-, tieto- yms. koneiden myynti yrityksil
le ja  muuhun ammattikäyttöön kuuluu tukku
kaupan luokkaan 51641 tai 51642.

Muiden konttoritarvikkeiden myynti yrityksille 
tai ammattikäyttöön kuuluu tukkukaupan luok
kaan 51473.

52472 Kirjojen vähittäiskauppa
Uusien kirjojen vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Antikvariaatit kuuluvat luokkaan 52502.

52473 Aikakausjulkaisujen vähittäiskauppa
Lehtien ja  muiden aikakausjulkaisujen vähittäis
kauppa.

52474 Lehtikioskit
Lehtien ja  muiden aikakausjulkaisujen myynti 
lehtikioskeista.

5248 Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa 
myymälöissä 

52481 Kukkien vähittäiskauppa
Leikkokukkien, koriste- ym. viherkasvien sekä 
niiden tarvikkeiden vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Kukkien torimyynti kuuluu luokkaan 52620.

Kukkien myynti hautaustoimistojen yhteydessä 
kuuluu luokkaan 93030.

52482 Kukkakioskit
Kukkien myynti kioskeista.

52483 Puutarha-alan vähittäiskauppa
Taimien, siementen ja  puutarhanhoitotarvikkei- 
den vähittäiskauppa. Myös sivutoiminen puutar
han suunnittelu vähittäiskaupan yhteydessä.

Tähän ei kuulu:
Päätoiminen puutarhan suunnittelu kuuluu tek
nisen palvelun luokkaan 74207.

Viherrakentaminen kuuluu rakentamisen luok
kaan 45230.

Siementen myynti maatalouden tuotantokäyt
töön kuuluu tukkukaupan luokkaan 51210.

Lannoitteiden ja  kasvinsuojeluaineiden myynti 
kuuluu tukkukaupan luokkaan 51550.

Maanmuokkauskoneiden myynti kuuluu tukku
kaupan luokkaan 51660.

52484 Taideliikkeet
Taide-esineiden vähittäiskauppa; myös sivutoi
minen taulujen kehystäminen myynnin yh
teydessä.

Tähän ei kuulu:
Antiikkiliikkeet kuuluvat luokkaan 52501.

Taidehuutokaupat kuuluvat agentuuritoiminnan 
luokkaan 51190.
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52485 Valokuvausalan vähittäiskauppa
Uusien ja  käytettyjen kameroiden, filmien ja  
muiden valokuvaustarvikkeiden vähittäiskauppa 
sekä laitteiden sivutoiminen vuokraus.

Sivutoiminen filmien kehitys ja  kopiointi sekä 
kehitysvälitys.

Sivutoiminen passi-ja  muotokuvaus.

Tähän ei kuulu:
Filmien erikoistunut kehitys ja  kopiointi kuuluu 
liike-elämää palvelevan toiminnan luokkaan 
74812.

Erikoistuneet muotokuvaamot ja  erilliset valo- 
kuvausautomaatit yms. kuuluvat liike-elämää 
palvelevan toiminnan luokkaan 74811.

52486 Optisen alan vähittäiskauppa
Silmälasien, piilolasien, kiikarien, kaukoputkien 
sekä muiden optisten laitteiden ja  niiden puhdis
tus- ym. tarvikkeiden vähittäiskauppa. Myös 
näöntutkimus, piilolasien sovitus ja  optikon 
muut toimenpiteet optisen alan vähittäiskaupan 
yhteydessä.

52487 Kultasepänteosten ja  kellojen  
vähittäiskauppa

Kultasepänteosten ja  kellojen vähittäiskauppa. 
Sivutoiminen kellojen korjaus vähittäiskaupan 
yhteydessä.

Tähän ei kuu lu:
Päätoiminen kellojen ja  kultasepänteosten kor
jaus kuuluu luokkaan 52730.

52488 Urheilualan vähittäiskauppa
Urheilu-, retkeily-, m etsästys-ja kalastusvälinei
den ja  -tarvikkeiden sekä polkupyörien vähit
täiskauppa.

Retkeilykalusteet, teltat, makuupussit; metsäs
tys- ja  ampumavälineet ja  -tarvikkeet; sukset; 
luistimet; kelkat; pelastusliivit; sukellus välineet; 
rullaluistimet; vesisukset ja  purjelaudat; ratsas- 
tustarvikkeet.

Tähän ei kuulu:
Urheilujalkineiden vähittäiskauppa kuuluu luok
kaan 52431.

Urheiluasusteiden vähittäiskauppa kuuluu luok
kaan 5242.

Muiden veneiden kuin purjelautojen vähittäis
kauppa kuuluu luokkaan 52491.

52491 Veneiden ja  veneilytarvikkeiden 
vähittäiskauppa

Purje- ja  moottoriveneiden, niiden moottorien ja 
tarvikkeiden vähittäiskauppa.

Veneiden ja  muiden kulkuneuvojen sivutoimi
nen vuokraus ja  korjaus vähittäiskaupan yh
teydessä.

Tähän ei kuulu:
Purjelautojen vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 
52488.

Veneiden päätoiminen vuokraus kuuluu luok
kaan 71220.

Veneiden päätoiminen korjaus kuuluu teollisuu
den luokkaan 35120.

52492 Tietokonelaitteistojen vähittäiskauppa
Kotitaloudessa käytettävien tiedonkäsittelylait- 
teiden ja  niiden tarvikkeiden yms. elektroniikan 
vähittäiskauppa.

Pientietokoneet ml. niihin liittyvät valmisohjel
mat ja  oheislaitteet: tulostimet yms.; elektronii
kan rakennussarjat; komponentit; tekstinkäsitte- 
lylaitteet.

Myös vähittäiskaupan yhteydessä tapahtuva 
edellä mainittujen laitteiden asennus, huolto ja  
korjaus.

Tähän ei kuulu:
Pääasiassa video- yms. pelien pelaamiseen tar
koitetun viihde-elektroniikan vähittäiskauppa 
kuuluu luokkaan 52495.

Elektronisten laitteiden, tietokoneiden yms. sekä 
niiden tarvikkeiden myynti yrityksille ja  muu
hun ammattikäyttöön kuuluu tukkukaupan luok
kaan 51641 tai 51642.

Kodinkoneiden ja  viihde-elektroniikan vähittäis
kauppa kuuluu luokkaan 52451.

52493 Tietoliikennevälineiden ja  
toimistokoneiden vähittäiskauppa

Muualla luokittelemattomien tietoliikenneväli
neiden vähittäiskauppa; telepäätelaitteet: puheli
met, radiopuhelimet ja  autopuhelimet lisälaittei
neen; hälytys- ja  valvontalaitteet; antennit tar
vikkeineen. Toimistokoneiden vähittäiskauppa:
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kirjoitus- ja  laskukoneet, kopiokoneet, teleko
piokoneet ja  laskimet.

Autopuhelimien korjaus.

52494 Lemmikkieläinten vähittäiskauppa
Lemmikkieläinten ja  niiden tarvikkeiden vähit
täiskauppa, myös sivutoiminen huolto (esim. 
trimmaus).

Akvaario- ja  lintukaupat.

52495 Leikkikalujen ja  askartelutarvikkeiden 
vähittäiskauppa

Leikkikalujen ja  askartelutarvikkeiden vähittäis
kauppa. Myös videopelien ja  pääasiassa pelaami
seen tarkoitettujen tietokoneiden vähittäiskauppa.

Vanhojen postimerkkien, rahojen yms. vähittäis
kauppa.

Maalaustarvikkeiden (taiteilija- ja  posliinimaa- 
laus) vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Vanhojen rahojen ja  postimerkkien huutokaupat 
kuuluvat agentuuritoiminnan luokkaan 51190.

52496 Lastenvaunujen ja  -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa

Lastenvaunujen ja  -tarvikkeiden vähittäiskaup
pa.

Lastenvaunut ja  -rattaat tarvikkeineen; lasten
sängyt; lastentuolit; lasten ruokailutarvikkeet.

Tähän ei kuulu:
Lastenvaatteiden erikoistunut vähittäiskauppa 
kuuluu luokkaan 52424.

Lelujen erikoistunut vähittäiskauppa kuuluu 
luokkaan 52495.

52497 Lahjatavaroiden vähittäiskauppa
Lahjatavaroiden, korujen (muiden kuin jalome- 
tallisten), koriste-esineiden ja  matkamuistojen 
vähittäiskauppa.

Matkamuisto- ja  lahjaesinekioskit.

52498 Tapettien ja  lattianpäällysteiden 
vähittäiskauppa

Tapettien, lattianpäällysteiden sekä niiden kiin
nittämiseen tarvittavien aineiden, tarvikkeiden ja

työkalujen vähittäiskauppa; myös maalien ja  
maalaustarvikkeiden kauppa mainittujen tuottei
den yhteydessä.

Muoviset, puiset, korkkiset ym. lattianpäällys
teet sekä kiinteästi asennettavat kokolattiamatot.

Tähän ei kuulu:
Keraamiset laatat, laatoitusaineet ja  -tarvikkeet 
kuuluvat luokkaan 52469.

Sellaisten tekstiili- tms. mattojen, jo ita  ei asen
neta kiinteästi, vähittäiskauppa kuuluu luok
kaan 52442.

52499 M uualla mainitsematon 
vähittäiskauppa

Mm. leimasimien, peruukkien, ilotulitus- tai sy- 
tytystarvikkeiden, pesu- ja  siivousaineiden sekä 
-välineiden, klapien, hautakivien tms. sekalais
ten tavaroiden vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Huutokauppatoiminta kuuluu luokkaan 51190.

Ilman omaa varastoa toimivien kirjaedustajien 
toiminta kuuluu luokkaan 51189.

Työturvallisuustarvikkeiden myynti kuuluu tuk
kukaupan luokkaan 51659.

Hautaustoimistojen harjoittama hautakivien vä
hittäiskauppa ja  niiden muu toiminta kuuluu 
luokkaan 93030.

525 K äytetty jen  ta v aro id en  
vä h ittä is k a u p p a  m yym älö issä

5250 Käytettyjen tavaroiden 
vähittäiskauppa myymälöissä

Käytettyjen vaatteiden ja  kenkien, huonekalu
jen, viihde-elektroniikan yms. vähittäiskauppa. 
Antiikkiliikkeet ja  antikvariaatit.

Kirpputorit.

Tähän ei kuulu:
Käytettyjen kameroiden, projektorien yms. eri
koistunut vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 
52485.

Käytettyjen autonosien erikoistunut vähittäis
kauppa kuuluu luokkaan 50302.

Autopurkamoiden toiminta kuuluu teollisuuden 
luokkaan 37100.
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52501 Antiikkiliikkeet
Antiikkiesineiden vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
Taideliikkeet ja  -galleriat kuuluvat luokkaan
52484.

Antiikkiesineiden huutokaupat kuuluvat luok
kaan 51190.

52502 Antikvariaattikauppa
Vanhojen kirjojen, lehtien ja  äänilevyjen vähit
täiskauppa.

52509 Muiden käytettyjen tavaroiden 
vähittäiskauppa

Käytettyjen vaatteiden ja  kenkien, huonekalu
jen, viihde-elektroniikan yms. vähittäiskauppa.

Kirpputorit myymälöissä.

Tähän ei kuulu:
Vanhojen postimerkkien, rahojen yms. vähittäis
kauppa kuuluu luokkaan 52495.

Käytettyjen kameroiden, projektorien yms. eri
koistunut vähittäiskauppa kuuluu luokkaan
52485.

Kirpputorit toreilla ja  markkinoilla kuuluvat 
luokkaan 52620.

526 Vähittäiskauppa muualla kuin 
myymälöissä

Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä.

Postimyyntiliikkeiden vähittäiskauppa; torikaup
pa; verkostomarkkinointi; ovelta-ovelle-myynti; 
kulkukauppiaat; automaattimyynti yms..

Tähän ei kuulu:
Huutokaupat kuuluvat agentuuritoiminnan luok
kaan 51190.

5261 Postimyynti
Vähittäiskauppa, jossa asiakas tilaa hyödykkeen 
saamansa luettelon, esitteen tai muun tarjouksen 
perusteella joko postin tai puhelimen välityksel
lä tapaamatta myyjää; hyödykkeet toimitetaan 
asiakkaalle yleensä postitse.

52611 Kirjojen postimyynti
Kirjojen, levyjen ja  kasettien postimyynti.

Postimyyntiä harjoittavat kirjakerhot.

52612 Vaatteiden postimyynti
Vaatteiden, tekstiilien, jalkineiden yms. posti
myynti.

52613 Laajan valikoiman postimyynti
Laajan valikoiman postimyyntiliikkeet.

52619 Muu postimyynti
Muuhun kuin kirjoihin ja  vaatteisiin erikoistunut 
postimyynti.

Tähän ei kuulu:
Moottoriajoneuvojen osien ja  varusteiden posti
myynti kuuluu luokkaan 503.

5262 Tori- ja markkinakauppa
52620 Tori- ja  markkinakauppa

Myynti torilla tai markkinoilla.

Tähän ei kuulu:
Lämmitettyjen tai muulla tavoin valmistettujen 
ruokien myynti kuuluu luokkaan 55303.

Kirpputorimyynti myymälöissä kuluu luokkaan 
52509.

5263 Muu vähittäiskauppa muualla kuin 
myymälöissä 

52630 Muu vähittäiskauppa muualla kuin 
myymälöissä

M uu vähittäiskauppa m uualla kuin m yym ä
löissä.

Verkostomarkkinointi.

Uusien ja  vanhojen tavaroiden ovelta-ovelle- ja  
automaattimyynti; kulkukauppa jne..

527 Henkilökohtaisten esineiden ja 
kotitalousesineiden korjaus

Kotitalousesineiden ja  henkilökohtaisten esinei
den kuten kenkien, kotitalouden sähkölaitteiden, 
kellojen ja  korujen päätoiminen korjaus.

Tähän ei kuulu:
Tukku- tai vähittäiskaupan yhteydessä tapahtu
va sivutoiminen kotitalousesineiden korjaus 
kuuluu vastaavaan tukku- tai vähittäiskaupan 
luokkaan.
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Moottoriajoneuvojen korjaus kuuluu luokkaan 
50.

Vaatteiden ja  tekstiilien korjaus pesun yhteydes
sä kuuluu luokkaan 93010.

5271 Jalkineiden ja nahkatuotteiden 
korjaus 

52710 Jalkineiden ja  nahkatuotteiden korjaus
Jalkineiden, salkkujen, vöiden yms. esineiden 
korjaus.

Tähän ei kuulu:
Jalkineiden ym. nahkatuotteiden päätoiminen 
valmistus kuuluu teollisuuden luokkaan 19.

5272 Kotitaloussähkölaitteiden korjaus 
52720 Kotitaloussähkölaitteiden korjaus
Radio- ja  televisiovastaanottimien, levysoittimi- 
en, kuva- ja  ääninauhureiden ym. viihde-elekt
roniikan, jääkaappien, pesukoneiden, pölynimu- 
reiden ym. kodinkoneiden korjaus, huolto ja  
asennus.

Tähän ei kuu lu:
Autoradioiden huolto ja  korjaus kuuluvat luok
kaan 52451.

Autopuhelimien huolto ja  korjaus kuuluvat 
luokkaan 52493.

Televisioantennien erikoistunut asennus ja  huol
to kuuluu rakentamisen luokkaan 45310.

Televisioantennien asennus ja  huolto vähittäis
kaupan yhteydessä kuuluu kyseiseen vähittäis
kaupan luokkaan.

5273 Kellojen ja kultasepäntuotteiden  
korjaus 

52730 Kellojen ja  kultasepäntuotteiden 
korjaus

Kellojen ja  kultasepäntuotteiden korjaus.

5274 Muu henkilökohtaisten esineiden ja 
kotitalousesineiden korjaus 

52740 M uu henkilökohtaisten esineiden ja  
kotitalousesineiden korjaus

Vaatteiden ja  tekstiilien kotjaus.

Päätoiminen polkupyörien, kameroiden, soitti
mien yms. korjaus. Myös perämoottorien, rao- 
honleikkuukoneiden, nestekaasulaitteiden yms. 
korjaus sekä invalidien apuvälineiden huolto ja 
korjaus.

Tähän ei kuulu:
Lukkoseppä- ja  avainliikkeiden palvelu kuuluu 
vähittäiskaupan luokkaan 52469.
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MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA

Majoitustoiminta sisältää maksua vastaan tapahtuvan majoitustilojen tarjoamisen asiak
kaiden yöpymistä varten.

Ravitsemistoiminta sisältää valmistettujen aterioiden, muiden ruoka-annosten ja  juomien 
myynnin sekä ateriapalvelun.

55 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
551 H o te llit
Majoitustoiminta, jossa on mukavuuksin, kuten 
suihkulla tai kylvyllä, varustettuja kalustettuja 
huoneita maksua vastaan tapahtuvaa asiakkaan 
majoittamista varten, majoitustoiminnan yh
teydessä harjoitettu ravitsemistoiminta sekä ko
kous- ja  koulutustoiminta. Näissä majoitusliik
keissä on myös jäljestetty vastaanottopalvelu. 
Majoitusliikkeen vieraat ovat yleensä väliaikai
sia.

Tällaisia majoitusliikkeitä ovat mm. hotellit, 
moottorihotellit, motellit, asuntohotellit, kesäho
tellit, kylpylähotellit ja  retkeilyhotellit.

Tähän ei kuu lu:
Hyttien ja  makuupaikkojen järjestäminen juna- 
ja  laivamatkustajille kuuluu, mikäli liikennöijä 
itse tuottaa nämä palvelut, vastaavaan kuljetuk
sen luokkaan.

Opiskelija- ja  muiden asuntoloiden asuntojen 
vuokraus kuuluu luokkaan 70201.

K ylpylä-ja kuntoparantolatoiminta johon ei liity 
majoittumista kuuluu luokkaan 85110, 85149 tai 
93040.

Koulutuskeskusten yhteydessä pidettävät majoi
tustilat, joissa yöpyvät vain yrityksen tai yh
teisön sisäiseen koulutukseen osallistuvat, kuu
luvat luokkaan 80422.

5511 Hotellit, joissa on ravintola 
55110 Hotellit, joissa on ravintola
Majoitusliikket, joissa on myös ravintola vierai
den ruoan tai virvokkeiden tarjoilua varten: ho
tellit, moottorihotellit, motellit, kesähotellit, kyl
pylähotellit ja  retkeilyhotellit.

Hotellien yhteydessä järjestettävät mahdolliset 
kokous-, kabinetti- tai juhlahuoneistopalveluk- 
set.

Muualla mainitsemattomat hotellit; mm. hotelli- 
tasoiset majoitusliikkeet, joissa on ravintola.

H uom autus:
Ravintolan ei välttämättä tarvitse olla varustettu 
anniskeluoikeuksin.

Tähän ei kuulu:
Muiden kuin hotellien ja  majoitusliikkeiden 
kongressi- ja  juhlatilojen vuokraus kuuluu kiin
teistöalan palvelujen luokkaan 70209.

Erillisen yrittäjän ylläpitämä ravintola kuuluu 
luokkaan 55301 tai 55302, jos tarjolla on omassa 
keittiössä valmistettuja ruoka-annoksia.

Erillisen yrittäjän ylläpitämä yökerho, disko
teekki, drinkkibaari yms. kuuluu luokkaan 
55400.

5512 Hotellit, joissa ei ole ravintolaa 
55120 Hotellit, joissa e i ole ravintolaa
Majoitusliikkeitä, joissa ei ole ravintolaa vierai
den ruoan tai virvokkeiden tarjoilua varten mutta 
aamiaishuone saattaa olla; asuntohotellit, kesä
hotellit, retkeilyhotellit eli majoitusliikkeet, jo t
ka muutoin täyttävät hotellille asetetut vaati
mukset.

Kesähotellit eli kausiluonteisesti kesäisin toimi
vat majoitusliikkeet, joissa on vieraiden yöpy
mistä varten mukavuuksin varustetut kalustetut 
huoneet. Näiden majoitusliikkeiden majoitusti
lat ovat suurimman osan vuotta muussa käytös
sä, esim. opiskelija-asuntoina. Kesähotellien yh
teydessä toimivat ravintolat kuuluvat aina ravit
semistoimintaan. Nämä käyttävät yleensä kesä- 
hotelli-nimeä.
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M uualla m ainitsem attom at hotellit; mm. ho- 
tellitasoiset m ajoitusliikkeet, jo issa ei ole ra
vintolaa.

Tähän ei kuulu:
Asuntolatoiminta ja  asuntojen vuokraus kuuluu 
kiinteistöalan palvelujen luokkaan 70201.

552 Leirintäalueet ja muu 
majoitustoiminta

Maksua vastaan tapahtuva majoitustoiminnan 
harjoittaminen. Majoitustoiminnan vähimmäis- 
tunnusmerkkinä on huoneen, leirintäpaikan tai 
muun yösijan järjestäminen majoitusliikkeen 
vieraan yöpymistä varten. Majoitusliikkeiden 
vieraat ovat yleensä väliaikaisia. Luokkaan kuu
luvat majoitustoimintaa harjoittavat matkustaja- 
kodit, retkeilymajat, lomakylät, täysihoitolat, 
leirintäalueet ja  lomamökkien vuokraajat. Myös 
majoitustoiminnan osana harjoitettu ravitsemis
toiminta.

Tähän ei kuulu:
Hyttien ja  makuupaikkojen järjestäminen juna- 
ja  laivamatkustajille kuuluu, mikäli liikennöijä 
itse tuottaa nämä palvelut, vastaavaan kuljetuk
sen luokkaan.

Opiskelija- ja  muiden asuntoloiden asuntojen 
vuokraus kuuluu luokkaan 70201.

Kylpylä-ja kuntoparantolatoiminta johon ei liity 
majoittumista kuuluu luokkaan 85110, 85149 tai 
93040.

Koulutuskeskusten yhteydessä pidettävät majoi
tustilat, joissa yöpyvät vain yrityksen tai yh
teisön sisäiseen koulutukseen osallistuvat, kuu
luvat luokkaan 80422.

5521 Retkeilymajat 
55210 Retkeilymajat
Majoitusliikkeet, joista puuttuu huonepalvelu ja  
joissa on omien vuodevaatteiden käyttömahdol
lisuus. Nämä on pääasiassa tarkoitettu vapaa- 
ajan matkailijoille.

Tähän ei kuulu:
Hotellitasoiset retkeilymajat (retkeilyhotellit) 
kuuluvat luokkaan 55110 tai 55120.

5522 Leirintäalueet, ml. matkailuvaunu- 
alueet

55220 Leirintäalueet, ml. matkailuvaunu- 
alueet

Liikkeet, jotka tarjoavat asiakkailleen leirintä
paikan sekä perusmukavuudet kuten pesutilat ja  
käymälät. Asiakkaat leiriytyvät esim. teltassa tai 
asuntovaunussa. Leirintäalueilla saattaa olla 
asiakkaille tarjolla myös mökkejä yöpymistä 
varten.

5523 Muu majoitustoiminta
55231 Matkustajakodit ja  täysihoitolat
Matkustajakodit eli majoitusliikkeet, jotka tarjo
avat vierailleen yöpymistä varten kalustetun 
huoneen ilman sellaisia huonekohtaisia muka
vuuksia kuin kylpy tai suihku ja  WC. Vieraan 
muonitusta varten saattaa matkustajakodissa olla 
aamiaishuone, ravintola tms.. Voivat toimia 
myös matkailumajan, majatalon, kievarin tms. 
nimisenä.

Täysihoitolat eli m ajoitusliikkeet, jotka tarjoa
vat asiakkailleen majoitusta yleensä pitempiai
kaista, mutta ei pysyvää (ympärivuotista) oles
kelua varten. Näiden palveluihin sisältyy aina 
mahdollisuus täyshoitoon. Tällaisia m ajoitus
liikkeitä ovat täysihoitolat, lomakodit, lepoko
dit, virkistyskodit yms..

55232 Lomakylät
Majoitusliikkeet, joissa vieraat pääasiassa ma
joitetaan lomamökeissä mutta myös muissa sisä
tiloissa. Lomamökkejä alueella on oltava vähin
tään kymmenen kappaletta tai niissä on oltava 
vähintään 40 vuodepaikkaa.

Tähän ei kuulu:
Hotellitasoiset lomakylät (lomahotellit) kuulu
vat luokkaan 55110 tai 55120.

Leirintäalueilla olevat lomamökit kuuluvat luok
kaan 55220.
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55239 M uualla mainitsematon 

majoitustoiminta
Kaikki ei-luvanvarainen majoitustoiminta, jossa 
asiakkaalle tarjotaan väliaikaista yöpymistilaa 
maksua vastaan. Tällainen toiminta on yleensä 
pienimuotoista luonteeltaan, ja  sitä harjoitetaan 
usein sivutoimisesti esim. maatilatalouden yh
teydessä. Lomamökkien vuokraaminen, huo- 
neenvuokraus yöpymistä varten, majoitus maati
lamatkailun yhteydessä, muu majoittaminen yk
sityiskodeissa.

Tällaisessa pienimuotoisessa majoitustoimin
nassa samanaikaisesti majoitettavien henkilöi
den lukumäärä ei yleensä ylitä 40 henkilöä.

Myös majoitustoiminta laivoilla, mikäli sitä har
joittaa ulkopuolinen yrittäjä.

Loma- ja  koulutuskeskukset, jotka eivät ole ho- 
tellitasoisia.

553 Ravintolat, kahvila-ravintolat ja 
ruokakioskit

5530 Ravintolat, kahvila-ravintolat ja 
ruokakioskit

Annoksiksi valmistettujen tai muuten annostel
tujen ruokien ja  juomien myynti välitöntä nau
tintaa varten. Tällaista toimintaa harjoittavat 
yleiset ravintolat, kahvila-ravintolat ja  ruoka- 
kioskit (grilli-kioskit).

