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Alkusanat
Toimialaluokitusta käytetään yritysten ja  
muiden organisaatioiden tai yksittäisten toi
mipaikkojen luokitteluun niissä harjoitetun 
taloudellisen toiminnan perusteella. Toimi
alaluokituksen määrittelyt perustuvat toimin
nalle tyypillisiin tuotantopanoksiin, tuotanto
prosesseihin sekä tuotettuihin palveluihin ja  
tuotteisiin.

Tässä julkaisussa esiteltävä kansallinen 
toimialaluokitus TOL 2002 on yksi Tilasto
keskuksen vahvistamista luokitusstandar- 
deista. Standardien tarkoituksena on edistää 
tilastojen käsitteellistä selkeyttä ja  vertailu
kelpoisuutta yhdenmukaistamalla luokittelu- 
käytäntöä ja  tekemällä luokituksiin liittyvät 
luokitteluperusteet ja  määrittelyt tunnetuiksi.

TOL 2002 vahvistetaan myös julkisen 
hallinnon standardina ts. JHS-järjestelmään 
sisältyvänä suosituksena. Tavoitteena on näin 
lisätä julkishallinnon toiminnan kannalta 
keskeisten tietojen ja  tietojärjestelmien yh
denmukaisuutta ja  luotettavuutta. TOL 2002 
-luokitusstandardi soveltuu ja  sitä myös suo
sitellaan käytettäväksi mahdollisimman laa
jasti muissakin tietojärjestelmissä.

TOL 2002 on Toimialaluokitus 1995 -luo- 
kitusstandardin päivitetty laitos ja  korvaa sen. 
Päivitettyä toimialaluokitusta aletaan soveltaa 
tilastoissa pääsääntöisesti vuoden 2003 alus
ta, jolloin se otetaan käyttöön vuotta 2003 
koskevissa neljännesvuosi- ja  kuukausitilas
toissa sekä vuotta 2002 koskevissa vuositi
lastoissa.

Toimialaluokitus TOL 2002 perustuu Eu
roopan unionin yhteiseen toimialaluokituk
seen, NACE 2002:eenl, joka on vahvistettu

1 NACE on akronyymi, joka tarkoittaa Euroopan 
unionin vuodesta 1970 lähtien kehittämiä tilas
tollisia toimialaluokituksia. Lyhenne NACE on 
peräisin luokituksen ranskankielisestä nimestä: 
Nomenclature Générale des Activités 
Economiques dans les Communautés 
Européennes (Euroopan yhteisön tilastollinen 
toimialaluokitus).

Euroopan unionin komission asetuksella.2 
Asetus on jäsenmaita velvoittava. TOL 2002 
noudattaa NACE 2002:n periaatteita ja  ra
kennetta. TOL 2002 -käsikirja käsittää kolme 
osaa:
• Pääjulkaisu sisältää nimikkeet ja  määritel

mät sekä tiedot vuosien 1995 ja  2002 toi
mialaluokitusten välisistä eroista.

•  Hakemisto sisältää 7000 hakusanaa aak
kosellisessa ja  systemaattisessa järjestyk
sessä

• Kolmikielinen tiivistelmä sisältää mm. 
luokkien nimikkeet suomeksi, ruotsiksi ja  
englanniksi.

TOL 2002 -käsikirjoja voi tilata Tilastokes
kuksen myyntipalvelusta numerosta (09) 
17341.

Toimialaluokituksen nimikkeistöä, luokki
en määritelmiä, hakemistoa ja  muunnosavai- 
mia myydään myös sähköisinä tiedostoina. 
Lisäksi on saatavissa ToimialaEkspertti-so- 
vellus, joka on tarkoitettu jäsen- ym. rekiste
rien ylläpitäjille ja  tutkijoille apuvälineeksi 
toimialatietojen luokitteluun ja  koodaukseen. 
Tiedostojen ja  sovelluksen myynnistä vastaa 
Anne Väänänen, puhelin (09) 17341.