Majoitusliikkeisiin ja  tavarataloihin sijoittuva 
ravintola tai kahvila-ravintola, sikäli kuin sen 
aukioloaika tai -kausi eroaa oleellisesti näiden 
aukioloajoista tai -kausista. Esim. kesähotellin 
aukiolokausi on oleellisesti lyhyempi kuin sii
hen mahdollisesti liittyvän ravintolan. Täten ke
sähotellien ravintolat kuuluvat ravintolatoimin
taan. Myös sellainen tavaratalossa sijaitseva ra
vintola, jonka aukiolo jatkuu tavaratalon sulke
misen jälkeen, kuuluu ravintolatoimintaan. Eril
lisen yrittäjän ylläpitämä ravintola, kahvila-ra
vintola tai ruokakioski tavaratalossa kuuluu tä
hän luokkaan.

Tähän ei kuulu:
Sairaaloiden, joukko-osastojen yms. laitosten it
se järjestämä ravitsemistoiminta kuuluu samaan 
luokkaan kuin nämä laitokset.

Ravitsemistoiminta rautateillä, lentokoneissa tai 
matkustajalaivoissa ja  -lautoilla kuuluu pääluok

kaan I, mikäli liikennöijä itse tuottaa nämä palve
lut.

Kioskimyynti kuuluu luokkaan 52113.

55301 Ravintolat
Ravintolatoiminta, jossa asiakkaalle on sisäti
loissa olevien ruokailutilojen, keittiöpalvelun ja  
alkoholittomien juomien tarjoilun lisäksi saata
vissa alkoholipitoisia juom ia kuten A-olutta, vii
nejä tai väkijuomia.

Myös baari-, diskoteekki-, kabaree- ja  tanssiti
la-, tikanheittotila- yms. palvelut ravintolatoi
minnan yhteydessä.

Kerhoravintolat: sellainen ravintolatoiminta,
jossa asiakkaiden pääsylle on asetettu muitakin 
kuin ikää koskevia rajoituksia.

55302 Kahvila-ravintolat
Kahvila-ravintolatoiminta keskiolutoikeuksin 
tai ilman anniskeluoikeuksia. Asiakkaalle on 
myös tarjolla omassa keittiössä valmistettuja 
ruoka-annoksia. Asiakkaan käytettävissä on si
sätiloissa olevat mukavuudet (mm. pöytä- ja  is- 
tumatilat).

Tähän ei kuulu:
Anniskeluoikeuksin varustettu ravitsemistoi
minta kuuluu luokkaan 55301.

Keskiolutbaarit ja  pubit kuuluvat luokkaan 
55400.

Sellainen tanssipaikkatoiminta, jossa virvokkei
den tarjoilulla on toissijainen merkitys, kuuluu 
virkistys- ja  kulttuuripalvelun luokkaan 92340.

Sairaaloiden, joukko-osastojen yms. laitosten it
se järjestämä kanttiinitoiminta kuuluu samaan 
luokkaan kuin nämä laitokset.

55303 Ruokakioskit
Tiskiltä tapahtuva lämmitettyjen tai muulla ta
voin valmistettujen ruokien myynti, jonka yh
teydessä asiakkaan käytettävissä ei ole sisätilois
sa olevia pöytiä ja  istumapaikkoja. Tällaiseen 
myyntiin saattaa liittyä ulkona olevia istuma
paikkoja. Ravintovalikoimaan sisältyy esim. 
kuumat makkarat, ranskanperunat, hampurilai
set, lihapiirakat, virvoitusjuomat, kahvi ja  kahvi- 
leipä. Myös kebab-kioskit ja  uuniperunoiden 
myynti lisukkeineen.
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Tähän ei kuulu:
Makeisten ja  elintarvikkeiden kioskimyynti kuu
luu vähittäiskaupan luokkaan 52113.

Jäätelön myyntiin erikoistuneet kioskit kuuluvat 
luokkaan 52272.

554 K ahv i-, o lu t- ja  d r in k k ib a a r it  
5540 Kahvi-, olut- ja drinkkibaarit 
55400 Kahvi-, olut- ja  drinkkibaarit
Juomien myynti tavallisesti paikalla tapahtuvaa 
nauttimista varten sekä tässä yhteydessä mah
dollisesti oleva viihdetarjonta. Huom: omassa 
keittiössä valmistettuja ruoka-annoksia ei ole 
tarjolla.

Kahvi-, o lu t-ja  drinkkibaarit, konditoria-kahvi
lat, pubit, diskoteekit, kabareet, yökerhot yms. 
joiden valikoimaan sisältyy useimmiten kahvi, 
tee, virvoitusjuomat, alkoholijuomat, kahvilei- 
vät ja  leivokset yms.. Tarjolla voi myös olla 
m ikrouunissa lämmitettyjä pikaruokia. Omassa 
keittiössä valmistettuja ruoka-annoksia ei ole 
tarjolla.

M ajoitusliikkeisiin ja  tavarataloihin sijoittuva 
kahvi-, olut ja  drinkkibaari yms., sikäli kuin sen 
aukioloaika tai -kausi eroaa oleellisesti näiden 
aukioloajoista tai -kausista. Myös sellainen ta
varatalossa sijaitseva baari, jonka aukiolo ja t
kuu tavaratalon sulkemisen jälkeen. Muun yri
tyksen tai yrittäjän ylläpitämä kahvi-, olut- ja  
drinkkibaarit tavaratalossa kuuluu aina tähän 
luokkaan.

Tähän ei kuulu:
Ravintolan yhteydessä toimivat drinkkibaarit 
yms., joita ei pystytä erottelemaan kuuluvat 
luokkaan 55301.

555 H en k ilö s tö - ja  la ito s ru o k a la t, 
a te ria p a lv e lu  

5551 Henkilöstö- ja laitosruokalat 
55510 Henkilöstö- ja  laitosruokalat
Ravitsemisliikkeiden työpaikoilla, laitoksissa, 
kouluissa jne. järjestämä ateria- ja  muu palvelu
toiminta. Nämä ravitsemisliikkeet voivat olla se
kä valtion tai kuntien omistamia että yksityisiä.

Tähän ei kuulu:
Sairaaloiden, joukko-osastojen yms. yksiköiden 
itse järjestämä ravitsemistoiminta kuuluu sa
maan luokkaan kuin nämä yksiköt.

Sotilaskotiyhdistystoiminta kuuluu järjestötoi
minnan luokkaan 91339.

5552 Ateriapalvelu 
55520 Ateriapalvelu
Ruoka-annosten ja  juomien valmistus ja  annos
tus suurkeittiöissä tai vastaavissa tiloissa muual
la (esim. ruokaloissa tai lentokoneissa) tapahtu
vaa kulutusta varten.

Juhlapalvelu (catering-palvelu, pitopalvelu).

Ateriapalveluliikkeen taijoilutoiminta.

Kolikoilla toimivien ruoka-annosautomaattien ja  
kahviautomaattien ylläpito. Tällaisen toiminnan 
harjoittaja saattaa pitää yllä useita tällaisia auto
maatteja useassa eri paikassa.

Tähän ei kuulu:
Varsinaisen elintarviketeollisuuden yhteydessä 
tapahtuva ruoka-annosten valmistus välitöntäkin 
kulutusta varten kuuluu teollisuuden luokkaan 
15.

Virvokeautomaattien ylläpito kuuluu luokkaan 
52630.
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|  KULJETUS. VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE

Ammattimainen, liikenteen talousyksiköiden päätoimintanaan harjoittama kuljetustoi
minta siihen liittyvine palveluineen, kuten kuljetusvälitys-, terminaali-, varastointi-, las- 
tinkäsittely- ja  pysäköintitoiminnot.

Posti- ja  teleliikenne sekä kuriiri- ja  postituspalvelut muiden kuin postilaitoksen toimesta. 

Tähän ei kuulu:
Laivojen valmistus, korjaus ja  huolto kuuluvat luokkaan 35110.

Raidekulkuneuvojen valmistus ja  korjaus kuuluvat luokkaan 35200.

Lentokoneiden valmistus ja  korjaus kuuluvat luokkaan 35300.

Moottoriajoneuvojen valmistus kuuluu luokkaan 341 tai 354, korjaus ja  huolto kuuluvat 
luokkaan 5020.

Teiden, rautateiden, satamien ja  lentokenttien rakentaminen, korjaus ja  kunnossapito 
kuuluvat luokkaan 452.

Teiden ja  lentokenttien hoito (puhdistaminen, heikoitus yms.) kuuluvat luokkaan 90003.

M uilla toimialoilla (kauppa, teollisuus jne.) harjoitettava, päätoimintaa palveleva kuljetus 
luokitellaan päätoiminnan mukaan, jos sitä ei ole mahdollista erottaa omiksi toimipai
koiksi.

Liikenneministeriö kuuluu julkisen hallinnon luokkaan 75130.

Liikenteen toimialajärjestöt kuuluvat järjestötoiminnan luokkaan 91110 ja  ammattialajär- 
jestöt luokkaan 91120.

60 Maaliikenne; putkijohtokuljetus
M atkustajien ja  tavaroiden kuljetus tilaus- ja  
linjaliikenteessä teitse, rauta- ja  raitioteitse se
kä metrolla. Kaasujen ja  nesteiden kuljetus put- 
kitse.

Tähän ei kuulu:
Henkilöstön kuljettaminen, yritysten, valtion, 
kuntien, seurakuntien yms. omilla linja- ja  hen
kilöautoilla kuuluu kyseiseen toimialaan.

Autojen hinauspalvelu kuuluu luokkaa 63219.

Autojen hinaus korjaamon yhteydessä kuuluu 
luokkaan 50201.

Autojen vuokraus ilman kuljettajaa, ml. käyttö- 
leasing, kuuluu luokkaan 71100. Autojen rahoi- 
tusleasing kuuluu luokkaan 65210.

Tieliikenteen tavara-asemat ja  terminaalit kuulu
vat luokkaan 63212.

Rautatieliikenteen asemat ja  terminaalit kuulu
vat luokkaan 63219.

Kuorma- ja  pakettiautojen sekä taksien tilaus- 
keskukset ja  kuljetusvälitys kuuluvat luokkaan 
63409.

601 Rautatieliikenne
6010 Rautatieliikenne 
60100 Rautatieliikenne
Matkustajien ja  tavaroiden kuljetus rautateitse 
sekä lähi- että kaukoliikenteessä, ml. makuu- ja  
erikoisvaunupalvelut sekä matkatavaran, kulje
tusvälineiden ja  postin kuljetus.

Tähän ei kuulu:
Rautatieliikennettä palvelevat toiminnot, kuten 
asema- ja  terminaalipalvelut sekä liikkuvan ka
luston käyttöhuolto (varikkotoiminta) kuuluvat 
luokkaan 63219.
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Rautateiden konepajat kuuluvat teollisuuden 
luokkaan 35200.

Rautateiden rakentaminen, korjaus ja  kunnossa
pito (radanpito) kuuluvat luokkaan 45230.

Asema-, terminaali- yms. rakennusten rakenta
minen, korjaus ja  kunnossapito kuuluvat luok
kaan 45211.

Ravintolavaunujen toiminta erillisen yrityksen 
harjoittamana kuuluu luokkaan 5530.

Transpoint-kuljetusten autokuljetukset kuuluvat 
luokkaan 60240.

Metroliikenne kuuluu luokkaan 60211.

602 Muu maaliikenne
6021 Muu säännöllinen maitse tapahtuva 

henkilöliikenne
60211 Raitiotie- ja  metroliikenne
Matkustajien aikataulunmukainen kuljetus rai- 
tioteitse ja  metroliikenteessä.

Tähän ei kuulu:
Raitioteiden ja  metroratojen rakentaminen, kor
jaus ja  kunnossapito kuuluvat luokkaan 45230.

Metroasemien rakentaminen, korjaus ja  kunnos
sapito kuuluvat luokkaan 45211.

60212 Säännöllinen linja-autoliikenne
Matkustajien aikataulunmukainen kuljetus lin
ja-autoilla paikallis-, lähi- sekä kaukoliikentees
sä ml. ulkomaan linjaliikenne sekä muu säännöl
lisesti toistuva aikataulunmukainen linja-autolii
kenne, kuten kiertoajelut, koululais- ja  työpaik- 
kakuljetukset.

Tähän ei kuulu:
Linja-autojen tilausliikenne kuuluu luokkaan 
60231.

Linja-autoasemien palvelut kuuluvat luokkaan 
63211.

Linja-autoasemien korjaus ja  kunnossapito kuu
luvat luokkaan 45211.

6022 Taksiliikenne  
60220 Taksiliikenne
Taksiliikenne, myös muu henkilöautojen vuok
raus kuljettajineen ml. invataksiliikenne.

Transpoint-kuriirijäijestelmän taksikuljetukset.

Tähän ei kuulu:
Taksien tilauskeskukset kuuluvat luokkaan 
63409.

Henkilöautojen vuokraus ilman kuljettajaa kuu
luvat luokkiin 71100 (autojen vuokraus ja  käyt- 
töleasing) ja  65210 (rahoitusleasing).

Ambulanssikuljetukset kuuluvat luokkaan 
85143.

6023 Muu maitse tapahtuva henkilöliikenne 
60231 Linja-autojen tilausliikenne
Matkustajien tilauskuljetus teitse linja-autoilla 
paikallis-, lähi- sekä kaukoliikenteessä ml. ulko
maan tilausliikenne ja  muut tilausluonteiset ajot 
linja-autoilla, kuten retki- ja  kiertoajelut.

Tähän ei kuulu:
Matkustajien aikataulun mukainen kuljetus lin
ja-autoilla kuuluu luokkaan 60212.

Linja-autojen vuokraus ilman kuljettajaa kuuluu 
luokkaan 71210.

60239 M uualla mainitsematon maitse 
tapahtuva henkilöliikenne

Matkustajien tilauskuljetus teitse ihmis- tai 
eläinvetoisissa välineissä, kuten vossikka-ja rik- 
sakuljetukset, koiravaljakkoajelut yms..

Tähän ei kuulu:
Tilausliikenne henkilöautoilla kuuluu luokkaan 
60220.

Linja-autojen tilausliikenne kuuluu luokkaan 
60231.

6024 Tieliikenteen tavarankuljetus
60240 Tieliikenteen tavarankuljetus
Tavaroiden kuljetus kuorma- ja  pakettiautoilla 
tai muilla kuljetusvälineillä koti- ja  ulkomaises
sa lin ja-ja  tilausliikenteessä sekä teillä liikkuvi
en tavarankuljetusvälineiden vuokraus kuljetta
jan kanssa ml. ihmis- tai eläinvetoiset kuljetus
välineet.

Tähän ei kuulu:
Tavaran kuljettaminen teillä kaupan, teollisuu
den jne. omilla kuljetusvälineillä kuuluu ao. toi
mialaan.

Kuljetustoiminta huolinnan osana kuuluu luok
kaan 63401.
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Tieliikenteen tavara-asemien ja  terminaalien toi
minta kuuluu luokkaan 63212.

Kuorma- ja  pakettiautojen tilauskeskukset sekä 
muu tavaran kuljetusvälitys kuuluvat luokkaan 
63409.

Autojen hinauspalvelu kuuluu luokkaan 63219, 
ja  hinaus korjaamon yhteydessä luokkaan 
50201.

603 P u tk ijo h to k u lje tu s
6030 Putkijohtokuljetus 
60300 Putkijohtokuljetus
Öljyn, kaasun, nesteiden yms. siirto putkitse ml. 
pumppuasemien toiminta.

Tähän ei kuulu:
Maakaasun valmistus kuuluu luokkaan 11100.

Putkiston rakentaminen, korjaus ja  kunnossapito 
kuuluvat luokkaan 45219.

Kaukolämpö- ja  vesihuolto kuuluvat energia
huollon luokkaan 40.

Viemärihuolto kuuluu luokkaan 90001.

Kaupunkikaasun valmistus ja  jakelu kuuluvat 
luokkaan 40200.

61 Vesiliikenne
Kotimaisten talousyksiköiden harjoittama tava
roiden ja  matkustajien säännöllinen ja  epäsään
nöllinen kuljetus vesitse omistamillaan ja  koti
maasta tai ulkomailta rahdatuilla aluksilla ml. 
risteilyalukset, sightseeing-veneet, lautat, vesi- 
taksit ja  proomut.

Myös matkustajaliikenne rahtialuksilla, joissa 
on rajoitetut majoitusmahdollisuudet.

Tavarankuljetus matkustaja-autolautoilla (lasti- 
liikenne, rekat, linja-autot), myös matkustajien 
henkilöautot ja  asuntovaunut.

Myös mm. öljynporauslauttojen, siltanostimien 
ja  proomujen hinaus sekä puun uitto.

Toimialaan kuuluu myös kuljetuspalvelujen 
kiinteänä osana harjoitettu majoitus-, ravitsemis- 
ja  myymälätoiminta aluksilla sekä laivayhtiöi
den myyntitoimistojen toiminta kotimaassa ja 
ulkomailla.

Vesiliikenteen toiminnaksi lasketaan varsinais
ten varustamo- ja  laivanisännöimisyritysten

toiminnan lisäksi myös monitoimialayritysten 
varustamoryhmien ja  -osastojen toiminta sekä 
sellaisten hoito- ja  markkinointiyritysten toi
minta, jotka rahtaavat muiden omistamia aluk
sia sekä operoivat ja  markkinoivat niiden kulje
tuksia.

Tähän ei kuulu:
Vesialusten vuokralle antaminen ilman miehis
töä kuuluu luokkaan 71220.

Vesialusten rahoitusleasing kuuluu luokkaa 
65210.

Alusten osto- ja  myyntivälitys kuuluu luokkaan 
51140.

Muiden kuin vesiliikennöitsijöiden harjoittama 
itsenäinen majoitus-, ravitsem is-ja myymälätoi
minta kuuluvat luokkiin 5530 ja  55400.

Huolinta-, laivameklari-, rahtaus- ja  laivanselvi- 
tystoiminta kuuluvat luokkaan 63401.

Matkatoimistojen laivalippujen välitys ja  laiva
matkojen myynti muiden kuin laivayhtiöiden 
omien myyntitoimistojen toimesta kuuluvat 
luokkaan 63300.

Kirjeenvaihtajavarustamot sekä linjaedustus 
muun kuin varustamotoiminnan osana kuuluvat 
luokkiin 63401 ja  63409.

Kalastus kuuluu luokkaan 05010.

Yhteys- ja  väyläalukset, jäänmurtajat, mit
tausalukset sekä pelastustoimintaan liittyvä hi
naus kuuluvat luokkaan 63229.

Puolustusvoimien alukset kuuluvat luokkaan 
75220, ja  rajavartiolaitoksen luokkaan 75242.

611 M e ri-ja  rannikkoliikenne
6110 M eri- ja rannikkoliikenne
Tavaroiden ja  matkustajien kuljetus kotimaan ja  
ulkomaiden välisessä meriliikenteessä sekä koti
maan rannikkoliikenteessä.

61101 M eriliikenteen henkilökuljetus
M atkustajien kuljetus meritse kotimaan ja  ulko
maiden välisessä liikenteessä joko omilla tai 
rahdatuilla matkustaja-autolautoilla, laivoilla, 
vesibusseilla tai vesitakseilla mukaanlukien ris
teilyt.

156 tfjfr Tilastokeskus

ü §



I
61102 M eriliikenteen tavarankuljetus
Tavaroiden (ml. öljyn) kuljetus meritse koti
maan ja  ulkomaiden välisessä liikenteessä joko 
omilla tai aika- ja  matkarahdatuilla aluksilla mu
kaanlukien näillä harjoitettu linja-, sopimus- ja 
hakurahti- eli tramppiliikenne.

61103 Kotimaan rannikkoliikenne
Tavaroiden (ml. öljyn) ja  matkustajien kuljetus 
meritse kotimaan rannikko- tai saaristosatamien 
välisessä liikenteessä joko omilla tai aika- ja 
matkarahdatuilla aluksilla.

Hinaus rannikolla; proomujen, ruoppausalusten 
jne. hinaaminen sekä väylämerkkien hinaus pai
koilleen yms..

612 Sisävesiliikenne
6120 Sisävesiliikenne  
61200 Sisävesiliikenne
Tavaroiden (ml. öljyn) ja  matkustajien kuljetus 
aluksilla sisävesillä; linja-, sopimus- ja  tilauslii
kenne joko omilla tai rahdatuilla aluksilla. Myös 
kuntien sisäinen lauttaliikenne sekä Saimaan ka
navan kauttakulku- eli transitoliikenne Suomen 
alueella. Myös satamien ja  telakoiden sisäinen 
liikenne ml. alusten laituriin saapumiseen ja  läh
töön liittyvä hinaus (satamahinaus).

Hinaus sisävesillä; proomujen, ruoppausalusten 
jne. hinaaminen, väylämerkkien hinaus paikoil
leen.

Puutavaran u itto ja  lauttaus.

62 Ilmaliikenne
Kotimaisten liikenne- ja  ansiolentoyritysten har
joittam a tavaroiden ja  matkustajien säännöllinen 
ja  epäsäännöllinen kuljetus ilmateitse omista
millaan ja  kotimaasta tai ulkomailta vuokratuilla 
ilma-aluksilla ml. liikennelentokoneet, pienko
neet, helikopterit yms..

Toimialaan kuuluu myös kuljetuspalvelujen 
kiinteänä osana harjoitettu ravitsemis- ja  myyn
titoiminta lentokoneissa, lentoyhtiöiden myynti- 
toimistojen toiminta kotimaassa ja ulkomailla 
sekä tavara-ja matkustajaliikenteen markkinoin
ti ilmakuljetuspalvelujen osana.

Tähän ei kuulu:
Lentokaluston vuokralle antaminen ilman mie
histöä (dry-lease) kuuluu luokkaan 71230.

Lentokaluston rahoitusleasing kuuluu luokkaan 
65210.

Lentoyhtiöiden harjoittama ravitsemistoiminta 
lentokoneissa, mikäli se ei sisälly lipun hintaan, 
kuuluu luokkaan 55400.

Lentokoneiden ateriapalvelu (catering) kuuluu 
luokkaan 55520.

Lentokoneiden lentojen väliset käyttöhuollot, 
tarkistukset, voitelut sekä vähäiset korjaukset 
kuuluvat luokkaan 63230.

Ilmakartoitus ja  -valokuvaus kuuluvat teknisen 
palvelun luokkaan 74811.

Ilmamainonta kuuluvat luokkaan 74409.

Lentoambulanssitoiminta kuuluu terveyden- ja  
sairaanhoitopalvelun luokkaan 85143.

Puolustusvoimien lentotoiminta (mm. Suomen 
ilmatilan valvonta) kuuluu luokkaan 75220.

Rajavartiolaitoksen lentotoiminta kuuluu luok
kaan 75242.

Ilmailuhallinto ja  lentokentät kuuluvat luokkaan 
63230.

Matkatoimistojen lentolippujen välitys ja  lento
matkojen myynti kuuluvat luokkaan 63300.

Huolinta- ja  rahtausliikkeiden harjoittama lento
rahdin huolinta ja  rahtaus kuuluvat luokkaan 
63401.

Lentorahdin kuormaus ja  purkaminen muun 
kuin kenttähenkilöstön toimesta kuuluu luok
kaan 63110.

621 Säännöllinen lentoliikenne
6210 Säännöllinen lentoliikenne  
62100 Säännöllinen lentoliikenne
Matkustajien ja  tavaroiden (ml. matkatavaran ja  
postin) kuljetus koti-ja  ulkomaan aikataulunmu
kaisessa reitti- ja  ansiolentoliikenteessä. Lento- 
kaluston vuokraus ilmakuljetuksia varten koti- 
ja  ulkomaan aika-taulunmukaisessa reitti- ja  an
siolentoliikenteessä.

Tähän ei kuulu:
Säännölliset tilauslennot kuuluvat luokkaan 
62200.
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622 Tilauslentoliikenne
6220 Tilauslentoliikenne  
62200 Tilauslentoliikenne
Matkustajien ja  tavaroiden (ml. matkatavaran ja  
postin) kuljetus koti- ja  ulkomaan säännöllisessä 
ja  epäsäännöllisessä tilauslentoliikenteessä 
(charter-lennot) ml. liike- ja  ansiolentotoiminta 
(mm. lentotaksit), helikopterikuljetukset, yleisö- 
lennätykset sekä lentovuokraamojen palvelut.

Lentokaluston vuokraus ilmakuljetuksia varten 
koti- ja  ulkomaan tilauslentoliikenteessä.

Tähän ei kuu lu:
Tilauslennot valmismatkojen osana kuuluvat 
luokkaan 63300.

623 Avaruusliikenne

6230 Avaruusliikenne 
62300 Avaruusliikenne
Avaruussatelliittien ja  -laitteiden laukaisu, kulje
tukset avamudessa.

63 Liikennettä palveleva toiminta ja 
matkatoimistot

631 Lastinkäsittely ja varastointi
Tavaroiden (ml. kontit) ammattimaisesti harjoi
tettu lastaaminen, purkaminen ja  varastointi.

Tähän ei kuulu:
Teollisuuden, kaupan yms. toiminnan yhteydes
sä harjoitettava, päätoimintaa palveleva lastinkä
sittely ja  varastointi luokitellaan päätoiminnan 
mukaan.

Tavaraterminaalien toiminta kuuluu luokkiin 
63212, 63219, 63221 tai 63230.

Konttien vuokraus kuuluu luokkaan 71210.

6311 Lastinkäsittely 
63110 Lastinkäsittely
Alusten lastaaminen ja  purkaminen sekä siihen 
liittyvät satamissa tapahtuvat työt.

Muualla kuin satamissa tapahtuva (esimerkiksi 
maa- ja ilmaliikenteen rahti- ja  matkustajater
minaaleissa) rahti- ja  matkatavaroiden lastaami
nen ja  purkaminen, myös siirtokuormaus aliura
koitsijan suorittamana.

6312 Varastointi 
63120 Varastointi
Itsenäisinä palveluina tarjotut varastointipalve
lut; eri tuoteryhmien kuljetusmuodosta toiseen 
tapahtuva välivarastointi sekä kylmävarastoissa, 
tullivarastoissa että muualla.

Myös autojen pitkäaikainen varastointi, konttien 
säilytys, ns. varastohotellit yms..

Varastointiin liittyvät varastoitavan tavaran 
edellyttämät ylläpitotoimet, kuten siirtokuljetuk
set varastointialueella, pakkaus, mittaus ja  tar
kastus.

Tähän ei kuulu:
Maksullinen pysäköinti kuuluu luokkaan 63213.

632 Muu liikennettä palveleva toiminta
6321 Muu m aaliikennettä palveleva 

toiminta
63211 Linja-autoasemat
Asema- ja  rahtipalvelut, jotka liittyvät asutus
keskusten väliseen tai sisäiseen linja-autoliiken
teeseen. Matkahuoltotoiminta ml. asemapalvelu- 
jen kiinteänä osana harjoitettu ravitsemis- ja  
myyntitoiminta.

63212 Tieliikenteen terminaalitoiminta
Kuorma- ja  pakettiautoliikenteen tavara-asemi
en ja  terminaalien toiminta.

Tähän ei kuulu:
Kuljetusyritysten omien terminaalien toimintaa 
ei eroteta itse kuljetuksesta.

Tieliikenteen kuljetusten välitys ja  markkinointi 
kuuluvat luokkaan 63409.

Varastohotellit kuuluvat luokkaan 63120.

63213 M aksullinen pysäköinti
Pysäköintialueiden, -talojen ja  autotallien toi
minta, riippumatta siitä ovatko ne katettua vai 
kattamatonta tilaa. Myös lento- ja  rautatieasemi
en sekä satamien yms. maksulliset pysäköinti- 
palvelut.

Tähän ei kuulu:
Hotellien, tavaratalojen ym. asiakkailleen tarjo
amat pysäköintipalvelut sisältyvät näiden pää
toimintaan.
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Moottoriajoneuvojen varastointi kuuluu luok
kaan 63120.

Asukaspysäköinti ja  kuntien mittaripaikat kuu
luvat luokkaan 75110.

Pysäköinninvalvonta kuuluu luokkaan 75241.

63219 M uualla mainitsematon maaliikennettä 
palveleva toiminta

Rautatieliikennettä palveleva toiminta; asema- 
palvelut omalla henkilökunnalla, rautatieliiken
teen tavara-asemat ja  -terminaalit, liikkuvan ka
luston käyttöhuolto ja  -korjaus (varikkotoimin- 
ta).

Autojen hinauspalvelut muun kuin korjaamon 
yhteydessä.

Teiden, siltojen ja  tunneleiden käyttöön liittyvä 
toiminta.

Tiehallinto. Teiden rakennuttaminen.

Tähän ei kuulu:
Rautatiekaluston rakentaminen (konepajat) kuu
luu luokkaan 35200.

Rautatieasemilla muiden kuin VR:n henkilökun
nan suorittamat maksulliset palvelut kuuluvat 
ao. luokkaan.

Asemaravintolat kuuluvat luokkaan 5530.

Asemakioskit kuuluvat luokkiin 52113, 52272, 
52474, 52482 ja  55303.

Ajoneuvojen katsastus kuuluu luokkaan 74300.

Liikenneturvallisuus-, tiepalvelu- yms. järjestö
jen toiminta kuuluu luokkaan 91339.

Tienpito kuuluu rakentamisen luokkaan 45230.

Autojen vuokraus ilman kuljettajaa ja  käyttö- 
leasing kuuluvat luokkaan 71100.

Autojen huolto, korjaus ja  hinaus korjaamon yh
teydessä kuuluvat luokkaan 50201.

Moottoripyörien ja  mopojen huolto ja  korjaus 
kuuluvat luokkaan 50403.

Renkaiden korjaus kuuluu luokkaan 50202.

6322 Muu vesiliikennettä palveleva 
toiminta

Kaikenlaiset vesiliikennettä tukevat palvelut ku
ten satamien ja  niihin liittyvien laitteiden hoito 
ja  toiminta, jäänmurtajat, luotsaus, majakat ym.

väylämerkinnät, kanavien ylläpito ja  toiminta, 
meripelastus sekä merenkulkuhallinto.

Tähän ei kuulu:
Varastointi satamissa kuuluu luokkaan 63120.

Hinaaja-alusten palvelut kuuluvat luokkaan 
61103 tai 61200.

Alusten osto ja  myynti osana varustamotoimin
taa kuuluu luokkaan 61.

Laivanmuonitusliikkeet kuuluvat tukkukaupan 
luokkaan 51390.

63221 Satamat
L iikenne-ja kalastussatamien toiminta. Satama
palvelut, kuten alusten kiinnitys-, lastaus- ja  pur- 
kamispalvelut sekä laitureihin, aallonmurtajiin, 
rahti- ja  matkustajaterminaalien ylläpitoon liitty
vät palvelut.

Tähän ei kuu lu:
Huvivenesatamien toiminta kuuluu luokkaan 
92620.

Satamien matkustajaterminaaleissa tms. sijaitse
vat ravintolat kuuluvat luokkaan 5530 ja  myy
mälät luokkaan 52.

Satama- ja  tullivarastot kuuluvat luokkaan 
63120.

Satamien rakentaminen ja  niiden laitteiden asen
taminen kuuluvat luokkaan 45240.

Ahtaus kuuluu luokkaan 63110.

Huolinta ja  rahtaus sekä rahdinvälitys kuuluvat 
luokkiin 63401 ja  63409.

Tulli- ja  passintarkastus satamissa kuluu luok
kaan 75110.

63229 M uualla mainitsematon vesiliikennettä 
palveleva toiminta

Luotsauspalvelut mukaanlukien luotsiveneiden 
palvelut sekä luotsaus satamiin tai satamista että 
vaarallisten paikkojen ohi. Väylänpito; väylien 
merkintään liittyvät palvelut, mm. väyläalukset. 
Majakoiden toimintaan liittyvät palvelut.

Pelastuspalvelut ulkomerellä, rannikko- tai sisä
vesillä. Hädässä olevien tai uponneiden alusten 
ja  niiden lastin pelastaminen mukaan lukien kal
listuneiden alusten oikaiseminen, karille ajanei
den irrottaminen ja  merihädässä olevien hinaa
minen.
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Kanavien, kanavoitujen jokien ja  muiden keino
tekoisten sisämaan vesiväylien toiminta ja  yllä
pito, kuten sulkuporttien, patojen, venehissien 
yms. käyttöön liittyvät palvelut. Saimaan kana
van hoitokunta.

Jäänmurtajien sekä yhteys- ja  mittausalusten toi
minta. Laivojen puhdistus, desinfiointi, savusta
minen, tuhoeläintarkastus ja  vastaavat palvelut 
laiturissa olevalla tai ankkuroidulla aluksella so
pimuspohjaisena toimintana (ei alusten miehistön 
työnsä osana tekemänä). Alusten nosto- ja  säily- 
tyspalvelut.

Tähän ei kuulu:
Huviveneiden nosto ja  säilytys kuuluvat luok
kaan 92620.

Väylämerkkien asentaminen kuuluu rakentami
sen luokkaan 45240.

Väylämerkkien hinaaminen paikoilleen kuuluu 
luokkiin 6 U 0 3  ja  61200.

Pelastusvene- ja  palontorjuntapalvelut kuuluvat 
luokkaan 75250.

Laivojen korjaus ja  kunnossapito kuuluvat teol
lisuuden luokkaan 35110.

Luokituslaitokset kuuluvat teknisen palvelun 
luokkaan 74208.

Tavarankuljetusvälineiden (mm. proomujen) hi
naus rannikolla ja  sisävesillä kuuluu luokkiin 
61103 ja  61200.

6323 Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta 
63230 M uu ilm aliikennettä palveleva toiminta
Lentoasemien ja  -kenttien toiminta, suuntimis- 
järjestelmät, kuten radiomajakat, lennonjohto- 
keskukset ja  tutka-asemat sekä ilmailuhallinto.

Lentokenttien maapalvelut ml. helikopterikentät 
ja  vesilentokoneiden tukikohdat. Lentomatkus- 
tajaterminaalien palvelut ml. helikopterikulje- 
tukset. Myös matkatavaroiden käsittely kenttä- 
henkilöstön toimesta. Lentorahtiterminaalien 
palvelut. Muut lentokenttäpalvelut, kuten konei
den hinaus, lentokonesuojat, lentokoneiden py
säköinti yms..

Lentokoneiden lentojen väliset käyttöhuollot, 
tarkistukset, voitelut sekä vähäiset korjaukset. 
Lennonjohto mukaan luettuna lennonjohtotutki- 
en, radiomajakoiden ja  kaikenlaisten sijainnin ja  
suunnan ilmaisimien toiminta. Lentokenttien yl

läpito ja  ilma-alusten katsastus. Avaruuslentoja 
palveleva toiminta, ellei maanpuolustusta.

Tähän ei kuulu:
Lentoasemien ravintolat ja  baarit kuuluvat luok
kiin 55301 ja  55400.

Lentoasemien myymälät, ml. tax free -myymälät 
kuuluvat tuotteitaan vastaaviin luokkiin.

Lentokoneiden ateriapalvelu (catering) kuuluu 
luokkaan 55520.

Lentokenttien rakentaminen ja  laitteiden asen
nus kuuluvat rakentamisen luokkaan 45230.

Lentorahdin kuormaus ja  purkaminen muun 
kuin kenttähenkilöstön toimesta kuuluu luok
kaan 63110.

Puolustusvoimien kenttä- ja  lennonvalvontatoi- 
minta kuuluu luokkaan 75220.

Rajavartiolaitoksen kenttä- ja  lennonvalvonta- 
toiminta kuuluu luokkaan 75242.

Tulli- ja  passintarkastus lentokentillä kuuluu 
luokkaan 75110.

Siivouspalvelut muun kuin kenttähenkilöstön 
toimesta kuuluvat luokkaan 74700.

633 Matkatoimistot ja muu matkailua 
palveleva toiminta

6330 Matkatoim istot ja muu matkailua 
palveleva toiminta 

63300 Matkatoimistot ja  muu matkailua 
palveleva toiminta

Matkojen sekä matkalippujen myynti ja  välitys 
sekä matkojen tuotanto; seura-, ryhmä-, liike
matkat jne., incoming-toiminta. Myös aikatau
luihin, matkojen hintoihin ja  hotellipalveluihin 
liittyvä tietopalvelu. Matkojen varausjärjestel
mät ja  suunnittelupalvelut. Matkaoppaiden ja  
-johtajien toiminta.

Hotellien- ja  muiden majoitusliikkeiden huo- 
neenvarauspalvelu ja  majoitusvälitys (esim. lo
mamökkien välitys).

Kuntien matkailutoimistot, matkailun edistämis
toiminta.

Tähän ei kuulu:
Liikenneyhtiöiden omat myyntitoimistot kuulu
vat ao. liikennemuodon mukaiseen luokkaan.
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634 Muu kuljetusvälitys
6340 Muu kuljetusvälitys 
63401 Huolinta ja  rahtaus
Vienti- ja  tuontikuljetusten järjestely-, koor
dinointi-, välitys-, agentti-, valvonta-, konsul
tointi- ja  markkinointipalvelut yms. rahdinanta- 
jan tai -kuljettajan toimeksiannosta; kuljetusket
jujen rakentaminen eri liikennemuotoja yhteen 
sovittaen.

Rahtaus, laivameklaus, laivanselvitys; lastitilan 
osto- ja  myyntivälitys, rahdinvälitys, lastauksen 
järjestely, rahtaus-, laivaus- ja  muiden kulje- 
tusasiakirjojen hankinta, laadinta ja  välitys sekä 
tulliselvitykset, linjarahtaus ja  -edustus yms. 
huolinnan osana.

Transito-, projekti- ja  lentohuolinta jne., myös 
huolintaan liittyvät paikalliset jakelu- ja  keruu- 
kuljetukset, pakkaus sekä tavaran mittaus ja  tar
kastus.

Huolintayritysten omalla kalustollaan suoritta
mat kuljetukset.

Varastointi huolinnan ja  rahtauksen osana, myös 
huolintaan liittyvä ulkomaan kuljetusvälitys ja  
terminaalitoiminta.

Tähän ei kuulu:
Muu kuin huolintaan liittyvä kuljetusvälitys 
kuuluu luokkaan 63409.

Terminaalitoiminta muun kuin huolinnan osana 
kuuluu luokkiin 63211, 63212, 63219 ja  63230.

Alusten ostaminen ja  myyminen sekä rahtaus ja 
linjaedustus varustamotoiminnan osana kuulu
vat luokkaan 61.

Vakuutusten välittäminen tavarankuljetusta var
ten kuuluu luokkaan 67200.

Tulli-ja passintarkastus kuuluu luokkaan 75110.

63409 M uualla mainitsematon kuljetusvälitys
Taksien tilauskeskukset.

Kuorma- ja  pakettiautojen koti- ja  ulkomaanlii
kenteen kuljetusten välitys ja  markkinointi 
(esim. KTK-yritykset).

Tähän ei kuulu:
Huolintaan liittyvä ulkomaan kuljetusvälitys 
kuuluu luokkaan 63401.

Rahdin kuljettaminen kuorma- ja  pakettiautoilla 
kuuluu luokkaan 60240.

64 Posti- ja teleliikenne

641 Posti- ja kuriiritoiminta
6411 Postin toiminta 
64110 Postin toiminta
Postilähetysten vastaanotto, kuljetus ja  jakelu. 
Postilähetyksiä ovat kirjelähetykset, joukkolä- 
hetykset ja  paketit sekä sanoma- ja  aikakaus
lehdet. Lähetyksiin voidaan liittää erilaisia lisä
palveluja.

Erilaiset asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuk
siin perustuvat postilaitoksen toimesta tapahtu
vat postin kuljetuspalvelut.

Erilaiset valtiolle, kunnille, yhteisöille ja  yrityk
sille korvausta vastaan suoritettavat toimeksian- 
topalvelut sekä myynti postitoimipaikoissa.

Tähän ei kuulu:
Kuriiri- ja  postitusliikkeet sekä lehtien jakelua 
harjoittavat yritykset kuuluvat luokkaan 64120.

Postin kuljetus rauta-, len to-ja  vesiteitse kuuluu 
kunkin toimialan tavarankuljetuksiin.

Yritykset, jotka välittävät pientavara- tai muita 
lähetyksiä sopimuksen perusteella joko yhtä tai 
useaa kuljetusmuotoa käyttäen, kuuluvat yrityk
sen päätoimialan mukaiseen luokkaan: esim. 
60240, 63401 tai 64120.

Postipankin palvelut kuuluvat luokkaan 65121.

6412 Muu jakelu- ja kuriiritoiminta 
64120 Muu jakelu - ja  kuriiritoiminta
Muu jake lu -ja  kuriiritoiminta; kirjeiden, paket
tien, asiakirjojen, sanoma- ja  aikakauslehtien 
yms. nouto, kuljetus ja  jakelu muun kuin posti
laitoksen toimesta. Tähän kuuluvat esim. koti
maiset ja  Suomessa toim ivat kansainväliset ku- 
riiriliikkeet sekä lehtiyhtiöiden omistamat, lä
hinnä lehtien jakeluun erikoistuneet itsenäiset 
jakeluyritykset.

Postituspalvelut, kuten kirjeiden monistaminen, 
kuorittaminen sekä frankkeeraus, osoitteiden 
kirjoittaminen lähetyksiin ja  muut toimenpiteet, 
jotka tehdään ennen kuin lähetys luovutetaan 
postilaitokselle, kuriiri- tai muulle jakeluliik- 
keelle perille toimittamista varten.

Tähän ei kuulu:
Postilaitoksen hoitama postin kuljetus ja  posti- 
tuspalvelu kuuluvat luokkaan 64110.
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642 T e le liik e n n e  
6420 Teleliikenne
Puhelin-, matkapuhelin- ja  dataliikenne, tekstin- 
siirtopalvelut, sähköiset ohjelmansiirtopalvelut 
ml. radio-ja televisio-ohjelmien siirto sekä muut 
telepalvelut.

64201 Puhelinliikenne
Paikallis-, kauko- ja  ulkomaanpuhelupalvelut 
sekä yleisöpuhelinpalvelut. Puhelinliikenteen 
palvelunumerot tiedon tai opastuksen välittämi
seksi, matkapuhelinpalvelut, meriliikenteen ra- 
diopuhelinpalvelut sekä kaukohaku.

Tähän ei kuulu:
Puhelinseksi-, puhelintreffi-, astrologi- ja  po- 
vauspalvelut kuuluvat luokkaan 93050.

64202 M uu teleliikenne
Tekstinsiirto-ja dataliikennepalvelut, koti-ja ul
komaiset sähkepalvelut; sähkeiden vastaanotto, 
välitys ja  perillesaattaminen. Teleksisanomien 
välitys kotimaahan ja  ulkomaille. Datasiirtopal
velut kuten puhelinverkon valinnaiset ja  kiinteät 
yhteydet, piirikytkentäinen datasiirtoverkko, pa
kettiverkot. Muut telepalvelut kuten teletietopal
velut (videotex), teleteksipalvelut (teletex), tele- 
kopiopalvelut (telefax) sekä sähköposti-, ilmoi
tuksensiirto- ja  kuvapuhelinpalvelut.

Teleliikenteen harjoittajien toimesta tapahtuva 
telepäätelaitteiden ja  -järjestelmien sekä erillis
verkkojen myynti ja  vuokraus, teleliikenteeseen 
liittyvä luettelotoiminta. Telepäätelaitteiden ja 
-järjestelmien sekä erillisverkkojen asennus ja 
huolto.

Tähän ei kuulu:
Valinnaisen puhelinverkon palvelut, joita ei voi
da erottaa muusta puhelinliikenteestä, kuuluvat 
luokkaan 64201.

Telepäätelaitteiden myynti itsenäisenä toiminta
na kuuluu luokkaan 52493.

Telepäätelaitteiden vuokraus itsenäisenä toimin
tana kuuluu luokkaan 71330.

64203 Ohjelmansiirtopalvelut
Radio- ja  televisio-ohjelmien (ml. kaapelitele
visio) välittäminen. Yhteisantennijärjestelmät, 
suuryhteisantennijärjestelmät, kaapelitele- 
visiojärjestelmät, ohjelmien siirto lähetysasemil
le ja  lähetysasemilta vastaanottajille sekä kan
sainvälinen ohjelmansiirto. Kaapeliteitse tapah
tuva ohjelma- ja  lähetystoiminta.

Tähän ei kuulu:
Radio- ja  televisio-ohjelmatoiminta sekä sen 
aputoimintana tapahtuva ohjelmansiirto kuulu
vat luokkaan 92200.

Antenniasennus kuuluu rakentamisen luokkaan 
45310.
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J RAHOITUSTOIMINTA
Rahoitustoiminta ja  vakuutustoiminta sekä pääasiassa niitä palveleva toiminta, jota ei 
voida sijoittaa muuhun toimialaluokkaan.

65 Rahoituksen välitys poislukien 
vakuutus

Pankkitoiminta; keskuspankki, talletuspankit 
sekä muu pankkimainen toiminta.

Muu rahoituksen välitys; rahoitusleasing, rahalai
tos- ja  sijoitustoiminta.

Tähän ei kuu lu :
Pankkitarkastusvirasto kuuluu julkisen hallin
non luokkaan 75130.

651 Pankkitoiminta
6511 Keskuspankkitoiminta 
65110 Keskuspankkitoiminta
Rahamarkkinoiden ohjaaminen, maan rahajär
jestelmän ylläpitäminen, raha- javaluuttapolitii- 
kan harjoittaminen, seteleiden liikkeelle laske
minen, valuuttareservien säilyttäminen, julkisen 
vallan rahapolitiikan hoito.

Tähän ei kuu lu:
Suomen Pankin setelipaino kuuluu teollisuuden 
luokkaan 22220.

Suomen rahapaja kuuluu teollisuuden luokkaan 
36210.

6512 Muu pankkitoiminta 
65121 Talletuspankkitoiminta
Talletusten vastaanottaminen ja  luotonanto, vas
tuusitoumusten antaminen (mm. pankkitakauk
set) sekä asiakkaiden maksu- ja  rahaliikkeen 
hoito. Pääosa luotonantoon käytettävistä varois
ta hankitaan yleisön ottolainauksena.

Liikepankki-, osuuspankki-, säästöpankki- ja  
postipankkitoiminta. Myös ulkomaisten Suo
messa pankkitoimintaa harjoittavien tytärpank
kien ja  sivukonttoreiden toiminta.

Tähän ei kuulu:
Osuuskauppojen säästökassat, jotka voivat ottaa 
osuuskuntalain mukaisesti talletuksia jäsenil
tään, kuuluvat luokkaan 52.

65129 M uu pankkimainen toiminta
Pankkien omat vakuusrahastot.

Tähän ei kuulu:
Pohjoismainen Investointipankki kuuluu luok
kaan 97000.

652 Muu rahoituksen välitys
6521 Rahoitusleasing 
65210 Rahoitusleasing
Vuokrausmuotoinen rahoitustoiminta, jossa ra
hoituslaitos hankkii asiakkaan valitseman koh
teen (esim. kone, kuljetusväline) om istukseen
sa ja  luovuttaa sen hallintaoikeuden asiakkaalle 
vuokraa vastaan. Omistusoikeus säilyy rahoi
tuslaitoksella.

Tähän ei kuulu:
Käyttöleasing kuuluu luokkaan 71.

6522 Muu luotonanto 
65220 M uu luotonanto
Muu luotonantotoiminta on toimintaa, jossa ra
hoitusta tarjotaan ammattimaisesti omaan lu
kuun yleisöltä hankituin takaisinmaksettavin va
roin (ei kuitenkaan talletusvaroin). Rahalaitosten 
varainhankinta tapahtuu pääasiassa pääoma
markkinoilta esim. joukkovelkakirja- ja  notari- 
aattilainoina.

Myyntisaamisten rahoitus (factoring); rahalaitos 
rahoittaa myyjän laskusaamiset ja  hoitaa perimi
sen ostajalta.
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Ostolaskujen rahoitus (confirming); rahalaitos 
maksaa ostajan kanssa sovitut laskut myyjälle tai 
rahoittaa näiden laskujen maksamista sovitun 
enimmäismäärän puitteissa.

Luottokorttitoiminta; luottoyhtiö maksaa asiak
kailleen myöntämillään luottokorteilla tai muilla 
maksukorteilla tehdyt maksusitoumukset mak
sun saajalle ja  perii maksut edelleen asiakkail
taan.

Osamaksusopimusten rahoitus; osamaksusopi
muksen tehnyt yhtiö/myyjä luovuttaa rahalaitok
selle oikeuden osamaksusopimukseen perustu
vaan saatavaan rahalaitoksen suorittamaa kor
vausta vastaan.

Kiinnitysluottopankit, luotto-osakeyhtiöt, rahoi
tusyhtiöt sekä muu rahalaitostoiminta. Myös ul
komaisten Suomessa rahalaitostoimintaa harjoit
tavien rahalaitosten tyttäret ja  sivukonttorit.

6523 Muu rahoitustoiminta 
65231 Sijoitus- ja  kehitysyhtiötoiminta
Sijoitus- ja  kehitysyhtiöiden eräänä toiminta
muotona on sijoittaa pääomaa yrityksiin sekä 
osallistua näiden toiminnan kehittämiseen ja 
hallintoon. Myös arvopapereihin sijoittaminen 
ja  näiden tarjoaminen pörssien välityksellä ylei
sölle on sijoitustoimintaa.

Kehitysyhtiöt suorittavat omistamilleen yrityk
sille myös konsulttipalveluja sekä ovat usein 
mukana yrityksen päätöksenteossa. Kehitysyhti
öt rahoittavat yrityksiä osakepääomalla tai sen 
luonteisella riskipääomalla.

Tähän ei kuu lu:
Kiinteistösijoitusyhtiöt kuuluvat luokkaan 
70120.

Pienet luonnollisten henkilöiden perustamat ar- 
vopaperisijoitusyhtiöt kuuluvat luokkaan 65239.

65232 Rahastotoiminta
Sijoitusrahastot; pääasiassa osakkeista ja  muista 
arvopapereista koostuva rahasto, jonka omista
vat siihen sijoittaneet henkilöt ja  yhteisöt yhtei
sesti. Rahastoon sijoitettu pääoma koostuu yh- 
täsuurista rahasto-osuuksista, joita ei noteerata 
pörssissä.

Rahastoyhtiöt; hallinnoivat sijoitusrahastoja.

Henkilöstörahastot; yhtiön henkilökunnan omis
tama ja hallinnoima rahasto, jolle yhtiö voi va

paaehtoisesti jakaa osan voitostaan. Rahasto on 
yrityskohtainen ja  vapaaehtoinen.