Tilastokeskuksen luokituspalvelut -yksik
kö vastaa luokituksen määrittelyjä ja  raken
netta koskeviin kysymyksiin ja  ottaa vastaan 
ehdotuksia luokituksen kehittämiseksi. Ti
lastokeskuksen yritysrekisteri -yksikkö vastaa 
toimialaluokituksen soveltamiseen liittyviin 
kysymyksiin.

Helsingissä syyskuussa 2002

M arkku  Saijets Riitta Poukka

2 (EC) No 29/2002 o f 19 December 2001 
amending Council Regulation (EEC) No 
3037/90 on the statistical classification o f  ac
tivities in the European Community
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1 Johdanto

1.1 T o i m i a l a l u o k i t u k s i s t a  y l e i s e s t i

Toimialaluokitusten avulla ryhmitellään luok
kiin samankaltaisia toimintoja eli aktiviteetteja. 
Näitä luokkia kutsutaan toimialaluokiksi tai 
lyhyesti toimialoiksi. Toiminnot ovat saman
kaltaisia, kun ne ovat tuottamiensa hyödykkei
den, tuotantopanostensa sekä tuotantoproses
sinsa mukaan samankaltaisia.

Kun toimialaluokitusta sovelletaan, on pi
dettävä mielessä, miten todelliset yksiköt (yri
tykset, yritystyyppiset yksiköt ja  toimipaikat) 
esiintyvät tuotantoelämässä j a  miten toiminnot 
yhdistyvät niissä. Toiminnot saattavat ryhmit
tyä toimipaikoissa muidenkin periaatteiden 
kuin raaka-aineiden, tuotantoprosessin tai 
tuotteiden samankaltaisuuden perusteella.

Käytännön sovelluksissa toimialaluokitus on 
ensisijaisesti järjestelmä, jolla luokitellaan 
toimipaikkoja, kuten tehtaita, myymälöitä, 
toimistoja ja  korjaamoita eri toimialaluokkiin. 
Toimipaikkojen lisäksi toimialaluokitusta voi
daan soveltaa myös yritysten ja  muiden tilasto- 
yksiköiden luokitteluun.

Toimialaluokkien määrittelyssä on erityi
sesti pyritty siihen, että tarkimman tason luokat 
ovat mahdollisimman homogeenisia. Homo
geenisuutta kuvaavat erikoistumis- ja  peittä- 
vyysaste. Erikoistumisaste ilmoittaa, kuinka 
suuri osa tuotannosta tietyllä toimialalla on 
toimialalle ominaisia hyödykkeitä. Peittä- 
vyysaste ilmoittaa, kuinka suuri osuus tietylle 
toimialalle ominaisten hyödykkeiden koko
naistuotannosta tuotetaan toimialalla.

1.1.1 Mikä on TOL 2002?

TOL 2002 on Tilastokeskuksen vahvistama 
kansallinen tilastotoimen luokitusstandardi. 
Kansallisista toimialaluokituksista käytetään 
lyhennettä TOL. Vuosiluku viittaa ajankohtaan, 
jolloin standardi on vahvistettu tai sen käyt- 
töönottovuoteen. Tässä tapauksessa vuosi 
viittaa standardin vahvistamisen ajankohtaan

eli vuoteen 2002, jolloin myös perusluokitus 
eli Euroopan unionin toimialaluokitus, NACE, 
vahvistettiin.

TOL 2002 on päivitetty laitos vuoden 1995 
toimialaluokituksesta (TOL 1995), joka otettiin 
käyttöön, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin. 
TOL 1995:n rakenne ja  määrittelyt noudattivat 
EU:n toimialaluokitusta (NACE Rev. 1), kun 
taas TOL 1995:tä edeltävät toimialaluokitukset 
olivat puhtaasti kansallisia, Suomen olosuhtei
siin sovitettuja luokituksia, joiden luokitusperi- 
aatteet noudattivat yleensä YK:n vahvistamien 
kansainvälisten toimialaluokitusten periaatteita 
ja  luokitteluperusteita.