65239 M uu sijoitustoiminta
Mm. holding-yhtiöt, joiden tarkoituksena on 
toimia pääasiassa passiivisijoitusten välikappa
leena. Näitä ovat mm. luonnollisten henkilöi
den sijoitustarkoituksessa perustamat holding- 
yhtiöt sekä yritysten passiivisijoituksia varten 
perustamat holding-yhtiöt. Rahoitustoimintaa 
harjoittavien holding-yhtiöiden osakekanta ja 
kautuu laajalle ja  osakeomistukselle on tyypil
listä, että se tapahtuu pääoman sijoittamisen 
tarkoituksessa.

Tähän ei kuulu:
Ns. aktiiviset holding-yhtiöt, jotka toimivat 
omistuksen välikappaleina varsinaisessa yrityk
sessä tai liittyvät konsernin omistus- ja  hallin- 
tosuhteisiin kuuluvat luokkaan 74150.

Kiinteistösijoitusyhtiöt kuuluvat luokkaan 
70120.

66 Vakuutustoiminta poislukien 
pakollinen sosiaalivakuutus

660 Vakuutustoiminta poislukien 
pakollinen sosiaalivakuutus

Toimintaa, jossa vakuutuksenantaja kantaa ris
kin vakuutuksenottajan puolesta vakuutusmak
sua vastaan. Toimialaan kuuluvia vakuutuslajeja 
ovat henki-, yksilöllinen- ja  ryhmäeläkevakuu
tus ja  vahinkovakuutus.

Tähän ei kuulu:
Työttömyysvakuutustoiminta kuuluu luokkaan 
75309.

Pakollinen (lakisääteinen) eläkevakuutus kuuluu 
luokkaan 75302.

6601 Henkivakuutus 
66010 Henkivakuutus
Henkivakuutukseen erikoistuneet yhtiöt. Myös 
säästöhenkivakuuttaminen.

6602 Eläkevakuutus 
66020 Eläkevakuutus
Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen erikoistu
neet yhtiöt.
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Tähän ei kuulu:
Työttömyysvakuutustoiminta kuuluu luokkaan 
75309.

Pakollinen (lakisääteinen) eläkevakuutus kuuluu 
luokkaan 75302.

6603 Vahinkovakuutus 
66031 Vahinkovakuutusyhtiöt
Tapaturma-, omaisuus-, palo-, auto-, liikenne-, 
meri- yms. vahinkovakuuttamiseen erikoistu
neet vakuutusyhtiöt. Myös jälleenvakuutus.

66032 Vakuutusyhdistykset
Vakuutusyhdistys on osakkaiden keskinäiseen 
vastuuseen perustuva vakuutuslaitos, jonka toi
minta-alue käsittää enintään 40 kuntaa yhtenäi
sellä alueella tai joka harjoittaa ainoastaan kalas
tusvälineiden vakuutusta.

Tähän ei kuulu:
Liikennevakuutusyhdistys ja  Potilasvakuutusyh- 
distys kuuluvat luokkaan 66039.

66039 M uu vahinkovakuutus
Sairaus-, hautaus- ja  eroavustuskassat.

Liikennevakuutusyhdistys, Potilasvakuutusyh- 
distys, vakuutuspoolit ja  muualla luokittelema
ton vahinkovakuutus.

Tähän ei kuulu:
Valtion tapaturmavirasto kuuluu julkisen hallin
non luokkaan 75122.

6? Rahoitusta palveleva toiminta
Rahoitus- ja  sijoitustoimintaa avustavat palvelut.

Vakuutustoimintaa avustavat palvelut, joihin ei 
liity vakuutuskorvausten maksuvelvollisuutta.

671 Rahoituksen välitystä palveleva 
toiminta

6711 Rahoituksen välityksen hallinnolliset 
tukipalvelut 

67111 Pörssitoiminta
Arvopaperipörssi, johdannaispörssit (futuuri-, 
optio- ja  termiinisopimusten välitys) sekä jalo- 
metallipörssit.

67119 M uut rahoituksen välityksen 
hallinnolliset tukipalvelut

Koko pankkijärjestelmän kattava vakuusrahas- 
totoiminta.

Pankkijärjestöjen yhteydessä tapahtuva pankki- 
tarkastus- ja  osuuspankkitarkastustoiminta.

6712 Arvopapereiden kauppa ja hallinta
67120 Arvopapereiden kauppa ja  hallinta
Arvopapereiden ostaminen, myyminen, vaihta
minen ja  merkitseminen toimeksiantajan lukuun 
(mm. pankkiiriliikkeet).

Tähän ei kuulu:
Arvopapereihin sijoittaminen omiin nimiin kuu
luu luokkaan 6523.

6713 Muu rahoitusta ja sijoitusta palveleva 
toiminta

67130 M uu rahoitusta ja  sijoitusta palveleva 
toiminta

Mm. takaustoiminta, rahoitus- ja  sijoitusneu
vonta, panttilainaustoiminta, talletustodistusten 
kauppa, luottojen välitys, kukkakaupan clea
ring.

Pankkeja edustavat järjestöt.

Valuutan vaihto, pankkiautomaattien hoito. 

Tähän ei kuulu:
Laskujen perintä kuuluu luokkaan 74842. 

Luottotietopalvelu kuuluu luokkaan 74849.

672 Vakuutusta palveleva toiminta
6720 Vakuutusta palveleva toiminta 
67200 Vakuutusta palveleva toiminta
Mm. vakuutusten välittäminen (meklaritoiminta, 
franchicing-periaatteella toimivat konttorit jne.), 
vakuutusmatematiikkapalvelut, vakuutuskohtei
den arviointi.

Tähän ei kuulu:
Eläkevakuutusta palveleva toiminta, esimerkiksi 
Eläketurvakeskus, kuuluu luokkaan 75302.
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K KIINTEISTÖ-, VUOKRAUS- JA TUTKIMUSPALVELUT; 
LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT

76 Kiinteistöalan palvelut
Asuin- ja  muiden rakennusten sekä kiinteistöjen 
rakennuttaminen ja  myynti; rakennusten, kiin
teistöjen, asuntojen sekä liike-, toimi- yms. tilo
jen omistus, hallinta, vuokraus ja  leasing; isän
nöinti, huolto ja  välittäminen sopimuksen perus
teella tai palkkiota vastaan; kiinteistösijoitustoi- 
minta.

Tähän ei kuulu:
Rahoitusleasing kuuluu luokkaan 65210.

701 Kiinteistöjen rakennuttaminen ja 
omien kiinteistöjen kauppa

7011 Kiinteistöjen rakennuttaminen 
70110 Kiinteistöjen rakennuttaminen
Omaan lukuun tapahtuva asuin- ja  muiden ra
kennusten sekä kiinteistöjen rakennuttaminen, 
joka käsittää maanhankinnan, rakennussuunnit
telun, rahoituksen ja  urakkakilpailun järjestämi
sen, rakennusaikaisen valvonnan sekä mark
kinoinnin ja  myynnin.

Valtion ja  kuntien rakennuttajatoiminta.

Tähän ei kuu lu:
Pelkkä rakennuttajakonsultointi ja  projektinjoh- 
to kuuluu luokkaan 74207.

Valtion ja  kuntien harjoittama teiden rakentami
nen kuuluu luokkaan 45230.

Perustajaurakointi eli ns. grynderitoiminta kuu
luu luokkaan 45211.

Kiinteistöjen rakentaminen ja  myynti rakentajan 
toimesta kuuluu luokkaan 45211.

7012 Omien kiinteistöjen kauppa 
70120 Omien kiinteistöjen kauppa
Lyhyt- tai pitkäaikaiseen sijoitukseen tähtäävä 
kaupankäynti omassa omistuksessa olevilla tai

Kisatuilla asunnoilla, liike-, toimi- yms. tiloilla, 
asuin- ja  muilla rakennuksilla, kiinteistöillä sekä 
maalla. Rakennukset ja  kiinteistöt ostetaan 
vuokrattavaksi tai myytäväksi, ja  niitä voidaan 
jalostaa rakennuttamalla tai saneeraamalla. 
Esim. kiinteistösijoitustoiminta.

Tähän ei kuulu:
Arvopapereihin ja  yrityksiin liittyvä sijoitustoi
minta kuuluu luokkaan 6523.

Päätoiminen rakennuttaminen ja  myynti kuuluu 
luokkaan 70110.

Kiinteistöjen ja  rakennusten ostaminen ja  myy
minen toimeksiantajan lukuun kuuluu luokkaan 
70310.

702 Omien asuntojen ja kiinteistöjen 
vuokraus ja hallinta

7020 Omien asuntojen ja kiinteistöjen  
vuokraus ja hallinta  

70201 Asuntojen vuokraus
Asunnon, asuinrakennuksen tai -kiinteistön 
omistajan tai haltijan, kuten kiinteistöyhtiön tai 
yksityishenkilön, harjoittama asuntojen, asuinra
kennusten ja  kiinteistöjen tai asuntoloiden vuok
raus, alivuokraus ja  leasing. Useampia asuntoja 
sisältävien asuinrakennusten ja  -kiinteistöjen tai 
asuntoloiden (mm. opiskelija-asuntolat, asunto
hotellit ja  vanhustentalot ilman hoitopalveluja) 
vuokraus, alivuokraus ja  leasing.

Valtakunnallinen vuokratalo-osuuskunta.

Tähän ei kuulu:
Majoitustilojen (ml. lomamökkien) pitäminen 
lyhytaikaisille yöpyjille kuuluu luokkaan 551 tai 
552.

Sosiaalinen majoittaminen (esim. palvelutalot ja  
-asunnot sekä hoito-, ensi- ja  vanhainkodit, jo i
den yhteydessä annetaan hoitopalveluja) kuuluu 
luokkaan 8531.
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70202 Asuntojen ja  asuinkiinteistöjen hallinta
Asuntojen, asuinrakennusten ja  -kiinteistöjen 
omistus ja  hallinta.

Mm. asunto-osuuskunnat ja  -osakeyhtiöt, keski
näiset asuinkiinteistöosakeyhtiöt, kvasiyhtiöt.

70209 Muiden kiinteistöjen vuokraus ja  
hallinta

Omien tai liisattujen konttori-, liike-, teollisuus-, 
varasto-, myymälä- yms. tilojen, rakennusten ja  
kiinteistöjen sekä maatalousmaan, metsämaan, 
kaivausoikeuksien yms. vuokraus, alivuokraus 
ja  leasing. Myös hotellien ja  muiden majoitus
liikkeiden kiinteistöjen vuokraus ja  leasing.

Kiinteistöosakeyhtiöt ja  keskinäiset kiinteistö
osakeyhtiöt.

Tähän ei kuulu:
Varastointipalvelut, joihin liittyy varastoitavan 
tavaran edellyttämiä ylläpitotehtäviä, kuuluvat 
kuljetuksen luokkaan 63120.

Teatteri- yms. taidelaitostilojen ja  -kiinteistöjen 
omistus, vuokraus ja  huolto kuuluu luokkaan 
92320.

703 Kiinteistöjen välitys, isännöinti ja 
hoito

7031 Kiinteistövälitys 
70310 Kiinteistövälitys
Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan ta
pahtuva rakennusten, kiinteistöjen, asuntojen, 
toimitilojen sekä maatalous-, metsä- ja  muun 
maan välittäminen. Myös välitykseen liittyvä 
kiinteistöjen ja  rakennusten arviointi, huuto- 
kauppaaminen ja  kiinteistöalan asiantuntijapal
velut.

Vuokra-asuntojen, -rakennusten ja  -kiinteistöjen 
välitys.

Tähän ei kuulu:
Kiinteistöjen rakennuttaminen ja  niiden myynti 
kuuluu luokkaan 70110.

Asuntojen ja  kiinteistöjen myynti ja ostaminen 
omiin nimiin kuuluu luokkaan 70120.

Perustajaurakoitsijoiden eli gryndereiden kiin
teistöjen ja  asuntojen kauppa kuuluu rakentami
sen luokkaan 45211.

Kiinteistöjen arviointiin erikoistunut toiminta, 
kun se tehdään erillään kiinteistöjen välityksestä 
kuuluu teknisen palvelun luokkaan 74207.

Yritysten välitys kuuluu luokkaan 74849.

Rakennuttamiskonsultointi kuuluu luokkaan
74207.

7032 Isännöinti ja kiinteistönhoito  
70320 Isännöinti ja  kiinteistönhoito
Yksityisten, valtion tai kuntien omistamien 
asuin- ja  muiden rakennusten sekä kiinteistöjen 
isännöinti sopimus- tai palkkiopohjalla. Myös 
vuokranperimistoiminta.

Yksityisten, valtion tai kuntien omistamien 
asuin- ja  muiden rakennusten sekä kiinteistöjen 
huoltaminen ja  hoito sopimus- tai palkkiopohjal
la. Kiinteistönhoitoon saattaa sisältyä kiinteistö
jen korjaamista, siivoamista, kirjanpitoa jne..

Kiinteistöhuolto ja  talonmiestoiminta.

Tähän ei kuulu:
Teattereiden yms. taidelaitoskiinteistöjen hoito 
kuuluu luokkaan 92320.

Erikoistunut kirjanpito kuuluu luokkaan 74121.

Erikoistunut siivous kuuluu luokkaan 74700.

Erikoistunut jätehuolto kuuluu luokkaan 90002.

Erikoistunut ruohikoiden ja  viheralueiden hoito 
ja  ylläpito kuuluu luokkaan 90003.

71 Kulkuneuvojen, koneiden ja  
laitteiden vuokraus ilman 
käyttäjää sekä kotitalous
tavaroiden vuokraus

Kulkuneuvojen sekä kuljetus- ja  liikennevälinei
den vuokraus ilman kuljettajaa tai miehistöä; 
pääasiassa elinkeinotoiminnassa käytettävien 
koneiden, laitteiden ja  tarvikkeiden vuokraus il
man käyttäjää; kotitaloustavaroiden vuokraus 
kotitalouksille, yrityksille, laitoksille yms..

Käyttöleasing huoltosopimuksella tai ilman. 

Tähän ei kuulu:
Kulkuneuvojen, koneiden ja  laitteiden vuokraus 
käyttäjineen kuuluvat asianomaisiin liikenteen 
ja  rakentamisen tms. luokkiin.

Rahoitusleasing kuuluu luokkaan 65210.

l/jjll Tilastokeskus 167



K
711 A u to jen  vuokraus ilm an  k u lje tta ja a  
7110 Autojen vuokraus ilman kuljettajaa  
71100 Autojen vuokraus ilman kuljettajaa
Autojen vuokraus ilman kuljettajaa ja  käyttö- 
leasing. Yksityisautot ja  kevyet (korkeintaan 
3500 kg painavat) paketti- ja  kuorma-autot.

Tähän ei kuulu:
Henkilöautojen vuokraus kuljettajineen kuuluu 
luokkaan 60220.

712 M u id e n  liik e n n e v ä lin e id e n  
vuokraus ilm an  kä y ttä jä ä

7121 Muiden m aaliikennevälineiden  
vuokraus ilman kuljettajaa  

71210 Muiden maaliikennevälineiden  
vuokraus ilman kuljettajaa

Kuorma-, paketti- ja  vetoautojen, matkailuau
tojen, asuntovaunujen, moottoripyörien, vetu- 
reiden, junavaunujen, tavarankuljetusperä- 
vaunujen, konttien sekä muiden m aaliikenne-ja 
kuljetusvälineiden vuokraus ilman kuljettajaa 
ja  käyttöleasing.

Tähän ei kuulu:
Yksityisautojen ja  kevyiden paketti- ja  kuorma- 
autojen vuokraus ilman kuljettajaa kuuluu luok
kaan 71100.

Polkupyörien ja  urheiluvälineiden vuokraus 
kuuluu luokkaan 71402.

Linja-autojen vuokraus kuljettajineen kuuluu 
luokkaan 60231.

Tieliikenteen tavarankuljetusvälineiden vuok
raus kuljettajineen kuuluu luokkaan 60240.

7122 Vesiliikennevälineiden vuokraus ilman 
miehistöä 

71220 Vesiliikennevälineiden vuokraus ilman 
miehistöä

Vesiliikennevälineiden vuokraaminen ilman 
miehistöä ja  käyttöleasing.

Tähän ei kuulu:
Vesiliikennevälineiden vuokraus miehistöineen 
kuuluu luokkiin 6110 ja 6120.

Huviveneiden ja  vesiurheiluvälineiden vuokraus 
kuuluu luokkaan 71402.

7123 llm aliikennevälineiden vuokraus ilman 
miehistöä 

71230 llmaliikennevälineiden vuokraus ilman 
miehistöä

llmaliikennevälineiden vuokraus ilman miehis
töä ja  käyttöleasing.

Tähän ei kuulu:
llmaliikennevälineiden vuokraus miehistöineen 
kuuluu luokkiin 62100 ja  62200.

Ilmaurheiluvälineiden vuokraus kuuluu luok
kaan 71402.

713 K oneiden  ja  la itte id e n  vuokraus  
7131 Maatalouskoneiden ja -laitteiden  

vuokraus 
71310 Maatalouskoneiden ja  -laitteiden  

vuokraus
Maa- ja  metsätaloudessa käytettävien koneiden 
ja  kaluston vuokraus ilman käyttäjää ja  käyttö- 
leasing.

Tähän ei kuulu:
Maatalouskoneiden ja  -laitteiden vuokraus käyt
täjineen kuuluu luokkaan 01410.

7132 Rakennuskoneiden ja -laitteiden  
vuokraus 

71320 Rakennuskoneiden ja  -laitteiden  
vuokraus

Rakentamisessa käytettävien rakennuskoneiden 
ja  -kaluston vuokraus ilman käyttäjää ja  käyttö- 
leasing.

Myös rakennuskohteiden lämmittämiseen käy
tettävien laitteiden, työmaakoppien sekä raken- 
nustelineiden vuokraus ilman pystytystä ja  kor
jausta.

Tähän ei kuulu:
Rakennuskoneiden ja  -laitteiden vuokraus käyt
täjineen kuuluu luokkaan 45500.

7133 Konttorikoneiden ja -varusteiden sekä 
tietokoneiden vuokraus 

71330 Konttorikoneiden ja  -varusteiden sekä 
tietokoneiden vuokraus

Tietokoneiden ja  sen oheislaitteiden sekä tele
päätelaitteiden ja  kopio-, kirjoitus-, lasku- yms.
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konttorikoneiden ja  -laitteiden vuokraus ja  käyt- 
töleasing.

Tähän ei kuulu:
Tietokoneajan vuokraus kuuluu luokkaan 
72300.

7134 Muiden koneiden ja laitteiden  
vuokraus 

71340 Muiden koneiden ja  laitteiden 
vuokraus

Teollisuuskoneiden ja  -laitteiden (esim. mal- 
minlouhinta-, öljynporaus-, mittaus- ja  valvon
talaitteet sekä moottorit, turbiinit, työstöko
neet), ammattimaisten tv-, rad io -ja  viestintävä
lineiden sekä muiden teollisessa, kaupallisessa 
ja  tieteellisessä toiminnassa käytettävien konei
den, kaluston ja  laitteiden vuokraus ilman käyt
täjää ja  käyttöleasing. Myös lainapeitteiden ja  
-laatikoiden vuokraus.

Tähän ei kuulu:
Kotitaloustavaroiden ja  urheiluvälineiden vuok
raus kuuluu luokkaan 7140.

Elokuvastudioiden harjoittama kaluston, lavas
teiden ia puvuston vuokraus kuuluu luokkaan 
92110.

714 Henkilökohtaisten esineiden ja 
kotitalousesineiden vuokraus

7140 Henkilökohtaisten esineiden ja 
kotitalousesineiden vuokraus 

71401 Videofilmien vuokraus
Videofilmien vuokraus; toimintaan voi liittyä si- 
vuluonteinen videolaitteiden vuokraus.

Tähän ei kuulu:
Päätoiminen videolaitteiden vuokraus kuuluu 
luokkaan 71409.

71402 Urheilu- ja  liikuntavälineiden vuokraus
Maa-, v esi-ja  ilmaurheiluvälineiden vuokraus ja  
käyttöleasing (esim. polkupyörät, lasketteluväli- 
neet, surffilaudat, vesiskootterit, huviveneet, 
riippuliitimet, purjelentokoneet).

71409 M uu kotitaloustavaroiden vuokraus
Kasvien, kulissien, korujen, soitinten, huoneka
lujen, taloustavaroiden, televisioiden, videolait

teiden, sähkölaitteiden yms. tavaroiden vuok
raus.

Kotitaloustekstiilien vuokraus; liinavaatteiden, 
työvaatteiden, pukineiden, asusteiden yms. 
vuokraus pesupalvelulla tai ilman.

Muiden kuin kirjastojen harjoittama lehtien, kir
jojen yms. vuokraus.

Pukujen vuokraus.

Tähän ei kuulu:
Kirjastojen lainaustoiminta kuuluu luokkaan 
92510.

Vaatteiden ja  tekstiilien vuokraus pesulatoimin
nan yhteydessä kuuluu luokkaan 93010.

Elokuvastudioiden harjoittama pukuvuokraus 
kuuluu luokkaan 92110.

72 Tietojenkäsittelypalvelu
Automaattiseen tietojenkäsittelyyn liittyvä, 
asiakkaan laskuun tapahtuva laitteisto- ja  ohjel- 
mistokonsultointi, ohjelmistojen suunnittelu ja  
valmistus, tietokone- ja  käsittelypalvelutoimin- 
ta, tietokantaisännöinti, konttori- ja  tietokonei
den korjaus ja  huolto sekä muu tietojenkäsittely- 
palvelu.

Tähän ei kuulu:
Atk-laitteiden valmistus ja  suuret korjaukset 
kuuluvat teollisuuden luokkaan 30020.

Atk-laitteiden maahantuonti ja  tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 51641, ja  vähittäiskauppa luok
kaan 52492.

Atk-laitteiden vuokraus ja  käyttöleasing kuuluu 
luokkaan 71330.

Oppilaitosten ja  muiden koulutusta antavien yk
siköiden atk-opetus kuuluu luokkaan 80.

Atk-pohjaiset tekstinkäsittelypalvelut asiakkaan 
laskuun kuuluvat luokkaan 74831.

Atk-henkilöiden vuokraus kuuluu luokkaan 
74502.

721 A tk -la itte is to k o n s u lto in ti
7210 Atk-laitteistokonsultointi 
72100 Atk-laitteistokonsultointi
Asiakkaan neuvonta atk-laitteiston valinnassa ja 
kokoonpanossa sekä toimistoautomaation kehit-
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täminen. Myös ohjelmiston valintaan liittyvä 
neuvonta, mikäli se kuuluu osana kokonaisuu
teen.

Tähän ei kuulu:
Erillinen ohjelmistokonsultointi kuuluu luok
kaan 72200.

Atk-laitevalmistajien, -myyjien ja  -vuokraajien 
antama laitteistojen käyttöönottokoulutus ja  -oh
jaus toimituksen yhteydessä kuuluu luokkaan 
30020 (teollisuus), 51641 (tukkukauppa), 52492 
(vähittäiskauppa) tai 71330 (vuokraus).

722 Ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi

7220 Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 

72200 Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja  
konsultointi

Systeemityöpalvelu; varusohjelmien ja  yleisten 
sovellusohjelmien myynti valmistajan toimesta. 
Asiakaskohtaisten sovellusohjelmien tuottami
nen ja  myynti valmistajan toimesta (ohjelmisto
talojen toiminta). Asiakkaan vaatimusten mu
kaan yksilöllisesti tehtävien tietokonesysteemi
en analysointi, suunnittelu, ohjelmointi, toteutta
minen, dokumentointi ja  kehittäminen. Val
misohjelmien asiakaskohtainen muuntelu.

Atk-ohjelmistojen ylläpito; ohjelmistoihin liitty
vien ongelmien analysointi ja  korjaaminen 
(myös ennaltaehkäisy).

Atk-ohjelmistokonsultointi; mm. asiakkaan 
atk-järjestelmätarpeen selvittäminen, toteutta
mismahdollisuuksien tutkiminen, atk-kehitys- 
suunnitelman laadinta, atk-toiminnan sanee
raus ja  ohjelmistojen valinnan opastus sekä 
neuvonta järjestelm ien tekniikkaan liittyvissä 
asioissa.

Myös ohjelmistojen käyttöönottoon olennaisesti 
liittyvä ohjaus ja  koulutus.

Tähän ei kuu lu:
Atk-tallenteiden jäljentäminen kuuluu luokkaan 
22330.

Ohjelmistokonsultointi laitteistokonsultoinnin 
yhteydessä kuuluu luokkaan 72100.

Atk-järjestelmien ylläpito osana käyttöosasto- 
palvelua kuuluu luokkaan 72300.

Pienimuotoisten ohjelmatuotteiden (videopelit 
yms.) vähittäismyynti kuuluu luokkaan 52451.

Atk-alan yleisluontoisen oppimateriaalin kus
tantaminen kuuluu teollisuuden luokkaan 
22110, ja  myynti vähittäiskaupan luokkaan 
52472.

723 Tietojenkäsittely
7230 Tietojenkäsittely  
72300 Tietojenkäsittely
Tiedonvalmistelu; tietovälinemuunnokset, ajo- 
valm isteluja tallennus.

Tietokoneajan myynti; asiakkaan tietojenkäsitte- 
lylaite on kytketty palvelujen tarjoajan kes
kusyksikköön ja  tietojenkäsittely tapahtuu suo
rakäyttönä asiakkaan omilla ohjelmilla.

Laskentapalvelutoiminta; asiakkaan tiedot siir
retään palvelujen tarjoajan tietokoneelle, jossa 
ne käsitellään palvelujen tarjoajan ohjelmilla.

Käyttöosastopalvelu; asiakkaan koko tietojenkä- 
sittelytoiminta tai sen osa hoidetaan asiakkaan 
laitteilla pitkäaikaisen sopimuksen puitteissa. 
Myös ylläpito tai satunnainen järjestelmän ke
hittäminen voi kuulua osana palveluun.

Muut käsittelypalvelut; mikrotulostuspalvelu, 
piirturi- ja  digitointipalvelut yms..

724 Tietopankkitoiminta
7240 Tietopankkitoiminta 
72400 Tietopankkitoiminta
Tietokantaisännöinti; tietokantatilan ja  tiedonha
kuohjelmiston käyttöön asettaminen maksua 
vastaan.

Atk-rekisteripalvelut; tietojen keruu ja  tallennus 
tietokoneelle tietokannoiksi myyntiä varten.

Tietokantakustantaminen; sähköisen tiedon os
taminen, tuottaminen ja  jälleenmyynti sähköi
sessä muodossa.

Tietoverkkopalvelut; tietoverkkoja hyödyntävä, 
vain niiden varaan rakennettu erityinen liiketoi
minta. Intemet-yhteyspalvelujen tarjoaminen.

Tähän ei kuulu:
Luottotietopalvelu kuuluu luokkaan 74849.
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725 K onttori- ja  tie to k o n e id e n  korjaus  

ja  huolto  

7250 Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja 
huolto

72500 Konttori- ja  tietokoneiden korjaus ja  
huolto

Asiakkaan laskuun tapahtuva tietokoneiden ja  
sen oheislaitteiden, konttorikoneiden ja  atk-poh- 
jaisten kassajärjestelmien huolto ja  korjaus sil
loin, kun siitä laskutetaan erikseen. Myös val
mistajan ja  maahantuojan huollot, kun niistä las
kutetaan erikseen.

Tähän ei kuulu:
Atk-ohjelmistojen ylläpito kuuluu luokkaan 
72200.

726 M u u  tie to je n k ä s itte ly p a lv e lu
7260 Muu tietojenkäsittelypalvelu  
72600 M uu tietojenkäsittelypalvelu
Manuaaliset rekisteripalvelut; tietojen keruu, la
jittelu ja  jäsentely myyntiä varten, mm. lehti- 
leikepalvelu ja  referaattipalvelu. Muualla luokit
telematon tietojenkäsittelypalvelu.

73 Tutkimus ja kehittäminen
Varsinaiset tutkimuslaitokset ja  erilaisten yh
teisöjen itsenäiset tutkimusyksiköt.

Tutkimuksella ja  tuotekehittelyllä tarkoitetaan 
systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja  
tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämi
seksi, toiminnan tavoitteena tulee olla jotain 
olennaisesti uutta.

Perustutkimus; toimintaa sellaisen uuden tiedon 
saavuttamiseksi, joka ei ensisijaisesti tähtää käy
tännön sovellukseen. Esim. uusien hypoteesien, 
teorioiden ja  lainalaisuuksien muodostaminen ja 
testaaminen.

Soveltava tutkimus; toimintaa sellaisen uuden 
tiedon saavuttamiseksi, joka ensisijaisesti tähtää 
tiettyyn käytännön sovellukseen. Esim. sovel
lusten etsiminen perustutkimusten tuloksille tai 
uusien menetelmien ja  keinojen luominen tietyn 
ongelman ratkaisemiseksi.

Tuote- ja  prosessikehittely; tutkimuksen tulok
sena ja/tai käytännön kokemuksen kautta saadun 
tiedon käyttäminen uusien aineiden, tuotteiden,

tuotantoprosessien, menetelmien ja  järjestelmi
en aikaansaamiseen tai olemassaolevien olen
naiseen parantamiseen.

Tähän ei kuulu:
Tutkimustoimintaa rahoittavat julkiset organi
saatiot kuuluvat luokkaan 75110.

Tieteellisiä tutkimuslaitoksia ylläpitävät säätiöt 
ja  säätiötyyppiset organisaatiot sekä tutkimusvä- 
litys kuuluvat luokkaan 91331.

Organisaatiot, jotka haijoittavat talon-, maa- ja  
vesirakentamiseen, tuotannolliseen toimintaan, 
ympäristön hoitoon ja  kunnallistekniikkaan tai 
muuhun tekniseen toimintaan liittyvää tutki
mus-, suunnittelu- ja  konsulttitoimintaa, kuulu
vat luokkaan 7420.

Konsulttiyritysten tuotekehitys-, johtamis- ym. 
tutkimus kuuluu luokkaan 74140, 7420 tai 
74600.

Markkinatutkimusten ja  mielipideselvitysten te
keminen kuuluu luokkaan 74130.

Itsenäiset laboratoriot ja  röntgentutki- 
musasemat, jotka palvelevat lääkäri- tai ham- 
maslääkäritointa, kuuluvat luokkaan 85142.

Riista- ja  kalanviljelylaitoksen kalanviljelytoi
minta kuuluu kalastuksen luokkaan 05020.

731 Luonnontieteen  ja  te k n iik a n  
tu tk im us ja  k eh ittäm in en

7310 Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus 
ja kehittäminen 

73101 Lääketieteellinen tutkimus ja  
kehittäminen

Lääke- ja  hoitotieteellinen (ihmislääketiede, 
kansanterveys-, hoito-ja liikuntatiede) tutkimus.

Tähän ei kuulu:
Lääketehtaiden suorittama farmaseuttinen tutki
mus kuuluu luokkaan 24410.

73102 Muu luonnontieteellinen tutkimus ja  
kehittäminen

Luonnontieteisiin (matematiikka, tietojenkäsit
telyoppi, fysiikka, kemia, biokemia, biologia, 
meteorologia, maan-, tähti- ja  geotiede), sekä 
maa- ja  metsätaloustieteisiin (maatalous-, met
sä-, eläinlääke-, ympäristö- ja  kalataloustiede), 
elintarvike- ja  kotitaloustieteisiin liittyvä perus- 
ja  soveltava tutkimus sekä tuotekehittely.

m
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73103 Tekniikan tutkimus ja  kehittäminen
Tekniikkaan (esim. kone-, valmistus-, prosessi-, 
materiaali-, sähkö-, tieto-, energia-, kaivannais-, 
bio-, elintarvike-, puunjalostus-, rakennus- ja  
yhdyskuntatekniikka, elektroniikka, metallurgia, 
arkkitehtuuri) liittyvä perus- ja  soveltava tutki
mus sekä tuote- ja  prosessikehittely.

Prototyyppien ja  koelaitosten suunnittelu ja  ra
kentaminen.

Tähän ei kuulu:
Prototyyppien testauksen ja  hyväksymisen jä l
keiset koeajot.

Tuotannollista toimintaa harjoittavat yksiköt 
kuuluvat pääluokkaan D.

732 Yhteiskuntatieteellinen ja 
humanistinen tutkimus ja 
kehittäminen

7320 Yhteiskuntatieteellinen ja
humanistinen tutkimus ja kehittäminen 

73200 Yhteiskuntatieteellinen ja
humanistinen tutkimus ja  kehittäminen

Yhteiskuntatieteisiin (talous-, oikeus-, sosiaali-, 
kasvatus-, tilasto- ja  kirjastotiede) ja  humanisti
siin tieteisiin (historia-, perinne- ja  kielitiede, 
taiteentutkimus ja  teologia) liittyvä perus- ja  so
veltava tutkimus.

74 Muu liike-eläm ää palveleva 
toiminta

Liike-elämän hallinnolliset palvelut; lakiasiain 
palvelu, kirjanpito, tilintarkastus, veroneuvonta, 
markkinatutkimus, mielipideselvitykset, liik
keenhoidon konsultointi ja hallintayhtiöt.

Tekninen palvelu; tutkimus-, suunnittelu- ja  
konsultointipalvelu, joka kohdistuu ympäristö- 
hoitoon, kunnallistekniikkaan, energiahuoltoon, 
maa- ja  vesirakentamiseen, talonrakentamiseen, 
tuotannolliseen toimintaan jne.. Myös tekninen 
testaus- ja  analyysipalvelu.

Mainospalvelu; mainosten suunnitteluja valmis
telu, mainonnan konsultointi sekä mainosajan ja 
-tilan välittäminen asiakkaan laskuun. Mainonta 
voi koskea tavaroita, henkilöitä (esim. vaali- 
mainonta) tai liittyä poliittisten tai yleishyödyl
listen aatteiden levittämiseen.

Työvoiman ja henkilökunnan hankinta, etsivä- 
ja  turvallisuuspalvelu, siivous sekä muut liike- 
elämän palvelut.

741 Lainopillinen ja taloudellinen 
konsultointi; hallintayhtiöt

7411 Lakiasiain palvelu
74111 Lakiasiaintoimistot
Lakiasiaintoimistojen harjoittama, useita oikeu
denaloja kattava lakiasiain palvelu; mm. asiak
kaan edustaminen ja  asian ajaminen oi
keusasioissa yleisissä tuomioistuimissa ja  muis
sa oikeudellisissa elimissä sekä niihin liittyvät 
valmistelutyöt, lainopillinen neuvonta, oikeudel
listen asiakirjojen laadinta, kuolinpesien selvit
täminen ja  asiakirjojen vahvistaminen.

Tähän ei kuulu:
Asianajotoimistot kuuluvat luokkaan 74112.

74112 Asianajotoimistot
Asianajajaliittoon kuuluvien asianajajien itse
näinen ammattitoiminta sekä yhtiömuotoinen 
(asianajotoimistot) useita oikeudenaloja kattava 
lakiasiain palvelu; mm. asiakkaan edustaminen 
ja  asian ajaminen oikeusasioissa yleisissä tuomi
oistuimissa ja  muissa oikeudellisissa elimissä 
sekä niihin liittyvät valmistelutyöt, lainopillinen 
neuvonta, oikeudellisten asiakirjojen laadinta, 
kuolinpesien selvittäminen ja  asiakirjojen vah
vistaminen.

Tähän ei kuulu:
Lakiasiaintoimistot kuuluvat luokkaan 74111.

74113 Patenttitoimistot
Patenttiasiamiehet ja  patenttitoimistot; neuvonta 
ja  avustaminen patentti-, mallioikeus- ja  tavara
merkkiasioissa sekä asiakkaan edustaminen pa
tenttiviranomaisten käsiteltäviin kuuluvissa tai 
sen päätöksistä tehtyjä valituksia koskevissa asi
oissa.

74119 M uu lakiasiain palvelu
Tiettyyn oikeudenalaan tai oikeudelliseen asia
kokonaisuuteen erikoistunut lakiasiain palvelu; 
esim. oikeudellisten asiakirjojen laatiminen (pe
runkirjoitukset, yritysten perustamisasiakirjat, 
testamentit yms.), kaupanvahvistajien toiminta,
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notariaattitoimistot, välimiestoiminta, riitojen 
sovittelu sekä muualla luokittelematon la
kiasiain palvelu.

Velkajärjestely.

Tähän ei kuu lu:
Patenttitoimistot kuuluvat luokkaan 74113.

Työntekijöiden ja  johdon välisten riitojen sovit
telu kuuluu luokkaan 74140.

Perintätoimistot kuuluvat luokkaan 74842.

Luottotietopalvelu kuuluu luokkaan 74849.

Tuomioistuimet sekä muu julkinen oikeuslaitos 
kuuluvat luokkaan 75231.

7412 Laskentatoimi, kirjanpito, 
tilintarkastus ja veroneuvonta 

74121 Kirjanpito- ja  tilinpäätöspalvelu
Kirjanpidon ja  tilinpäätöksen laadinta asiakkaan 
laskuun. Myös palkkojen laskeminen, liikevaih- 
toverolaskelmien ja  reskontrien laatiminen, mi
käli se kuuluu osana palveluun.

Tähän ei kuulu:
Kiinteistöhuoltoyhtiöiden kirjanpitopalvelu 
kuuluu luokkaan 70320.

7472? Tilintarkastuspalvelu
Tilintarkastus; kirjanpidon, tilinpäätöksen ja 
hallinnon tarkastaminen sekä tilinpäätöksen 
vahvistaminen asiakkaan laskuun.

74129 M uu laskentatoimen palvelu
Yritysten ja  luonnollisten henkilöiden tulo- ja  
varallisuusveroilmoitusten laadinta sekä vero
tukseen liittyvä neuvonta asiakkaan laskuun. 
Myös asiakkaan edustaminen veroviranomaisten 
luona muissa kuin oikeudellisissa asioissa.

Tähän ei kuulu:
Laskenta- ja  muiden taloushallintoon liittyvien 
järjestelmien suunnittelu kuuluu luokkaan 
74140.

Laskujen perintä kuuluu luokkaan 74842. 

Luottotietopalvelu kuuluu luokkaan 74849.

7413 Markkinatutkimus ja 
mielipideselvitykset 

74130 Markkinatutkimus ja  
mielipideselvitykset

Markkinatutkimus; myyntiä tai uusien tuottei
den kehittämistä palveleva markkinoiden omi
naispiirteiden, menekkimahdollisuuksien, kulut
tajien mielipiteiden ja  mieltymysten yms. selvit
täminen ja  seuranta. Myös toim iala-ja väestötut
kimusten, matemaattis-tilastollisten mallien 
yms. laadintaa palvelevien tiedustelujen tekemi
nen.

Mielipideselvitykset; yleisen mielipiteen selvit
täminen poliittisissa, yhteiskunnallisissa, kan
santaloudellisissa ja  muissa yleisen mielenkiin
non kohteena olevissa asioissa.

7414 Liikkeenhoidon konsultointi 
74140 Liikkeenhoidon konsultointi
Konsultointi (neuvonta, opastus, avustaminen) 
yrityksen, liikelaitoksen, kunnan tai valtion vi
raston, oppilaitoksen, sairaalan tms. yksikön 
johtam isessa ja  strategisessa suunnittelussa; 
yritysanalyysit, strategia, organisaatio, toimin
nan suunnittelu, johtam isjärjestelm ät, yrityksen 
tervehdyttäminen, kansainvälistyminen, rapor
tointijärjestelmät jne..

Konsultointi taloushallintoasioissa; mm. pää- 
omarakenteen suunnittelu, investointiehdotusten 
analysointi, laskenta- ja  budjettijärjestelmien 
suunnittelu, yritysten ja  liiketoimintojen ostoon 
ja  myyntiin liittyvä arviointi ja  analyysi.

Konsultointi markkinointiasioissa; markkinoin
tistrategia, hinnoittelupäätökset, myyntiorgani
saation valmentaminen jne..

Konsultointi henkilöstöhallintoasioissa; mm. 
henkilöstökoulutus, motivointi, palkkausperus
teet, nimityspolitiikka.

Konsultointi tuotanto- ja  työmenetelmiin liitty
vissä asioissa; tuottavuuden kohentaminen, kus
tannusten alentaminen, laadun nostaminen, työ
suojelu jne..

Viestinnän ja  suhdetoiminnan konsultointi; or
ganisaation ulkoiseen ja  sisäiseen viestintään 
liittyvä konsultointi, strategian laadinta, vies- 
tintähankkeiden suunnittelu, organisointi ja  
valvonta, viestinnän koulutus ja  valmennus 
jne..
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Projektinjohto ja  koordinointi asiakkaan puoles
ta tai apuna (muut kuin rakennusprojektit).

Johdon ja  työntekijöiden välisten erimielisyyksi
en sovittelu.

Tähän ei kuu lu:
Sijoitustoiminnan konsultointi kuuluu luokkaan 
67130.

Lakiasiain konsultointi (myös verolakiasiat) 
kuuluu luokkaan 7411.

Mainonnan konsultointi kuuluu luokkaan 7440.

Markkinatutkimus ja  mielipideselvitykset kuu
luvat luokkaan 74130.

Atk-laitteistokonsultointi kuuluu luokkaan 
72100, ja  ohjelmistokonsultointi luokkaan 
72200.

Vartiointi ja  turvallisuuspalvelun konsultointi 
kuuluu luokkaan 74600.

Yhdyskuntasuunnittelu ja  -tutkimus, rakennus
ten, tuotantolaitosten, koneiden ja  tuotanto
prosessien suunnittelu kuuluu luokkaan 7420.

Kiinteistöjen välitykseen ja  kauppaan liittyvä 
konsultointi kuuluu luokkaan 70310.

Tieteellinen tutkimus ja  tuotekehittely kuuluvat 
luokkaan 73.

7415 Hallintayhtiöt 
74150 Hallintayhtiöt
Ns. aktiiviset omistus- tai hallintayhtiöt; hol
ding-yhtiö tai muu yhtiö, joka toimii pääasiassa 
omistuksen välikappaleena varsinaisessa yrityk
sessä tai liittyy konsernin omistus- ja  hallin- 
tosuhteisiin. Hallintayhtiöt ohjaavat aktiivisesti 
omistamiensa yhtiöiden toimintaa.

Tähän ei kuulu:
Ns. passiiviset holding-yhtiöt kuuluvat luokkaan 
65239.

742 Tekninen palvelu
7420 Tekninen palvelu 
74201 Yhdyskuntasuunnittelu
Kaavoitus- ja  maankäytön suunnittelu; yhdys- 
kuntatutkimukset ja  -ennusteet, seutu-, asema- 
yms. kaavojen suunnittelu, tonttien ja  alueiden 
saneerausten suunnittelu. Myös kuntien rakenta
misen suunnittelua ja  kaavoittamista harjoittavat 
organisaatiot.

Maisemasuunnittelu; maiseman ja  sen element
tien inventoinnit, vaurio-ja joutomaiden kehittä
minen, maanhoito- ja  istutussuunnitelmat jne..

Liikennetekninen tutkimus ja  suunnittelu; lii
kennetutkimukset ja  -ennusteet, liikenneverkko
jen ja  -jäijestelmien sekä liikenteen hoidon ja 
ohjauksen suunnittelu jne..

Mittaus- ja  kartoitustekniset palvelut; maasto- 
kartoitukset ja  -mittaukset, teollisuus- ja  rakenne 
ym. erikoismittaukset.

Yhdyskunnan toiminta- ja  taloussuunnittelu; 
asuntotuotanto, elinkeinosuunnittelu, urheilutoi
mi yms..

Ympäristönhoidon ja  -suojelun suunnittelu; ym
päristövaikutusten arviointi ja  ennaltaehkäisy, 
jätehuoltosuunnittelu, järvien kunnostussuunnit- 
telu, ilmansuojelututkimukset jne..

Tähän ei kuulu:
Tiehallinto kuuluu luokkaan 63219.

74202 M aa- ja  vesirakentamisen tekninen 
palvelu

Georakennustekninen suunnittelu; rakennusten, 
siltojen ym. rakenteiden pohjarakennussuunnitte
lu, maarakenteiden ja  kalliorakenteiden suunnit
telu.

Geoteknillinen tutkimus; perustusten kuntoisuus- 
tutkimukset, maarakentamisen ainestutkimukset, 
koekuormitukset, valvonta- ja  tarkkailututkimuk- 
set.

Pohjavesigeologiaan ja  -tekniikkaan liittyvä tut
kimus; pohjavesivarojen selvittely, pohjave- 
denottopaikkojen tutkimukset ja  suunnittelu, 
pohjaveden laatututkimukset jne..

Vesihuoltotekniikan suunnittelu; vedenhankin
nan, -jakelun ja  viemäröinnin suunnittelu, vesi
huoltolaitosten käyttöpalvelu.

Vesirakennustekniikkaan liittyvä tutkimus; hyd
rologiset tutkimukset, vesirakennuskohteiden 
tutkimukset ja  suunnittelu.

Hankkeiden vesistövaikutusten arviointi.

74203 Arkkitehtipalvelu
Rakennusten ja  rakennusryhmien suunnittelu, 
vanhojen rakennusten ja  rakennusryhmien sa
neeraus- ja  restaurointisuunnittelu.
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Tähän ei kuulu:
Sisustussuunnittelu kuuluu luokkaan 74849.

74204 Rakennetekninen palvelu
Runkomateriaalien valinta, rakennesuunnittelu, 
elementtien ja  teräsrakenteiden piirustukset, sil
tojen, tunneleiden yms. erikoisrakenteiden ra
kennesuunnittelu.

74205 LVI-tekninen suunnittelu
Lämmitys-Jäähdytys-, vesi-, viemäri-, ilmastoin
ti-, palonsammutus- sekä kaasulaitteiden ja  teolli
suusputkistojen suunnittelu. Myös niiden käytön, 
huollon, säätö- ja  valvontajärjestelmien suunnit
telu.

74206 Sähkötekninen suunnittelu
Sähkönjakelujärjestelmien, verkostoon liittyvien 
laitteiden ja  kojeiden, valaistuksen ja  sähköläm
mityksen suunnittelu.

Tähän ei kuulu:
Energiatekninen suunnittelu kuuluu luokkaan
74208.

74207 M uu rakennustekninen palvelu
Rakennuttamistehtäviin ja  projektinjohtoon liit
tyvä palvelutoiminta; mm. hankesuunnittelu, 
hankkeen toteuttamisen tekninen ja  taloudelli
nen valvonta, katselmukset ja  tarkastukset.

Kunnallinen rakennustarkastus.

Vihersuunnittelu; viheralojen ja  -alueiden yksi
tyiskohtainen ja  tekninen suunnittelu.

Akustiikkaan liittyvä palvelu; huone- ja  raken- 
nusakustinen suunnittelu, melututkimukset, me- 
luntoijuntasuunnittelu, ääneneristyksen suunnit
telu.

Kiinteistötekniikka ja  -arviointi; kiinteistöjen ja  
rakennusten arviointi, kiinteistöjen muodostus, 
oikeuksien, velvollisuuksien ja  korvausten sel
vittäminen, luokitukset, rekisteritutkimukset, 
maanhankintaselvitykset, sekä kaavan toteutta
misen tulkinta, laskenta ja  paalutus.

Tähän ei kuulu:
Rakennuttajatoiminta, johon sisältyy maan han
kinta, kiinteistön markkinointi, myynti yms., 
kuuluu luokkaan 70110.

74208 Kone- ja  prosessisuunnittelu
Automaatiotekniikka ja  instrumentointi; proses
sien ja  koneistojen ohjaus- ym. järjestelmien 
suunnittelu ja  ohjelmointi.

Energiatekniikka; energiahuollon suunnittelu, 
energian tuotannon, siirron ja  jakelun suunnit
telu.

Koneenrakennustekninen suunnittelu; koneiden, 
käyttökoneistojen ja  teräsrakenteiden suunnitte
lu, koneiden valinta ja  käytön suunnittelu.

Kuljetukseen ja  materiaalinkäsittelyyn liittyvä 
suunnittelu (logistiikka); rakennusten sisäiset 
kuljetukset, tavaran vastaanotto, varastointi, 
pakkaaminen, lähettäminen. Koti- ja  ulkomaan 
kuljetukset sekä kuljetusjärjestelmät.

Laadunvalvonta ja  -tarkastus; laadunohjausjär- 
jestelmät, laadunvalvontaohjelmien suunnittelu, 
ainetta rikkomattomat tarkastukset.

Laivanrakennustekninen palvelutoiminta; laivo
jen, offshore-ja meriteknisten laitteiden suunnit
telu, runko-, varustelu- ja  koneistosuunnittelu.

Luokituslaitokset.

Prosessitekniikka; tuotantoprosessien, laittei
den, säätöjärjestelmien suunnittelu, laitteiden ja  
rakenteiden prosessiteknillinen mitoitus- ja  si- 
joitussuunnittelu, käyntiinajopalvelut.

Teletekniikan suunnittelu; tiedonsiirto-, viestilii- 
kenne-, valvonta- ja  hälytysjärjestelmien suun
nittelu.

Teollinen muotoilu sekä tuotteiden suunnittelu 
ja  kehittäminen tuotantoa varten.

Tähän ei kuulu:
Tieteellinen tutkimus ja  tuotekehittely kuuluvat 
luokkaan 73.

Tekninen testaus kuuluu luokkaan 74300.

Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden, huonekalu
jen, korujen, nahkatavaroiden yms. suunnittelu 
kuuluu luokkaan 74841.

Vartiointiin liittyvä ilmoitus- ja  hälytyskeskus- 
ten hälytysjäijestelmien suunnittelu kuuluu 
luokkaan 74600.

74209 M uu tekninen palvelu
Piirtäminen; tekniset ja  konepiirustukset, tekni
set luonnospiirrokset ja  tekninen kuvitus.
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Kaivostekninen palvelutoiminta; malmien, öljyn 
ym. kaivannaisvarojen etsintä. Kaivannaistoi- 
minnan sekä sen työturvallisuuden suunnittelu.

Sääennusteiden laatiminen.

Tuotestandardien kuten SFS-standardien laati
minen.

Sukelluspalvelu eri tarkoituksiin.

Tähän ei kuulu:
Atk-laitteistokonsultointi kuuluu luokkaan 
72100.

Atk-ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja  kon
sultointi kuuluvat luokkaan 72200.

Tieteelliset tutkimuslaitokset kuuluvat luokkaan 
73.

Rakentamiseen erikoistunut sukelluspalvelu 
kuuluu luokkaan 45240.

Koeporausten- ja  kaivausten tekeminen kuuluu 
luokkaan 45120.

743 Tekninen testaus ja analysointi
7430 Tekninen testaus ja analysointi 
74300 Tekninen testaus ja  analysointi
Fyysisten ominaisuuksien testaus; tällaisia omi
naisuuksia ovat mm. lujuus, tiheys, joustavuus, 
sähkönjohtavuus ja  radioaktiivisuus. Hitsaus- 
saumojen ja  liitosten tutkiminen röntgensäteillä 
sekä öljysäiliöiden tarkastus. Myös lämpövuoto- 
tutkimus ja  lahoisuustarkastus.