TOL 2002 on syntynyt kahden työprosessin 
tuloksena. NACE Rev.lrn päivittäminen oli 
perusprosessi, jossa tehdyt täsmennykset ja  
tarkistukset on viety sellaisenaan TOL 
2002:een. Sen lisäksi tarkistettiin TOL 1995:n 
määrittelyt ja  otettiin huomioon luokituksen 
keskeisiltä käyttäjiltä saatu palaute. Näiden 
pohjalta toimialaluokitukseen tehtiin 5-nume- 
rotasolla sellaisia kansallisia tarkistuksia, jotka 
katsottiin välttämättömiksi. (Ks. lähemmin luku
1.2 Toimialaluokituksen uudistaminen.)

1.1.2 NACE 2002:n ja  
TOL 2002:n oikeudel l inen  
tausta j a  si tovuus

Euroopan yhteisöjen neuvosto hyväksyi 
9. lokakuuta 1990 asetuksen, jonka mukaan 
NACE Rev. 1 on otettava käyttöön samanlai
sena ja  samaan aikaan kaikissa jäsenvaltioissa. 
Asetus julkaistiin 24.10.1990 Euroopan yhtei
söjen virallisessa lehdessä. Myös ETA- 
sopimuksessa viitattiin NACE Rev. l:een, 
jonka hyväksymistä edellytettiin myös EFTA- 
mailta.

NACE Rev. l:stä annetun asetuksen mukai
sesti jäsenvaltiot voivat käyttää NACE
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Rev. 1 :stä johdettua kansallista luokitusta kan
sallisiin tarkoituksiin. Tällaisten kansallisten 
versioiden on kuitenkin oltava NACE Rev.l:n 
rakenteen ja  hierarkian mukaisia. Kaikki jäsen
valtiot ovatkin kehittäneet luokituksesta kan
sallisia versioita. Useimmissa tapauksissa kan
sallisia tarkoituksia varten luokitukseen on 
lisätty 5-numerotaso.

NACE Rev. l:n  käyttöönoton jälkeen jäsen
valtioiden kokemukset osoittivat, että joitakin 
pieniä muutoksia tarvittiin, ja  komissio antoi 
hallintokomiteaa kuultuaan asetuksen muutok
sista. 1

Nyt tehty vuoden 2002 päivitys on ensim
mäinen laaja ja  kattava toimialaluokituksen 
tarkistus. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole ollut 
kajota luokituksen rakenteeseen laajemmin 
kuin Yhdistyneiden kansakuntien perusluoki
tukseen, ISICiin2, tehdyt päivitykset edellyttä
vät.

Tarkistamisen syy on saattaa luokitus ajan 
tasalle siten, että tilastot vastaavat paremmin 
talouden muuttuneita rakenteita. Toinen ajan
kohtainen syy on se, että harmonisoitu luoki
tusjärjestelmä tarkistetaan viiden vuoden vä
lein. Sen takia toisiinsa kytketyt luokitukset on 
yhdenmukaisuuden vuoksi tarkistettava saman
aikaisesti siten ajoitettuina, kuin Euroopan 
yhteisön tilastovirasto Eurostat ja  Yhdistyneet 
kansakunnat ovat sopineet.

Jäsenvaltioiden laatimat tilastot, joissa käy
tetään toimialoittaista luokitusta, on nyt kootta
va NACE 2002:n tai siitä johdetun kansallisen 
luokituksen mukaisesti. Suomessa Toimiala- 
luokitus TOL 2002 on tällainen Eurostatin 
ylläpitämästä toimialaluokituksesta johdettu 
kansallinen luokitus, jo ta  on käytettävä tilasto
tietojen keruuseen ja  esittämiseen. Velvoite 
koskee kaikkia tilastoja, myös sellaisia kansal

1 Komission asetus (ETY) N:o 761/93, annettu 24 
päivänä maaliskuuta 1993, Euroopan yhteisön 
tilastollisesta toimialaluokituksesta annetun neu
voston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 muuttami
sesta (EYVL L 83, 3.4.1993, s. 1, ja  oikaisu 
E Y V L L  159, 11.7.1995, s. 31).