Koostumuksen ja  puhtauden testaus; ilman, ve
den, päästöjen, polttoaineiden, metallien, maa
perän, mineraalien, elintarvikkeiden, kemikaali
en yms. kemiallisten ja  biologisten ominaisuuk
sien testaus ja  analysointi. Myös elintarviketar- 
kastus ja  -valvonta sekä muu yleinen terveysval
vonta.

Toiminnan testaus; koneiden, moottorien, ajo
neuvojen, sähkölaitteiden yms. testaus. Myös 
sellaiset laboratoriotestit, joissa käytetään laivo
jen, lentokoneiden, asuntoperävaunujen ym. pie
noismalleja.

Viallisuuksien etsintä koneen osista, rakenteista 
yms. röntgen-, ääni- tai muuta teknistä menetel
mää käyttämällä (ei silmämääräinen tarkastus). 
Tällainen tarkastus tapahtuu usein paikassa, jos
sa testauksen kohde sijaitsee.

Autojen katsastus.

Tähän ei kuulu:
Itsenäiset laboratoriot ja  röntgentutki- 
musasemat, jotka palvelevat lääkäri- tai ham- 
maslääkäritoimintaa kuuluvat luokkaan 85142.

Ajoneuvojen testaus korjauksen yhteydessä kuu
luu luokkaan 50201.

744 Mainospalvelu
7440 Mainospalvelu  
74401 Mainostoimistot
Mainostoimistoihin kuuluvat ns. täyden palve
lun ja  osapalvelun mainostoimistot, jotka suun- 
nittelevat mainontaa pääasiassa lehtiin ja  sähköi
siin viestimiin ja/tai välittävät mainostilaa ja  -ai
kaa mainosvälineistä. Radiomainosten teko.

Täyden palvelun mainostoimistojen palveluja 
ovat mainonnan suunnitteluja konsultointi, mai
nosten suunnittelu ja  valmistelu (luova työ ja 
tuotantopalvelujen välitys) sekä mainostilan ja 
-ajan välitys.

Osapalvelun mainostoimistot ovat erikoistuneet 
esim. mainosten suunnitteluun ja  konsultointiin 
(suunnittelutoimistot) tai mainostilan ja  -ajan 
välittämiseen (mediatoimistot).

Tähän ei kuulu:
Yritysten itselleen tekemä mainonta sisältyy yri
tyksen päätoimintaan.

Uiko-, liikenne- sekä suoramainosten suunnitte
luun erikoistuneet yritykset kuuluvat luokkaan 
74402.

Markkinoinnin, viestinnän ja  suhdetoiminnan 
konsultointi kuuluu luokkaan 74140.

Markkinatutkimus ja  mielipideselvitykset kuu
luvat luokkaan 74130.

Mainospainotuotteiden painaminen kuuluu 
luokkaan 22220.

Mainoselokuvien kuvaaminen kuuluu luokkaan 
92110.

Tavaroiden muotoilu ja  pakkausten suunnittelu 
kuuluu luokkaan 74208.

Taideteollinen muotoilu ja  suunnittelu kuuluu 
luokkaan 74841.
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74402 Suora- ja  ulkomainonta
Suoramainontaan ja  -mainosten suunnitteluun 
erikoistunut palvelu sekä siihen liittyvä konsul
tointi.

Uiko- ja  liikennemainosten teko, pystyttäminen 
ja  hoito. Tällaiset mainokset voivat olla julistei
ta, tarroja, kylttejä, valomainoksia jne..

Tähän ei kuulu:
Yritysten itselleen tekemä mainonta sisältyy yri
tyksen päätoimintaan.

Mainostoimistot, jotka suunnittelevat mainoksia 
pääasiassa lehtiin ja  sähköisiin viestimiin, kuu
luvat luokkaan 74401.

Suoram ainosten jakelu  postin välityksellä 
kuuluu luokkaan 64110, ja  m uuta tietä luok
kaan 64120.

Osoitteistopalvelu kuuluu luokkaan 74832.

Mainospainotuotteiden painaminen kuuluu 
luokkaan 22220.

Neonputkikuvien valmistus kuuluu luokkaan 
31500.

Markkinatutkimus ja  mielipideselvitykset kuu
luvat luokkaan 74130.

74409 M uu mainospalvelu
Mainosten hankinta lehtiin, televisioon, radioon, 
ulkotiloihin yms..

Mainostilan vuokraus ja  myynti.

Näyteikkunoiden somistus ja  näyttelytilojen 
suunnittelu.

Mainosten, näytteiden yms. jakelu kadulla. 

Sponsoreiden hankinta (urheilumainonta). 

Puhelinmainonta, ilmamainonta jne..

Tähän ei kuu lu:
Yritysten itselleen tekemä mainonta sisältyy yri
tyksen päätoimintaan.

Messujen yms. tuote-esittelytilaisuuksien järjes
täminen kuuluu luokkaan 74843.

Tavaroiden muotoilu ja  pakkausten suunnittelu 
kuuluu luokkaan 74208.

Taideteollinen muotoilu ja  suunnittelu kuuluu 
luokkaan 74841.

745 Työnvälitys ja henkilöstön 
hankinta

7450 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta
74501 Työvoimatoimistot
Valtion ja  kuntien järjestämä työvoiman välitys; 
mm. työministeriön työvoimatoimistot.

Tähän ei kuulu:
Työministeriö kuuluu luokkaan 75130.

74502 Työvoiman vuokraus
Toimintaa, jossa työnantaja asettaa palvelukses
saan olevia työntekijöitä korvausta vastaan tila
päistä työvoimaa tarvitsevan tilaajan käyttöön. 
Työntekijät ovat työsuhteessa työvoimaa vuok
ralle antavaan yritykseen.

Muuttomiesten vuokraus ilman kuljetuskalus
toa.

74509 M uu työvoiman ja  henkilökunnan 
hankinta

Työpaikkojen välitystä, jossa välittäjä asettaa 
työntekijöitä korvausta vastaan tai ilman kor
vausta työvoimaa tarvitsevan asiakkaan käyt
töön. Työntekijät eivät ole työsuhteessa työvoi
maa välittävään yritykseen.

Työvoimaa välittävät järjestöt, esim. Ekonomi
liitto ja  Suomen lakimiesliitto.

Henkilöarviointi ja  -valinta sekä johtohenkilöi- 
den haku.

Mannekiinien ja  mallien välitystoiminta.

Tähän ei kuulu:
Työtilaisuuksien hankinta yksityisille taiteilijoil
le ja  esiintyjille kuuluu luokkaan 74849.

746 Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuus
palvelu

7460 Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuus
palvelu

74600 Etsivä-, vartiointi- ja  turvallisuus
palvelu

Asiakkaan laskuun tapahtuva henkilöiden sekä 
omaisuuden vartiointi, turvallisuusjäijestelmä- 
ja  erikoispalveluiden tuottaminen sekä yksi- 
tyisetsivätoiminta.

Henkilövartiointi; vartioliikkeen vartioiden suo
rittama paikallis- tai piirivartiointi.
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Tekninen vartiointi; teknisin laittein ja  järjestel
min tapahtuva kohteiden valvonta. Järjestelmä 
siirtää valvonta- ja  hälytystiedon hälytyskeskuk- 
seen, jossa ryhdytään toimenpiteisiin vaaratilan
teen selvittämiseksi.

Turvallisuusjärjestelmien ja  -järjestelyjen suun
nittelu ja konsultointi.

Erikoispalveluja ovat mm. turvallisuuskuljetuk- 
set, turvatarkastukset, koeostotoiminta ja  yksi- 
tyisetsivätoiminta.

Tähän ei kuulu:
Hälytysjärjestelmien asentaminen ja huolto kuu
luu luokkaan 45310.

Vakuutuksiin liittyvä tutkimus kuuluu luokkaan 
67200.

Poliisitoimi kuulu luokkaan 75241.

747 Siivous
7470 Siivous 
74700 Siivous
Asiakkaan laskuun tapahtuva:

Kaikenlaisten rakennusten sisätilojen siivous ja  
ikkunoiden pesu (tehdas-, liike-ja konttoritilat se
kä sairaalat, koulut yms. laitokset ja asuinraken
nukset).

Liikennevälineiden siivous.

Nuohous sekä tulisijojen, lämmityskattiloiden ja  
ilmanvaihtokanavien puhdistus.

Rakennusten, alusten yms. desinfiointi sekä rot
tien ja  syöpäläisten torjunta.

Tähän ei kuulu:
Yksityiset kotitaloudet työnantajina kuuluvat 
luokkaan 95000.

Huoltoyhtiöiden suorittama siivous kuuluu luok
kaan 70320.

Ulkotilojen siivous kuuluu luokkaan 90003.

Palolaitosten suorittama nuohous kuuluu luok
kaan 75250.

Pesulatoiminta kuuluu luokkaan 93010.

Kotitaloustekstiilien, m attojen ja  vaatteiden 
pesu vuokrauksen yhteydessä kuuluu luok
kaan 71409.

Lainapeitteiden vuokraus kuuluu luokkaan 
71340.

Kasvitautien ja  -tuholaisten torjunta kuuluu 
luokkaan 01410.

748 Muut palvelut liike-elämälle
7481 Valokuvauspalvelu
74811 Valokuvaamotoiminta
Studioissa sekä muualla tapahtuva henkilöiden, 
esineiden, rakennusten yms. valokuvaaminen 
yksityiseen (passikuvat, hääkuvat, ylioppilasku- 
vat ym.), kaupalliseen (muotikuvat, tuotteiden 
kuvaus ym.) tai muuhun käyttöön.

Myös ilma-, vedenalainen yms. erityistekniikkaa 
vaativa kuvaus.

Erilaisten tapahtumien (muotinäytökset, häät, 
ylioppilasjuhlat yms.) ääni- ja  kuvatallen- 
nenauhoitus (esim. videointi).

V alokuvausautomaatit.

Valokuvaamoissa ja  valokuvausautomaateissa 
tapahtuva kehittäminen.

Tähän ei kuulu:
Freelance-valokuvaajat kuuluvat luokkaan 
92311.

Valokuvien erillinen kehittäminen ja  kopioiden 
valmistaminen kuuluu luokkaan 74812.

Valokuvausvälineiden ja  -tarvikkeiden tukku
kauppa kuuluu luokkaan 51475 ja  vähittäiskaup
pa luokkaan 52485.

74812 Valokuvien kehittäminen
Asiakkaan laskuun tapahtuva filmien ja  valoku
vien kehittäminen, kopioiden ja  suurennosten 
valmistaminen. Vanhojen valokuvien res
taurointi.

Tähän ei kuulu:
Valokuvaustarvikemyymälöiden yhteydessä ta
pahtuva sivutoiminnan luonteinen valokuvien 
kehittäminen kuuluu luokkaan 52485.

Elokuvien kehittäminen elokuvatoiminnan yh
teydessä kuuluu luokkaan 92110 ja  televisiotoi
minnan yhteydessä luokkaan 92200.

7482 Pakkauspalvelu 
74820 Pakkauspalvelu
Pakkaaminen ja  pullottaminen asiakkaan las
kuun. Myös ilma- ja  kaasupallojen täyttäminen 
esim. mainostarkoituksia varten. Tällaisen pak-
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kaustoiminnan harjoittaja ei ota pakattavia tava
roita omistukseensa.

Tuotteiden merkkaus.

Tähän ei kuulu:
Valmistajan, tukku- tai vähittäiskauppiaan pak- 
kaustoiminta kuuluu ao. luokkaan.

Tavaran kuljettajien suorittama pakkaaminen 
kuuluu luokkaan 63.

7483 Sihteeri- ja käännöspalvelu 
74831 Tekstinkäsittely- ja  monennuspalvelu
Tekstinkäsittely-, konekirjoitus-, kopiointi- ja  
mikrofilmauspalvelu sekä pikakirjoituspalvelu.

74832 Osoitteistopalvelu
Osoitteistopalvelu; osoiterekistereiden koko
aminen ja  ylläpito sekä osoitteiden myynti.

Postituksen valmistelu; kirjeiden, pakettien yms. 
varustaminen osoitteella, täyttäminen postitetta
valla materiaalilla jne..

Tähän ei kuulu:
Postin kuljettaminen postilaitoksen toimesta 
kuuluu luokkaan 64110.

Asiakirjojen, mainoslehtien, pakettien yms. ja 
kelu sekä kuriiritoiminta muita teitä kuin posti
laitoksen kautta kuuluvat luokkaan 64120.

Suoramainosten suunnittelu kuuluu luokkaan 
74402.

74833 Käännös- ja  tulkkauspalvelu
Kielen käännös- ja  tulkkauspalvelu.

74839 M uu sihteeripalvelu
Muu sihteeripalvelu.

7484 M uualla luokittelematon liike-eläm än  
palvelu 

74841 Taideteollinen muotoilu ja  suunnittelu
Asiakkaan laskuun suoritettava tekstiilien, vaat
teiden, jalkineiden, huonekalujen, korujen ja  
nahkatavaroiden (laukut, rahapussit yms.) muo
toilu ja  suunnittelu. Diplomien ja  kunniakirjojen 
tekstaus sekä kirjojen ja  äänilevyjen kansien 
suunnittelu.

74842 Perintätoimistot
Laskujen perintään erikoistuneet yhtiöt.

74843 Messujen ja  tuote-esittelyjen 
järjestäminen

Messujen, mannekiininäytösten sekä muiden 
tuote-esittelytilaisuuksien jäljestäminen.

74849 M uualla mainitsemattomat 
liike-eläm än palvelut

Luottotietopalvelu.

Yritysten välitys.

Kongressien järjestäminen.

Huutokauppatilaisuuksien ja  kongressien järjes
täminen.

Esineiden arvon arviointi (muun kuin vakuutus
toiminnan yhteydessä).

Sisustussuunnittelu ja  vihersisustuspalvelu.

Oppimateriaalin valmistus. Silppuamispalvelut.

Itsenäisten näyttelijöiden, esiintyjien sekä taitei
lijoiden tai heidän tuotantonsa edustaminen; 
esiintymistilaisuuksien hankinta sekä tuotannon 
(kirjat, näytelmät, valokuvat, taidetyöt) välittä
minen kustantajille, tuottajille jne..

Tähän ei kuulu:
Kiinteistöjen arvon arviointi kuuluu luokkaan 
70310.

Vakuutuksiin liittyvä arviointi kuuluu luokkaan 
67200.
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L JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; 
PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS

75 Julkinen hallinto ja 
maanpuolustus; 
pakollinen sosiaalivakuutus

Sellainen julkisen vallan (valtion, kuntien ja  
kuntainliittojen) toiminta, jonka tehtävänä on 
säätää lakeja, valmistella säädöksiä, hoitaa ju l
kista taloutta, myöntää lupia, valvoa elinkeinoja 
sekä johtaa ja  valvoa yhteiskunnallisia palveluja, 
hoitaa hallinnollisia rekistereitä jne..

Myös valtion, kuntien ja  kuntainliittojen oman 
toiminnan hallinto.

751 J u lk is h a llin to
7511 Julkinen yleishallinto  
75110 Julkinen yleishallinto
Julkisen vallan (valtion, kuntien ja  kuntainliitto
jen) lain säätämiseen ja  toimeenpanoon liittyvä 
toiminta, julkisen talouden suunnittelu ja  hoito 
(mm. budjettien laadinta, verotus ja  kirjanpito), 
yleistaloudellinen suunnittelu, yleisten tieteellis
teknisten asioiden julkinen hallinto, yleinen ti
lastotuotanto, tulli- ja  passitarkastus.

Presidentti, presidentin kanslia, eduskunta ja  
valtioneuvosto kanslioineen, kunnanvaltuustot 
ja  -hallitukset.

Oikeusministeriö, puolustusministeriö, sisäasi
ainministeriö, valtiovarainministeriö.

Julkiseen budjettitalouteen kuuluvat tutkimus
toimintaa rahoittavat julkiset organisaatiot.

Tähän ei kuu lu:
Tuomioistuinten toiminta kuuluu luokkaan 
75231.

Säätiömuotoiset tutkimustoimintaa rahoittavat 
organisaatiot kuuluvat luokkaan 91331.

Ulkoasiain hallinto kuuluu luokkaan 75210.

Julkisen sektorin oma henkilöstöhallinto kuuluu 
luokkaan 75140.

Julkisten rekisterien, kuten väestörekisterin, pito 
kuuluu luokkaan 75140.

7512 Terveydenhuollon, opetuksen, 
kulttuurin ja muiden 
yhteiskuntapalvelujen hallinto 

75121 Opetuksen ja  kulttuuriasiain hallinto
Koulutoimen hallinto ja  valvonta sekä koulutus
politiikan suunnittelu; mm.opetusohjelmien ja  
-menetelmien suunnittelu ja  kehittäminen, kou
lutoimen tarkastus, opintotukiasiain hoito jne..

Kulttuuripolitiikan ja  urheiluasioiden kehittämi
nen ja  hallinto, puisto-, viher- ja  virkistysaluei
den hallinto, historiallisesti arvokkaiden raken
nusten ja  muistomerkkien yms. suojelun hallin
to.

Elokuvatarkastamo.

Tähän ei kuulu:
Varsinainen koulutus kuuluu luokkaan 80.

Varsinainen urheilutoiminta kuuluu luokkaan 
926.

Puisto-, viher- ja  virkistysalueiden rakentaminen 
kuuluu luokkaan 45230.

Puisto- ja  virkistysalueiden hoito kuuluu ympä
ristönhuollon luokkaan 90003.

Kirjastot, arkistot, museot ym. kulttuuri-insti
tuutiot kuuluvat luokkaan 925.

75122 Terveydenhuollon ja  sosiaaliturvan 
hallinto

Terveydenhuoltoon liittyvien asioiden hallinto, 
säätely ja  valvonta, terveyspolitiikan suunnittelu 
ja  kehittäminen, lupamenettely (esim. luvat lää
kärien ammatin harjoittamiseen), lääketieteellis
ten tutkimusohjelmien hallinto ja  kehittäminen, 
ruoan ja  veden puhtauden valvontaan liittyvät 
normistot, asunto- ja  ympäristöasiain hallinto 
yms..
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Sosiaaliturvaan ja  hyvinvointiin; mm. perhetu
keen, lasten ja  nuorten huoltoon, lasten päivä
hoitoon, kotipalvelutoimintaan, toim eentulo
turvaan, vanhusten huoltoon, invalidien ja  kehi
tysvammaisten erityishuoltoon sekä päihdyttä
vien aineiden väärinkäyttäjien huoltoon liitty
vien asioiden hallinto, valvonta, säätely ja  ke
hittäminen.

Tähän ei kuulu:
Varsinainen terveydenhuolto kuuluu luokkaan 
851.

Eläinlääkintäpalvelut kuuluvat luokkaan 
85200.

Varsinaiset sosiaaliturva- ja  hyvinvointipalvelut 
kuuluvat luokkaan 853.

Julkinen sosiaalivakuutustoiminta kuuluu luok
kaan 7530.

Viemäri- ja  jätevesihuolto, puhtaanapito- yms. 
palvelut kuuluvat luokkaan 9000.

7513 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto 
75130 Työvoima- ja  elinkeinoasiain hallinto
Työvoima- ja  elinkeinoasiain hallinto, säätely 
ja  valvonta ml. tarkastustoiminta. Työvoima- 
asioita ovat työllisyyspolitiikan suunnittelu, 
työmarkkina-asioiden hallinto ja  tuki (mm. so
vittelu) sekä työehtojen ja  työvoimapolitiikan 
valvonta ja  säätely. Elinkeinoasioita ovat varsi
nainen talouden valvonta ja  säätely, ulkomaan
kaupan, arvopapereiden, tuotantoelämän yms. 
säännösten hallinto, toimialakohtainen talou
den edistäminen jne..

Liikenneministeriö, kauppa- ja  teollisuusminis
teriö, työministeriö, maa- ja  metsätalousministe
riö, maatilahallitus, kuntien elinkeinotoimistot, 
maataloustoimistot ja  -lomalautakunnat, patent
ti- ja  rekisterihallitus jne..

Tähän ei kuulu:
Työvoimatoimistot kuuluvat luokkaan 74501.

Autojen katsastus kuuluu luokkaan 74300.

Valtion ja  kuntien rakennuttajaorganisaatiot 
kuuluvat luokkaan 70110.

Rautatiehallinto kuuluu kuljetuksen luokkaan 
63219.

Posti- ja  telehallinto kuuluu tietoliikenteen luok
kaan 64.

Merenkulun hallinto kuuluu kuljetuksen luok
kaan 63229.

Ilmailun hallinto kuuluu kuljetuksen luokkaan 
63230.

7514 Julkishallintoa tukevat toiminnot 
75140 Julkishallintoa tukevat toiminnot
Julkisten rekisterien pito.

Julkisen sektorin oma henkilöstöhallinto.

Valtion ja  kuntien hankintakeskukset.

Tähän ei kuulu:
Valtion viljavarastoin^ kuuluu luokkaan 51210.

Varsinaiset saniteettipalvelut kuuluvat ympäris
tönhuollon luokkaan 9000.

Kiinteistönhuolto (mm. rakennushallitus) kuu
luu luokkaan 70320.

Virkistys- ja  kulttuuriasiain aluehallinto kuuluu 
luokkaan 75121.

752 Ulkoasiain hallinto, maanpuolustus 
ja järjestystoimi

7521 Ulkoasiain hallinto 
75210 Ulkoasiain hallinto
Uiko- ja  kansainvälisten asioiden hoito, ulkomi
nisteriö, kansainväliset rauhanturvajoukot.

Suomen ulkomailla sijaitsevien lähetystöjen 
yms. toiminta.

Tähän ei kuulu:
Ulkomaiden Suomessa sijaitsevat lähetystöt 
kuuluvat luokkaan 97000.

7522 Maanpuolustus 
75220 Maanpuolustus
Maanpuolustusasioiden ja  -joukkojen hallinto, 
toiminta ja  johto. Puolustusvoimien sotilas- ja  
siviilihenkilöstön toiminta. Myös maanpuolus
tukseen liittyvä sovellettu tutkimus- ja  kehittä
mistoiminta.

Siviilimaanpuolustus (kodinturvajoukot yms.). 

Tähän ei kuulu:
Kansainvälisten rauhanturvajoukkojen toiminta 
ja  muu sotilaallinen apu kuuluu luokkaan 75210.

Puolustusministeriö kuuluu luokkaan 75110.
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Sotilasalan ammatillinen ja  korkean asteen kou
lutus kuuluu luokkaan 80.

Sotilassairaalat kuuluvat luokkaan 85110.

Sotaoikeus kuuluu luokkaan 75231.

Rauhanajan katastrofeihin varautuminen kuuluu 
luokkaan 75242.

7523 Oikeustoimi ja vankeinhoito
75231 Oikeudenhoito
Tuomioistuinlaitoksen, maistraattien, kaupun
ginviskaalinvirastojen, kaupunginvoudin viras
tojen ja  sotaoikeuden toiminta.

Tähän ei kuulu:
Oikeusministeriö kuuluu luokkaan 75110.

Työtuomioistuin kuuluu luokkaan 75130.

Yksityiset asianajotoimistot kuuluvat luokkaan 
74112.

75232 Vankeinhoito
Vankeinhoidon hallinto, vankilatoiminta. 

Työlaitokset ja  -siirtolat.

Kriminaalihuolto.

Tähän ei kuulu:
Vankilasairaalat kuuluvat luokkaan 85110.

7524 Poliisitoimi ja rajojen vartiointi
75241 Poliisitoimi
Poliisivoimien toiminta, joka käsittää sekä suo
jelu- että tutkintatehtävät.

Myös pysäköinninvalvonta.

Tähän ei kuu lu:
Oikeuden- ja  vankeinhoito kuuluvat luokkaan 
7523.

Poliisiopiston ja  poliisikoulujen toiminta kuuluu 
koulutuksen luokkaan 80.

Rajojen vartiointi kuuluu luokkaan 75242.

75242 Rajojen vartiointi ja  väestönsuojelu
Rajojen vartiointi, väestönsuojelu ja  rauhanajan 
katastrofeihin varautuminen.

7525 Palo- ja pelastustoimi 
75250 Palo- ja  pelastustoimi
Tulipalojen sammutus ja  ehkäiseminen, palotar
kastus ja  hädänalaiseen tilanteeseen joutuneiden 
pelastaminen. P alo-ja pelastuslaitoksen suoritta
ma ympäristövahinkojen torjunta.

Tähän ei kuulu:
Sairaankuljetus kuuluu luokkaan 85143.

Alusten pelastuspalvelu kuuluu luokkaan 63229.

753 Pakollinen sosiaalivakuutus
toiminta

7530 Pakollinen sosiaalivakuutus- 
toiminta

Laajoja väestönosia koskeva kollektiivinen sosi
aalivakuutustoiminta, sekä julkisen että yksityi
sen sektorin hoitama.

75301 Kansaneläkelaitoksen 
vakuutustoiminta

Kansaneläkelaitoksen hoitama sosiaalivakuutus- 
toiminta.

Tähän ei kuulu:
Kansaneläkelaitoksen kuntoutuslaitokset kuulu
vat luokkaan 85110.

75302 Lakisääteinen työeläkevakuutus
Lakisääteiseen (pakolliseen) eläkevakuutukseen 
erikoistuneet yhtiöt, eläkekassat ja  -säätiöt sekä 
muut eläkelaitokset.

Pakollista työeläkevakuutusta palveleva toimin
ta (kuten Eläketurvakeskus).

75309 M uu pakollinen sosiaalivakuutus- 
toiminta

Muualla luokittelemattomien pakollista sosiaali
vakuutusta harjoittavien yksiköiden toiminta. 
Erityisesti työttömyysvakuuttamiseen keskitty
neet kassat ja  rahastot.
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| \ / |  KOULUTUS

¡U ll Koulutus
Opetus tai koulutus on toimintaa, jonka tarkoi
tuksena on aikaansaada oppimista eli muutoksia 
henkilöiden tiedoissa, taidoissa tai arvoissa. Se 
voi olla julkista tai yksityistä ja  tapahtua päivä- 
tai iltaopetuksena.

Koulutus sisältää opettamistilanteen järjestämi
sen sekä opettamisen organisoinnin ja  opetuksen 
toimeenpanon.

Tähän ei kuu lu:
Opetus- ja  koulutoimen hallinto sekä kuntien 
kouluvirastot ja  -toimistot kuuluvat julkisen hal
linnon luokkaan 75121.

Säätiöt ja  yhdistykset, jotka tukevat oppilaitok
sia ja  niiden oppilaita tai myöntävät opintoapu
rahoja ja  -lainoja, kuuluvat järjestötoiminnan 
luokkaan 91331.

Oppilasasuntojen ylläpito kuuluu kiinteistöpal
velun luokkaan 70201.

801 Peruskoulu
8010 Peruskoulu 
80100 Peruskoulu
Peruskoulun ala- ja  yläaste.

Peruskoulujen esikouluopetus 6-vuotiaille.

Lisäopetus sekä peruskoulua korvaavat erityis
koulut ja  oppilaitokset.

802 Lukio ja ammatillinen koulutus
8021 Lukio 
80210 Lukio
Päivä- ja  iltalukiot sekä erityislukiot.

8022 Ammatillinen koulutus 
80220 Ammatillinen koulutus
Eri alojen ammattioppilaitokset, teollisuuden ja  
liikealan ammatilliset erikoisoppilaitokset ja  
omat ammattikoulut, ammatilliset erityisoppilai

tokset, ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, 
musiikin ammatilliset oppilaitokset, opettaja- ja 
ohjaajaoppilaitokset sekä muut ammatilliset op
pilaitokset.

Vesiliikenteen ammatinharjoittamiseen oikeut
tavan lupakirjan edellyttämä koulutus.

Tähän ei kuulu:
Urheiluopistot kuuluvat luokkaan 80421.

Yleissivistävät ja  harrastemuotoiset musiikkiop
pilaitokset kuuluvat luokkaan 80421.

Korkeakoulujen teknillinen ja  ammatillinen 
koulutus sekä opettajakoulutus kuuluvat luok
kaan 80300.

Sotilasalan koulut kuuluvat luokkaan 80300 tai 
80421.

803 Korkeakoulut
8030 Korkeakoulut 
80300 Korkeakoulut
Yliopistojen ja  korkeakoulujen järjestämä ope
tus opetusasteesta ja  -suunnasta riippumatta. 
Ammattikorkeakoulut.

Sotakorkeakoulu. Kadettikoulu.

Tähän ei kuulu:
Yliopiston apteekki kuuluu vähittäiskaupan 
luokkaan 52310.

Korkeakoulujen maatilat kuuluvat luokkaan 01 
tai 02.

Korkeakoulujen tutkimuslaitokset kuuluvat 
luokkaan 73.

804 Muu koulutus
8041 Kuljettajakoulutus 
004/0 Kuljettajakoulutus
Autokoulut sekä harrastemuotoiset ilmailu- ja  
veneilykoulut.
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Tähän ei kuulu:
Ammatilliset kuljettajakoulut kuuluvat luokkaan 
80220 tai 80422.

Ilm ailu-ja venekerhot kuuluvat luokkaan 92620.

8042 Muu aikuiskoulutus yms.
80421 Kansanopistot, kansalaisopistot, 

musiikkioppilaitokset yms.
Musiikkikoulut ja -opistot, musiikkileikkikou
lut, kansanopistot, kansalais- ja  työväenopistot 
ja  muut yleissivistystä antavat oppilaitokset, 
opintokeskukset ja  kesäyliopistot. Yliopistojen 
ja  korkeakoulujen täydennyskoulutuskeskukset.

Myös urheiluopistot ja  sotilasalan oppilaitokset. 

Tähän ei kuulu:
Sotakorkeakoulu ja  kadettikoulu kuuluvat luok
kaan 80300.

80422 Koulutuskeskukset
Koulutusjärjestelmän ulkopuolella järjestetty 
opetus; yritysten, julkisen sektorin järjestöjen, 
liittojen ja  muiden yhteisöjen henkilöstökoulu- 
tuskeskukset ja  muut henkilöstökoulutusta anta
vat itsenäiset yksiköt.

80423 Kielikoulut ja  -opistot
Kielikoulut ja  -opistot.

80424 Kirjeopistot
Kirjeopistot.

80429 M uut koulutusta antavat yksiköt
Konekirjoituskoulut, erilaisten kurssien (atk-, 
valmennus- jne. kurssien) järjestäjät ja  yksi- 
tyisopettajat.
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| \ |  TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT

85 Terveydenhuolto-ja 
sosiaalipalvelut

851 Terveydenhuoltopalvelut
8511 Sairaalapalvelut 
85110 Sairaalapalvelut
Valtion, kuntien ja  kuntayhtymien ylläpitämät 
sairaalat sekä yksityiset sairaalat.

Myös puolustusvoimien ja  vankeinhoitolaitok
sen alaiset sairaalat sekä muut sairaanhoitosijoja 
sisältävät hoitolaitokset kuten sairaskodit, toipi
laskodit, kuntoutuslaitokset sekä lääkärijohtoiset 
luontaishoitolat ja  kylpylaitokset yms..

Tähän ei kuu lu:
Terveyskeskusten vuodeosastot kuuluvat luok
kaan 85121.

Järvenpään sosiaalisairaala kuuluu luokkaan 
85314.

8512 Lääkäripalvelut 
85121 Kunnalliset terveyskeskukset
Kuntien ja  kuntayhtymien ylläpitämät terveys
keskukset.

Myös terveyskeskusten vuodeosastot.

85129 M uut lääkäripalvelut
Yksityiset lääkäriasemat ja  yksityislääkärit.

8513 Hammashoito
85130 Hammashoito
Yksityiset hammaslääkäriasemat ja  hammaslää
käreiden yksityisvastaanotto ja  muu toiminta.

Tähän ei kuulu:
Hammashoito kunnallisissa terveyskeskuksissa 
kuuluu luokkaan 85121.

8514 Muut terveydenhuoltopalvelut 
85141 Fysikaalinen hoito
Fysikaaliset hoitolaitokset ja  itsenäisinä amma
tinharjoittajina toimivat lääkintävoimistelijat.

Tähän ei kuulu:
Sairaaloiden kuntoutusyksiköt kuuluvat luok
kaan 85110.

Terveyskeskusten kuntoutusyksiköt kuuluvat 
luokkaan 85121.

Yksityisten lääkäriasemien kuntoutusyksiköt 
kuuluvat luokkaan 85129.

85142 Laboratorio- ja  röntgentutkimukset
Itsenäiset terveydenhoidollisia laboratorio- ja  
röntgenpalveluja tuottavat yksiköt. Myös veri
palvelu.

Tähän ei kuulu:
Sairaaloiden laboratorio- ja  röntgenyksiköt kuu
luvat luokkaan 85110.

Terveyskeskusten laboratorio- ja  röntgenyksiköt 
kuuluvat luokkaan 85121.

Yksityisten lääkäriasemien laboratorio- ja  rönt
genyksiköt kuuluvat luokkaan 85129.

85143 Sairaankuljetuspalvelut
Itsenäiset sairaankuljetuspalveluiden tuottajat. 

Tähän ei kuulu:
Sairaaloiden sairaankuljetusyksiköt kuuluvat 
luokkaan 85110.

Palo- ja  pelastuslaitoksen sairaankuljetustoimin- 
ta kuuluu luokkaan 75250.

Terveyskeskusten sairaankuljetusyksiköt kuulu
vat luokkaan 85121.

85
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85149 M uu terveyspalvelu
Lääkärien suosittelemat muut terveyspalvelut 
kuten kiropraktikot, naprapaatit, kuntohoitajat, 
lymfaterapeutit, terveydenhoitokoulutuksen saa
neet jalkojenhoitajat ja  muut vastaavien terveys
palvelujen tuottajat.

Puheterapeutit. Akupunktio.

Terveydenhoitoalan konsultointi.

Tähän ei kuulu:
Yksityislääkäreiden tuottamat vastaavat palvelut 
kuuluvat luokkaan 85129.

852 Eläinlääkintäpalvelut
8520 Eläinlääkintäpalvelut 
85200 Eläinlääkintäpalvelut
Talous- ja  lemmikkieläinten lääkintä ja  eläinten 
karanteenihoito.

Myös eläinambulanssit.

853 Sosiaalipalvelut
8531 Majoituksen sisältävät 

sosiaalipalvelut
85311 Lasten ja  nuorten huoltolaitokset
Lastenkodit, nuorisokodit ja  koulukodit.

85312 Vammaisten laitokset
Kehitysvammaisten keskuslaitokset ja  niiden 
erillisosastot sekä muut vammaisten huoltolai
tokset.

85313 Vanhusten laitokset
Vanhainkodit.

85314 Päihdehuoltolaitokset
Huoltolat, katkaisuhoitoasemat ja  muut päihde
ongelmaisten hoitolaitokset.

Järvenpään sosiaalisairaala.

Tähän ei kuulu:
A-klinikat ja  nuorisoasemat kuuluvat luokkaan 
85329.

85315 Palvelutalot ja-asunnot
Kehitysvammaisten asuntolat, vanhusten ja  in
validien palvelutalot, päihdeongelmaisten hoito

kodit, huoltokodit ja  ensisuojat sekä muut palve
lu- ja  tukiasunnot.

Tähän ei kuulu:
Ensi- ja  turvakodit kuuluvat luokkaan 85316.

85316 M uut laitokset
Ensi- ja  turvakodit. Pakolaiskeskukset.

85317 Perhehoito
Lapsen, kehitysvam m aisen tai muun hoitoa tai 
m uuta huolenpitoa tarvitsevan henkilön ym pä
rivuorokautinen hoito ja  ylläpito yksityisko
dissa.

8532 Sosiaaliset avopalvelut 
85321 Lasten päivähoito
Lasten päiväkodit, erityispäiväkodit, koululais
ten päiväkodit, perhepäivähoito, leikkikerhot, 
leikkipuistot, leikkikoulut sekä leikki-ja toimin- 
tavälinelainaus ja  avoimet päiväkodit.

Tähän ei kuulu:
Lapsen, kehitysvammaisen ja  muun hoitoa tai 
muuta huolenpitoa tarvitsevan henkilön ympäri
vuorokautinen hoito ja  ylläpito yksityiskodissa 
kuuluu luokkaan 85317.

Musiikkileikkikoulut kuuluvat luokkaan 80421.

85322 Vammaisten erityispäivähoito ja  
-opetus

Kehitysvammaisten päivähuoltolat ja  päiväker
hot, invalidien päiväkeskukset ja  kehitysvam
maisten opetusyksiköt.

85323 Kotipalvelut
Kodinhoitoapua ja  tukipalvelutoimintaa jäljestä
vät yksiköt sekä tukipalveluita tuottavat toimin
tayksiköt.

Myös vanhusten päiväkeskukset.

Tähän ei kuulu:
Kehitysvammaisten päivähuoltolat ja  invalidien 
päiväkeskukset kuuluvat luokkaan 85322.

85324 Suojatyö ja  työhön kuntoutus
Kehitysvammaisten opetus- ja  työkeskukset, in
validien suojatyökeskukset, työkokeilulaitokset 
ja  -klinikat, työrajoitteisten suojatyöyksiköt sekä
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muut suojatyötä ja  työhönkuntoutusta järjestävät 
yksiköt.

Tähän ei kuulu:
Kehitysvammaisten päivähuoltoloissa järjestet
tävä työtoiminta kuuluu luokkaan 85322.

85329 M uu sosiaalitoiminta
Sosiaalitoimistot, kasvatus- ja  perheneuvolat, 
kehitysvammahuollon neuvolat, A-klinikat ja  
nuorisoasemat sekä muut sosiaalityön ammatti
henkilöstön antamaa ohjausta ja  neuvontaa sekä

sosiaalisten ongelmien selvittämistä järjestävät 
toimintayksiköt.

Vammaisten tulkkipalveluja, vapaaehtoistyötä, 
sosiaalista lomatoimintaa, lasten, vanhusten ja  
vammaisten sosiaalista virike-, harrastus- ja  vir
kistystoimintaa, ulkomaalais- ja  pakolaishuoltoa 
tai muuta edellä luokittelematonta sosiaalipalve- 
lutoimintaa järjestävät yksiköt.

Tukipalvelut näkö- tai kuulovammaisille, sydän- 
tai syöpäsairaille. Invalidien sopeutumisvalmen
nus. AIDS-tukikeskus.
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O MUUT YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUT

90 Ympäristönhuolto
900 Ympäristönhuolto
9000 Ympäristönhuolto
90001 Viemäri- ja  jätevesihuolto
Rakennuksista tulevien jätevesien poiskuljetus 
viemäriverkoston kautta; näiden jätevesien puh
distus. Puhdistukseen voi liittyä suodatusta, se- 
dimentointia ja  kemiallista käsittelyä, ja  sen teh
tävänä on tehdä jätevesi terveydelle vaaratto
maksi.

Sadevesien ja  vastaavien vesien poistaminen 
viemäriverkoston kautta sekä näiden vesien puh
distus.

Tähän ei kuulu:
Viemäreiden rakentaminen kuuluu rakentamisen 
luokkaan 45219.

Veden puhdistus ja  jakelu kuuluu luokkaan 
41000.

90002 Jätehuolto
Kotitalous-, teollisuus- ym. kiinteistöjen jättei
den keräily, kuljetus ja  käsittely. Myös radioak
tiivisen ja  räjähdysainejätteen jätehuolto.

Jätteiden keräily; roskalaatikoiden, öljyastioiden 
yms. jätesäiliöiden sijoittaminen keräilypaikalle 
ja  jätteiden kokoamisesta huolehtiminen. Jäteas
tioiden ja  vastaavien vuokraus.

Jätteiden kuljetus; jätteen kuormaus, kuljetta
minen käsittelypaikalle ja  purkaus. Lokakaivo
jen, lietesäiliöiden yms. tyhjennys ja  jätteen 
kuljetus puhdistamoon tai muuhun käsittely- 
paikkaan. Jäteöljyn, liuottimien, lääkeaineiden 
ym. ongelmajätteiden kuljetus ongelmajätelai
tokseen.

Jätteiden käsittely; jätteiden polttaminen poltto
laitoksessa tai sijoittaminen kompostointilaitok
seen. Kaatopaikkojen pito. Ongelmajätteen teke
minen ympäristölle vaarattomaksi ongelmajäte
laitoksessa ja  loppujätteen varastoiminen.

Tähän ei ku u lu :
Maantie- ja  ulkoilualueiden, venesatamien yms. 
roskista huolehtiminen kuuluu luokkaan 90003.

Palo- ja  pelastuslaitoksen hoitama ympäristöva
hinkojen torjunta kuuluu luokkaan 75250.

Jätepaperin, -lasin yms. keräily kuuluu tukku
kaupan luokkaan 51570.

Ydinvoimaloiden ydinjätteen käsittely kuuluu 
teollisuuden luokkaan 23300.

90003 Ulkotilojen hoito
Ulkotilojen lakaisu ja  vastaava puhdistaminen. 
Katujen, torien, pysäköintialueiden ja  vastaavien 
lakaisu; lumen ja  jään auraaminen ja  poiskuljet- 
taminen; lentokenttien puhdistaminen; pihojen 
ja  tonttien vapaa- alueiden, puistojen, hautaus
maiden (ei seurakuntien), liikenneviherkaistojen 
ym. viheralueiden hoito ja  ylläpito.

Tähän ei kuulu:
Kiinteistönhuoltotoimistojen suorittama lumen 
auraus ja  hiekoitus kuuluu luokkaan 70320.

Hautausmaiden hoito seurakuntien toimesta 
kuuluu luokkaan 91310.

90009 M uu ympäristönhuolto
Yleisten käymälöiden pitäminen.

Tähän ei kuulu:
Tuhoeläinten ja  kasvitautien sekä maatalouden 
syöpäläisten torjunta kuuluvat maatalouden 
luokkaan 01410.

Rakennusten, laivojen, junien yms. desinfiointi 
kuuluu luokkaan 74700.

91 Järjestötoiminta
Sellainen toiminta, jonka tarkoituksena on ajaa 
järjestön jäsenten tai jäsenyhteisöjen etuja tai 
edustamia aatteita (esim. uskonnolliset tai poliit
tiset aatteet). Selvitystyö, tiedottaminen, valista
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minen, julistaminen, julkaisutoiminta ja  neuvot
teleminen järjestön nimissä.

Myös toiminta, jonka tarkoitus on edistää jä 
senistön viihtyvyyttä tai järjestää jäsenille yh
teistä harrastusta tai muuta ajanvietettä.

Myös koulutuksen, terveydenhuollon ja  sosiaali
palvelun tukeminen.

Tähän ei kuulu:
Kustannustoiminta kuuluu teollisuuden luok
kaan 221.

Urheilujärjestöt sekä urheilun tuki- ja  kanna
tusyhdistykset kuuluvat luokkaan 92620.

911 Työnantaja- ja ammattijärjestöt, 
elinkeinoelämän järjestöt

9111 Työnantajajärjestöt ja
elinkeinoeläm än järjestöt 

91110 Työnantajajärjestöt ja
elinkeinoelämän järjestöt

Niiden työnantajajärjestöjen toiminta, jotka sol
mivat työ- ja  virkaehtosopimuksia.

Myös kunnallinen työmarkkinalaitos, valtion työ
markkinalaitos ja  kirkon sopimusvaltuuskunta.

Maataloustulo- ym. sopimuksista neuvottelevat 
tuottajajärjestöt, näiden alajärjestöt ja  muut maa
taloustuottajien etujärjestöt.

Teollisuuden, kaupan ym. toimialajärjestöt.

Vientiä edistävät järjestöt.

Kauppakam arit, nuorkauppakam arit ja  yrittä
jäyhdistykset sekä m uut järjestöt, jo iden tar
koitus on am m atinharjoittajien tai elinkeino
jen  etujen ajam inen tai am m attitaidon kehittä
minen ja  ylläpito.

Myös tekijänoikeusjärjestöt.

Tähän ei kuulu:
Maatalouden neuvontajärjestöt kuuluvat maata
louden luokkiin 01410 ja  01420.

Metsätalouden neuvontajärjestöt kuuluvat luok
kaan 02020.

Kalatalouden neuvontajärjestöt kuuluvat luok
kaan 05010.

9112 Ammattialajärjestöt 
91120 Ammattialajärjestöt
Ammattialajärjestöjä ovat järjestöt, jotka ajavat 
jonkin ammattikunnan tai tietyn koulutuksen 
saaneiden asiaa ilman ainakaan avointa asettu
mista työnantajan tai työntekijän puolelle.

Ammatinharjoittajien ja  ammattialojen, kuten 
taksi- tai kuorma-autoilijoiden, asianajajien, 
merkonomien yms. etujärjestöt. Myös tieteelli
set yhdistykset.

912 Ammattiyhdistykset
9120 Ammattiyhdistykset 
91200 Ammattiyhdistykset
Ammattiyhdistyksiä ovat vain yhdistykset, jo i
den ainoa päätehtävä on ajaa ao. alan palkka- 
työntekijöiden etua sekä näiden keskusliitot.

Niiden työntekijäjärjestöjen toiminta, jotka sol
mivat työ- ja  virkaehtosopimuksia. Myös näiden 
järjestöjen piiri-, perus- ym. järjestöt. SAK, 
STTK, AKAVA ja  niiden jäsenjäijestöt sekä 
riippumattomat ammattiliitot.

Tähän ei kuulu:
Ay-opistojen toiminta kuuluu koulutuksen luok
kaan 80422.

Kustannustoiminta kuuluu teollisuuden luok
kaan 221.

913 Uskonnolliset ja muut järjestöt
9131 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt 
91310 Seurakunnat ja  uskonnolliset järjestöt
Uskonnollisia järjestöjä ovat kaikki uskonnolli
siksi yhdyskunniksi rekisteröityneet yhdistykset.

Evankelisluterilaisen sekä ortodoksisen kirkon 
kirkkohallitus ja  seurakunnat.

Tuomiokapitulit, hiippakunnat, luostarit ja  hau- 
tainhoitorahastot.

Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat, kuten 
Vapaakirkko, Jehovan todistajat, Adventtikirk
ko, roomalais-katolinen kirkko ja  Islam-seura
kunta.

Ns. vapaat evankelisluterilaiset yhteisöt, kuten 
lähetysseurat, rauhanyhdistykset, herätysliikkeet 
ja  raamattuseurat.
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Evankelistat ja  lähetyssaarnaajat.

Tähän ei kuulu:
Näiden yhteisöjen omistamien oppilaitosten toi
minta kuuluu luokkaan 80422.

Päiväkotien, vanhainkotien, lastenkotien ja  
huoltoloiden toiminta kuuluu luokkaan 853.

Hautausmaiden hoito muiden kuin seurakuntien 
toimesta kuuluu luokkaan 90003.

9132 Puoluepoliittiset järjestöt 
91320 Puoluepoliittiset järjestöt
Puolueet ja  niiden suorat alajärjestöt.

Rekisteröityjen puolueiden sekä niiden nais-, 
nuoriso-, varhaisnuoriso-, opiskelija- ja  eläke
läisjärjestöjen toiminta.

Tähän ei kuulu:
Puolueiden raittiusjärjestöt kuuluvat luokkaan 
91339.

9133 Muut järjestöt
91331 Tutkimusta ja  kulttuuria palvelevat 

järjestöt
Tieteellisiä tutkimuslaitoksia ylläpitävät säätiöt 
sekä eräätsäätiöluonteiset organisaatiot.

Tutkimus välity s.

Tähän ei kuulu:
Julkiseen budjettitalouteen kuuluvat tutkimus
toimintaa rahoittavat yksiköt kuuluvat luokkaan 
75110.

91339 M uualla mainitsemattomat järjestöt
Muut kuin edellä mainitut järjestöt.

Asukasyhdistykset, opiskelijajärjestöt, osakun
nat, ystävyysseurat, eläkeläisjärjestöt, vapaa- 
ajattelijat, raittiusjärjestöt, lionsit, martat, maan
puolustusjärjestöt, vesiensuojelu-ja muut ympä
ristönsuojeluyhdistykset, koulujen tukiyhdistyk
set, NMKY ja  NNKY, valokuvauskerhot, liiken
nepalvelu ja  -turvallisuusyhdistykset.

Kotiteollisuuden neuvonta-asemat.

Tähän ei kuulu:
Elokuvakerhot kuuluvat luokkaan 92130.

Terveydenhuoltotyötä tekevät järjestöt kuuluvat 
luokkaan 851.

Sosiaalihuoltotyötä tekevät järjestöt kuuluvat 
luokkaan 853.

Urheilujärjestöt ja  -tukiyhdistykset kuuluvat 
luokkaan 92620.

82 Virkistys-, kulttuuri- ja 
urheilutoiminta

Elokuva-, radio- ja  televisiotoiminta, näyttämö-, 
konsertti- ja  viihdetoiminta, kirjasto- ja  museo
toiminta sekä urheilutoiminta ja  muu huvi- ja  
virkistyspalvelu.

Tähän ei kuulu:
Painotuotteiden kustantaminen kuuluu luokkaan 
221 .
Äänitteiden kustantaminen kuuluu luokkaan 
22140.

921 Elokuva- ja videotoiminta
Elokuvien ja  videofilmien tuotanto, jakelu ja  
esittäminen.

9211 Elokuvien ja videoiden tuotanto 
92110 Elokuvien ja  videoiden tuotanto

Elokuvien ja  videofilmien tuotanto; viihde-, 
asia- ja  mainosfilmien tuotanto.

Elokuvien tuottaminen; myös elokuvasäätiö.

Elokuvien kehittäminen, leikkaus ja  tekstitys.

Elokuvastudioiden kaluston, lavasteiden ja  pu
vuston vuokraus.

Tähän ei kuulu:
Elokuva-arkisto kuuluu luokkaan 92510.

Elokuvatarkastamo kuuluu julkisen hallinnon 
luokkaan 75121.

Kopioiden teko kuuluu teollisuuden luokkaan 
22320.

9212 Elokuvien levitys ja videoiden 
tukkujakelu

92120 Elokuvien levitys ja  videoiden 
tukkujakelu

Elokuvien ja  videofilmien jakelu; elokuvien ja 
videofilmien vuokraus esittäjille, kuten elokuva
teattereille tai televisioasemille; videofilmien ja 
kelu vähittäismyyntiin ja  videovuokraamoille.
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Tähän ei kuulu:
Kopioiden teko mastereista kuuluu teollisuuden 
luokkaan 22320.

Elokuvien esittäminen televisiossa kuuluu luok
kaan 92200.

Videofilmien vuokraus kotitalouksille kuuluu 
luokkaan 71401.

Videofilmien myynti kotitalouksille kuuluu 
luokkaan 5212 tai 52452.

9213 Elokuvien esittäminen 
92130 Elokuvien esittäminen
Elokuvien esittäminen elokuvateattereissa tai 
muissa tiloissa.

Myös elokuvakerhot.

922 Radio- ja televisiotoiminta
9220 Radio- ja televisiotoiminta 
92200 Radio- ja  televisiotoiminta
Radio- ja  televisio-ohjelmien tuottaminen sekä 
niihin kuuluvat tekniset palvelut (radio- ja  tele
visiostudiot). Nämä toimipaikat voivat myös lä
hettää radio-ja televisiosignaaleja ja  ylläpitää lä
hettämiseen tarpeellisia linkkiasemia.

Tähän ei kuulu:
Tiedonvälityskanavien vuokraus sekä pääasiassa 
ohjelmansiirtoa harjoittavat kaapelitelevisioyh
tiöt kuuluvat teleliikenteen luokkaan 64203.

Elokuvastudioissa tuotettavat elokuvat ja  vi
deo-ohjelmat kuuluvat luokkaan 92110.

923 Muut kulttuuri- ja viihdepalvelut
9231 Taiteellinen ja kirjallinen toiminta 
92311 Taiteilijatoiminta
Palkkio- ja  sopimuspohjalla tai omaan laskuun 
(freelance-pohjalla) toimivat taiteilijat ja  taitei
lijoiden yritykset. Nämä voivat olla kuvanveis
täjiä, taidegraafikoita, taidemaalareita, sarjaku- 
vapiirtäjiä tai muita kuvataiteilijoita; kirjailijoi
ta, runoilijoita; kriitikoita; journalisteja; radio- 
ja  TV-ohjelmatoimittajia; säveltäjiä, sanoitta
jia, sovittajia, muusikoita (ml. katumuusikot); 
lavataiteilijoita; näyttelijöitä; tanssijoita; valo
kuvaajia; teatteri-ja  elokuvaohjaajia; taidekäsi
työläisiä, jonglöörejä, taikureita, akrobaatteja 
tai muita esiintyviä taiteilijoita; myös freelan

ce-luennoitsijat, freelance-toimittajat ja  disc 
jockeyt.

H uom autus:
Työsopimuksella taiteellista työtä tekeviä ei ero
teta työnantajansa toiminnasta esim. mainostoi
mistossa toimiva graafikko tai mainostekstien 
kirjoittaja, kustannusyhtiössä toimiva valoku
vaaja tai kriitikko, oppilaitoksessa toimiva taide- 
opettaja jne..

Tähän ei kuulu:
Esiintyjien välityspalvelu kuuluu luokkaan 
74849.

Taiteilijoiden ammattialajäijestöt kuuluvat jär
jestötoiminnan luokkaan 91120.

92312 Näyttämö- ja  konserttitoiminta
Teatteri-, ooppera-, tanssi- ja  konserttitoiminta 
muualla kuin radiossa ja  televisiossa.

9232 Taidelaitokset 
92320 Taidelaitokset
Teatteri- yms. tilojen (kiinteistöjen) omistus, 
vuokraus ja  huolto.

Teknisten palvelujen tuottaminen em. esityksiin, 
mm. lavasteiden teko sekä valaistus- ja  ääniläh
teiden asennus.

Esitystilojen varauspalvelu.

Lippupalvelutoiminta ja  muu lippujen myynti 
teatterinäytäntöihin, konsertteihin, urheilutilai
suuksiin, elokuvaesityksiin jne.

9233 Huvipuistot 
92330 Huvipuistot
Huvipuistojen ja  puuhamaiden toiminta. 

Näkötornit.

Delfinaariot, akvaariot ja  planetaariot. 

Museorautatiet.

Tähän ei kuulu:
Kiertävät huvittelupaikat kuten sirkukset ja  tivo
lit kuuluvat luokkaan 92340.

9234 Muut viihdepalvelut 
92340 M uut viihdepalvelut
Tanssisalit, -lavat ja  -paviljongit yms..

Tanssikoulut.
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Sirkukset ja  tivolit.

Pelihallit.

Tähän ei kuulu:
Tanssiravintolat kuuluvat luokkaan 55110, 
55301 tai 55400.

Tanssijoiden ammatillinen koulutus kuuluu kou
lutuksen luokkaan 80.

924 Uutistoimistot
9240 Uutistoimistot 
92400 Uutistoimistot
Tietotoimistojen ja  muiden yritysten haijoittama 
uutisten, uutiskuvien selostusten yms. toimitta
minen ja  välittäminen sanoma- ja  aikakausleh
distölle sekä radio- ja  televisiotoimintaa harjoit
taville yrityksille.

Tähän ei kuulu:
Freelance-joumalismi kuuluu luokkaan 92311.

Lehti- ja  kustannusyhtiöissä tapahtuva toimitus
työ kuuluu luokkaan 221.

925 Kirjastot, arkistot, museot, 
galleriat yms.

9251 Kirjastot ja arkistot 
92510 Kirjastot ja  arkistot
Y leiset kirjastot; kunnallisten kirjastojen pää
kirjastot, sivukirjastot, kirjastobussit ja  -ve
neet, siirtokokoelm at ja  niiden muu lainaustoi
minta.

Erikois- ja  laitoskiijastot; korkeakoulujen, tutki
muslaitosten yms. yksiköiden kirjastot, edellyttä
en, että toiminta on huomattavaa (enemmän kuin 
yksi henkilö toimii päätoimisesti kirjastossa).

Arkistot; mm. maakunta-arkistot.

Elokuva- ja  kuva-arkistot.

9252 Museot, näyttelyt sekä historiallisten 
paikkojen ja rakennusten suojelu

92520 Museot, näyttelyt sekä historiallisten 
paikkojen ja  rakennusten suojelu

Kaikenlaiset museot kuten tieteelliset museot; 
Kansallismuseo, luonnontieteelliset museot, his
torialliset museot, maakuntamuseot, ulko
museot.

Taidehallit ja  -näyttelyt.

Taidemuseot.

Historialliset nähtävyydet ja  rakennukset.

Tieteelliset ja  popularisoivat näyttelyt, esim. 
Tiedekeskus Heureka.

Tähän ei kuulu:
Museorautatiet kuuluvat luokkaan 92330.

Museoviraston (pl. Kansallismuseo) toiminta 
kuuluu julkisen hallinnon luokkaan 75121.

Messut, maatalousnäyttelyt ym. kaupalliset 
näyttelyt kuuluvat luokkaan 74843.

Taide-esineiden vähittäiskauppa kuuluu luok
kaan 52484.

9253 Kasvitieteelliset puutarhat, eläintarhat 
ja luonnonpuistot 

92530 Kasvitieteelliset puutarhat, eläintarhat 
ja  luonnonpuistot

E läin-ja  kasvitarhat. Myös kotieläintarhat.

Luonnonpuistot ja  eläinpuistot.

Tähän ei kuulu:
Akvaariot ja  delfinaariot kuuluvat luokkaan 
92330.

926 Urheilutoiminta
9261 Urheilukentät, urheiluhallit ja stadionit 
92610 Urheilukentät, urheiluhallit ja  stadionit
Urheilu- ja  kilpailupaikkatoiminta, kuten urhei
lukentät, stadionit, raviradat, urheiluhallit, jää
hallit, tenniskentät ja  -hallit, biljardisalit, golfra
dat, ampumaradat, hiihtorinteet ja  -ladut, uima
hallit, voimistelu- ja  kuntosalit.

Tähän ei kuulu:
Urheiluseurat sekä urheilun piiri- ja  keskusjär
jestöt kuuluvat luokkaan 92620.

Kuntokoulut, hiihtokoulut yms. kuuluvat luok
kaan 92620.

9262 Muu urheilutoiminta 
92620 M uu urheilutoiminta
Urheiluseurat, urheilun piiri- ja  keskusjärjestöt 
sekä tuki- ja  kannatusyhdistykset.

Urheilijoiden valmennus ja  urheilukilpailujen 
järjestäminen, freelance-valmentajat ja  ammatti- 
laisurheilijat.
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Kilpahevostallit, kilpakennelit ja  kilpa-autotallit.

Kuntokoulu- ja  kehonrakennustoiminta, kilpa- 
tanssi.

Shakkikerhot, bridgekerhot ym..

Urheilun PR-toiminta.

Purjehdus- ja  venekerhot, venesatamat, puije- 
lento- ja  ilmailukerhot.

Metsästys urheilu- ja  virkistystarkoituksessa.

Koiranäyttelyt.

Tähän ei kuulu:
Urheiluopistot kuuluvat luokkaan 80421.

Totalisaattoripeli eri yrittäjän toimesta kuuluu 
luokkaan 92710.

Urheiluvälineiden vuokraus kuuluu luokkaan 
71402.

927 Muut virkistyspalvelut
9271 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelu 
92710 Rahapeli- ja  vedonlyöntipalvelu
Lotto, veikkaus, bingo, raha-automaattiyhdistys, 
ruletit, totalisaattoripeli, V5-peli, pelikasinot 
yms..

Arpojen myynti.

Tähän ei kuulu:
Ravikilpailujen järjestäjän ylläpitämä totalisaat
toripeli kuuluu luokkaan 92620.

9272 M uualla luokittelemattomat 
virkistyspalvelut 

92720 M uualla luokittelemattomat 
virkistyspalvelut

Virkistyspuistojen ja  uimarantojen palvelutoi
minnat. Vesipuistot ja  -tropiikit.

Virkistyskalastuspalvelut.

Ratsastustallit (ei kilpahevostallit).

Koirakoulut ja  kennelit.

Vauvauinti.

Tähän ei kuulu:
Urheiluvälineiden vuokraus kuuluu luokkaan 
71402.

Ammattimaisen kalanviljelyn yhteydessä järjes
tetty virkistyskalastus kuuluu luokkaan 05020.

Kilpahevostallit ja  kilpakennelit kuuluvat luok
kaan 92620.

Koirien täyshoitolat kuuluvat luokkaan 01259.

93 M uut palvelut 
930 Muut palvelut
9301 Pesulatoiminta 
93010 Pesulatoiminta
Kaikenlaisten pesuloiden (pesulaitosten, pika- 
pesuloiden) pesupalvelutoiminta; vesipesu, ke
miallinen pesu sekä nahkavaatteiden, verhojen 
ja  mattojen erikoispesu. Mankelointi ja  silittämi
nen. Pyykin keruu ja  jakelu.

Itsepalvelupesulatoiminta; pesulatilojen ja  ko
neiden käyttöön tarjoaminen maksua vastaan.

9302 Kampaamot ja kauneushoitolat
93021 Parturit ja  kampaamot
Hiusten pesu, leikkuu, värjäys, föönaus, per
manentin laittaminen, parranajo jne..

93022 Kauneudenhoitopalvelut
Naisten ja  miesten käsien ja  jalkojen hoito. 

Kauneudenhoito; kosmetologien palvelut.

Tähän ei kuulu:
Jalkojen hoito terveyden edistämiseksi kuuluu 
luokkaan 85149.

Solarium-hoitolat kuuluvat luokkaan 93040.

9303 Hautaustoimistot 
93030 Hautaustoimistot
Hautaamistoiminta (krematoriotoiminta ja  hau
taaminen) sekä haudankaivu.

Myös hautaustoimistopalvelut (hautausten jär
jestäminen, kuljetuspalvelut jne.) sekä hautaki
vien ja  kukkien myynti hautaustoimistoissa.

Tähän ei kuulu:
Seurakuntien hautauspalvelut kuuluvat luokkaan 
91310.

Pelkkä hautakivien vähittäiskauppa kuuluu 
luokkaan 52499.

Pelkkä kukkien vähittäiskauppa kuuluu luok
kaan 52481.

Pitopalvelu kuuluu luokkaan 55520.
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9304 Kylpylaitokset, solariumit yms. 
palvelut 

93040 Kylpylaitokset, solariumit yms. 
palvelut

Saunat, hieromalaitokset, solarium-hoitolat, 
laihduttamispalvelulaitokset, kuppaus, terveys- 
kylpylät, luontaishoitolat ja  muut fyysistä hyvin
vointia edistävät laitokset.

Tähän ei kuulu:
Kuntokoulut yms. kuuluvat urheilutoiminnan 
luokkaan 92620.

Kylpylähotellit kuuluvat luokkaan 551.

Lääkärijohtoiset terveyskylpylät kuuluvat luok
kaan 85110.

9305 M uualla luokittelemattomat palvelut 
93050 M uualla luokittelemattomat palvelut
Astrologit, povarit ja  muut henkilökohtaista neu
vontaa harjoittavat laitokset ja  ammatinharjoitta
jat.

Kengänkiillottajat, tatuoijat, henkilökohtaiset 
matkaoppaat yms..

Kirjeystävien välitys, puhelinseksi-ja -treffipal
velut, hypnoosipalvelut, sukututkimus, bioryt
mien laadintapalvelut, puhemiestoiminta jne..
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P  TYÖNANTAJAKOTITALOUDET

95 Työnantajakotitaloudet
950 Työnantajakotitaloudet
9500 Työnantajakotitaloudet 
95000 Työnantajakotitaloudet
Kotiapulaiset, kokit, palvelijat, lastenhoitajat, ta
loudenhoitajat, yksityisopettajat, yksityissihtee
rit, henkivartijat, autonkuljettajat ja  muut kotita
louksien tai yksityishenkilöiden palkkaamat 
työntekijät.

Tähän ei kuulu:
Lasten perhepäivähoito kuuluu luokkaan 85321.

Siivousliikkeet kuuluvat luokkaan 74700.

Pitopalvelu kuuluu ravitsemistoiminnan luok
kaan 55520.

Työvoiman vuokraus kuuluu luokkaan 74502.
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Q KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT JA ULKOMAISET 
EDUSTUSTOT

97 Kansainväliset järjestöt ja 
ulkomaiset edustustot

970 Kansainväliset järjestöt ja 
ulkomaiset edustustot

9700 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset 
edustustot

97000 Kansainväliset järjestöt ja  ulkomaiset 
edustustot

Kansainvälisten järjestöjen päämajat.

Suomessa toimivat ulkomaiset lähetystöt ja  kon
sulaatit.

Myös kansainvälisten jäijestöjen hallinnolliset 
yksiköt. WIDER-instituutti ja  Pohjoismainen 
Investointipankki.

Huomautus:
Ulkomaalaisten omistamat yritykset, rahoitus
laitokset yms. luokitellaan varsinaisen toimin
tansa mukaan.
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X TOIMIALA TUNTEMATON

99 Toimiala tuntematon 
999 Toimiala tuntematon
9999 Toim iala tuntematon 
99999 Toimiala tuntematon
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TILASTOKESKUS
STATISTIKCENTRALEN  
STATISTICS FINLAND
KÄSIKIRJOJA
H A N D B Ö C K E R  
HANDBOOKS

N ro 1 K oulutusluok itus 199 7  11. u usittu  laitos 1999

L iite 1, ISC E D  1997  
S U O M A L A IN E N  SO V E L T A M ISO P A S  
K oulutusluokituksen  ja U n escon  kansainvälisen  
koulutusluok ituksen  ISC E D  1 9 9 7 :n välinen koodiavain

Liite 2, O P E T U S H A L L IN N O N  K O U L U T U SA L A - 
JA -A ST E L U O K IT U S
K oulutusluokituksen  ja opetushallinnon  koulutusala-, 
opintoala- ja koulutusasteluokituksen  välinen koodiavain

L iite 3, K O U L U T U S K O O D IM U U T O K SE T  1998

L iite 4. K O U L U T U SL U O K IT U K SE N  
M U U N N O S A V A IN  1997  
V u o d en  1997:n  tilan teen  m ukaan uud istetun  
k oulutusluok ituksen  ja uudistusta edeltäneen  
luok ituksen  vastaavuusavain

N r 1 Utbildningsklassificering 1997  7:e reviderade upplagan 1999

N ro 4  T oim ialaluokitus 199 5  2. tarkistettu  painos 1999

T oim ialaluokitus 1995  3. tarkistettu  painos 1996
Liite 1, H A K E M IST O

T oim ialaluokitus 1995 3. tarkistettu  laitos 1995
Liite 2, M U U N N O S A V A IN  
T O IM IA L A L U O K IT U S 1988:ST A

T oim ialaluokitus 1995  2. korjattu painos 1996
Liite 3, TIIV ISTELM Ä
Näringsgrensindelningen 1995
Bilaga 3, SA M M A N D R A C
Standard Industrial C lassification 1995
A n n ex  3, SU M M A R Y

N ro 5 Institu tionaalinen  sektoriluokitus 1 9 9 6  1995
Den institutionella sektorindelningen 1996  
C lassification o f  in stitu tional sectors 1996

N ro 6 R ahoitusvaadeluokitus 1 9 9 6  1995
C lassification o f  financial assets and liabilities 1996

N ro 9  S iviiliasiain  n im ikkeistö  198 7  1987
Nomenklatur för cimlmdl 1987

N ro 10 Y hteisöjen  tehtäväluok itukset u u sittu  la itos 1986
Julk isyhteisöjen  ja vo ittoa  tavoittele
m attom ien  yh teisöjen  tehtäväluokitukset
Uppgiftsklassificeringar för sammanslutningar föm yad  upplaga
Uppgiftsklassificeringar för offentliga 
sammanslutningar och icke vinstsyftande 
sammanslutningar
C lassifications o f  th e  functions o f  revised ed ition
gov em m en t and non-profit institutions  
serving h ouseholds
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N ro 1 1 Pääasiallisen to im innan  luokitus
P ääasiallisen  to im een tu lo läh teen  luokitus 1980
Klassificering a v  befolkningen efter 
huvudsaklig verksamhet 
Klassificering a v  befolkningen efter 
huvudsaklig inkomstkälla 
C lassification o f  th e  Population by T ype  
o f  A ctiv ity
C lassification o f  the  Population by M ain  
Source o f  L ivelihood

N ro 12 A lu elu ok itu k set 1994
V altio t ja m aat 1994  
Regionala indelningar 
Stater och länder 1994 
Regional C lassifications 
C ountries 1994

A lu elu ok itu k set 1998
V altio t ja m aat 1998
Regionala indelningar
Stater och länder 1998
Regional C lassifications
C ountries 1998

N ro 14 A m m attiluok itus 1997  u u sittu  la itos 1997
C lassification o f  O ccupations 1997  revised ed ition

A m m attilu ok itus 1997 1998
L iite 1, H A K E M IST O
L iite 2, A M M A T T IL U O K IT U ST E N  1987  JA 1997
V Ä L ISE T  M U U N N O S A V A IM E T  1999
Liite 3, TIIV ISTE LM Ä  1998
Yrkesklassificeringen 1997
Bilaga 3, SA M M A N D R A G
C lassification o f  O ccu p ation s 1997
A n n ex  3, SU M M A R Y

N ro 15 K otita loustavaroiden  ja -p a lv e lu sten  luokitus 1982
Klassificering av hushdllsvaror och -tjänster 
C lassification o f  H ou seh o ld  G oods and Services

N ro 16 R akennusluok itus 1 9 9 4  1994
Byggnadsklassificering 1994  
C lassification o f  Buildings 1994

N ro  17 S o sioek on om isen  asem an luok itus 1 9 8 9  u u sittu  la itos 1989
C lassification o f  S ocio -econ om ic G roups revised ed ition

N r 17 S osioek on om isk  in d eln in g  1 9 8 9  föm yad  upplaga 1990

N ro 18 D em ografiset ja  sosiaaliset perusluok itukset 1983
Ikä, suku p u oli, siviilisääty, k ieli, kansalaisuus, u skontokunta
Demografiska och sociala grundklassificeringar
Älder, kön, civilständ, spräk, nationalitet, trossamfund
D em ograp h ic and Social Basic C lassifications
A ge, Sex, M arital Status, Language, N ationality , R eligion

N ro 19 K otitalous-, asuntokunta- ja  perheluok itukset 1983
Klassificeringars av  hushäU, bostadshushall och familjer 
C lassifications o f  H ouseholds, H ou seh o ld -D w ellin g  U nits, and 
fam ilies

N ro  2 0  S u om en  ym päristötied ostot 1996
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M r o  Z I  A in ee llisten  varojen luok itukset 1 9 8 5
K iin teä  pääom a, varastovarat, m uut a in eelliset varat
Klassificeringar a v  materieUa tillgdngar
Fast kapital, lagerkapital, övriga materieUa tillgdngar
C lassifications o f  Tangible A ssets
F ixed C apital, Inventories, O ther T angible A ssets

N ro 22  Ikäluokitukset 1986
O hjeita  ikäluokituksen käytöstä  
Âldersklassificeringar
Riktlinjer för användning av âldersklassificeringar

N ro  24 V a ltion  ja kun tien  m en o -ja  tu lo lajiluokitus 19 8 8

N r 24  Utgifts- och inkomstslagsklassificeringen för sta t och kommuner 1988

N ro T l  R ikosn im ikkeistö  1999
Brottsnomenklatur 
C rim e n om enclature

N ro 28  K unnat ja k untapohjaiset aluejaot 1 9 9 9  1999
Kommuner och kommunbaserade indelningar 19 9 9  
M unicipalities and Regional D ivisions Based on  
M unicipalities 1999

N ro 28  A lu elu ok itu k set 1998
K unnat 1998  
Regionala indelningar 
Kom munema 1998  
R egional C lassifications  
M unicipalities 1998

N ro 28 A lu elu ok itu k set 1996
V altio t ja m aat 1996  
Regionala indelningar 
Stater och länder 1996  
R egional C lassifications  
C ountries 1996

N ro 29  Siviiliasiain n im ikkeistö  1993
Nomenklatur för civilmdl

N ro 3 0  T oim i o ik ein  tilastoalalla  19 9 2
T ilastokeskuksen am m attieettin en  opas

N ro 31 T u ottajah in taindeksit 1 9 9 0 = 1 0 0  1993
In deksien  käyttäjän käsikiija
Producer Price Indices 1990=  100  
H andbook  for Indices Users

N ro 32  M aanrakennuskustannusindeksi 1 9 9 0 :1 0 0  1993
Käyttäjän käsikiija

N ro 33 A n sio taso in d ek si 1 9 9 5 = 1 0 0  1999
K äyttäjän käsikiija
T h e  Index o f  W age and Salary Earnings 1 9 9 5 = 1 0 0  
H andbook  for U sers

N ro 33 A n sio taso in d ek si 1 9 9 0 = 1 0 0  1994
K äyttäjän käsikiija
T h e Index o f  W age and Salary Earnings 1 9 9 0 = 1 0 0  
H andbook  for U sers

N ro 34  T u otelu ok itu s 1995

N ro 35 V äestö lask en ta  1 9 9 5  1996
K äsikiija

N ro 3 6  Siviiliasiain n im ikkeistö  1996
Nomenklatur för civilmdl 
N om en clatu re  o f  civil cases
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N ro 37  Jäteluokitusopas 1997

N ro 37b  G uide to  W aste C lassification 1999

N ro 3 8  V u o d en  1 9 5 0  väestölaskennan
otosa in eiston  käsikirja 1997
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Kuvailulehti

Toim ialaluokituksen (TOL) avulla ryhm itellään luokkiin sam ankaltaisia toim intoja eli aktivi
teetteja. N äitä luokkia kutsutaan lyhyesti toim ialoiksi. Toim innot ovat sam ankaltaisia, kun ne 
ovat tuottam iensa hyödykkeiden, tuotantopanostensa sekä tuotantoprosessinsa m ukaan sam ankal
taisia.

K äytännön sovelluksissa toim ialaluokitus on ensisijaisesti järjestelm ä, jo lla  luokitellaan toim i
paikkoja, kuten tehtaita, m yym älöitä, toim istoja ja  korjaam oita eri toim ialaluokkiin. Toim ipaikko
jen  lisäksi toim ialaluokitusta voidaan soveltaa m yös yritysten ja  m uiden tilastoyksiköiden luokit
teluun.

Toim ialaluokitus on tilastotoim en yleisim m in käytetty ja  laajim m alle levinnyt luokitusstandar- 
di. Sitä käytetään nykyisin useissa eri tilastoissa ja  hallinnollisissa järjestelm issä julkisella sekto
rilla. Sitä käytetään yleisesti myös yksityisen sektorin tietojärjestelm issä ja  tutkim uksissa.

Toim ialaluokitus 1995 on uusittu vastaam aan Euroopan Yhteisön vaatim uksia. Luokitus vastaa 
EY :n toim ialaluokitusta, N A CE Rev. 1, rakennetta ja  tunnusjärjestelm ää nelinum erotasolle asti. 
Tarkin tason on Suom en kansallinen tarkennus.

Toim ialaluokitus 1995:ssä on 17 varsinaista pääluokkaa, joiden tunnus on kirjain (A-Q). Kaksi 
pääluokkaa (m ineraalien kaivu ja  teollisuus) on jaettu  osaluokkiin, jo iden  tunnuksena on kaksi 
kirjainta. K aksikirjaim isia luokkia on 16. Seuraavalla tasolla on 61 luokkaa, jo illa  on kaksinum e
roinen tunnus. K aksinum eroiset luokat on yleensä jaettu  kolm inum eroisiin sekä edelleen neli- ja  
viisinum eroisiin luokkiin. Tarkim m an tason luokkia on 697.

Avainsanat (asiasanat)

Toim ialaluokitus, luokitus, standardi, toim iala, elinkeino

Muut tiedot



Toim ialaluokitus on yleism aailm allinen yritysten ja yritys- 
tyyppisten yksiköiden sekä toimipaikkojen ryhmittelijä. Sitä käy
tetään useissa eri tilastoissa, tietojärjestelmissä ja tutkimuksis
sa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Toimialaluokitus 1995 noudattaa Euroopan Yhteisön vaatimuksia. 
Luokitus on EY:n to im ia la luok ituksen  (NACE) mukainen 
nelinumerotasolle asti. Viisinumerotaso on Suomen kansallinen 
tarkennus.

Toimialaluokitus 1995 käsikirjan muut julkaisut ovat;

Liite 1. Hakemisto
-  sisältää yli 6000 hakusanaa A-klinikkatoiminnasta öljyvahinko
jen torjuntaan

Liite 2. Muunnosavain
-  toimialaluokitusten 1988 ja 1995 välinen muunnosavain

Liite 3. Kolmikielinen tiivistelmä
-  luokkien nimet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
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