2 International Standard Industrial Classification o f 
Ali Economic Activities. Yhdistyneiden kansa
kuntien vahvistama kansainvälinen toimiala- 
luokitus.

lisiin tarkoituksiin laadittuja tilastoja, jotka 
eivät kuulu Euroopan tilastojärjestelmään.

1.1.3 TOL 2002 kuuluu integro i
tuun luoki tusjär jestelmään

Toimiala- ja  tuoteluokitukset muodostavat 
harmonisoidun kokonaisuuden, joka luotiin, 
kun kansainväliset tilastoluokitukset tarkistet
tiin perusteellisesti 1990-luvulla. Nämä luoki
tukset muodostavat yhtenäisen tilastoluokitus- 
järjestelmän, jossa a) eri tuoteluokitukset on 
yhdenmukaistettu ja  b) yleiset tuoteluokitukset 
on liitetty toimialaluokituksiin käyttäen perus
teena alkuperätoimialaa.

Tämän maailmanlaajuisen yhdenmukaista
misen lisäksi alueelliset viranomaiset, kuten 
Euroopan unioni, ovat vaihtelevissa määrin 
mukauttaneet luokituksensa kansainvälisiin 
luokituksiin, lähinnä Yhdistyneiden kansakun
tien organisoimana.

Euroopan unionissa tuloksena on integroitu 
järjestelmä, jossa eri luokitukset on yhdenmu
kaistettu ja  liitetty toisiinsa niin kansainväli
sellä kuin Euroopan unionin tasolla ja  kansalli
sella tasolla. Toimialaluokitus TOL 2002 
edustaa tässä järjestelmässä kansallista tasoa.

Luokitusten suhdetta toisiinsa harmonisoi
dussa kokonaisuudessa voidaan kuvata seuraa
vasti (Kaavio 1):
• Kansainväliset luokitukset (toimialaluokitus 

ISIC ja  tuoteluokitukset CPC, HS ja  SITC2) 
muodostavat harmonisoidun kokonaisuuden 
ylimmän tason.

3 CPC (Central Product Classification) on Yhdisty
neiden kansakuntien tuoteluokitus.

HS (Harmonized Commodity Description and 
Coding System) on Maailman tullijärjestön yllä
pitämä harmonisoitu tavarankuvaus- ja  koodaus
järjestelmä.

SITC (Standard International Trade Classifi
cation Rev 3) on Yhdistyneiden kansakuntien 
vahvistama kauppatavaraluokitus, joka ennen 
HS:n käyttöönottoa oli ainoa, joka mahdollisti 
kansainväliset vertailut.
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K aavio  1 To im ia la - ia tuo te lu okitu sten  harm oniso itu  kokonaisuus

• EU:n tason luokitukset on johdettu kan
sainvälisen tason luokituksista ja  ne nou
dattavat niiden rakennetta ja  määrittelyjä. 
EU:n luokitukset ovat kuitenkin yksityis
kohtaisempia ja  sovitettu Euroopan talou
dellisiin olosuhteisiin. 1

• Kansallisen tason luokitukset ovat yhden
mukaisia EU-luokitusten kanssa. Kansalli
siin luokituksiin on yleensä lisätty yksi 
luokittelutaso (alin taso), jo lla voidaan ot
taa huomioon kansalliset erityispiirteet.

ISICin ja  NACEn rakenne ja  määrittelyt ovat 
yhtenevät 1-ja  2-numerotasolla. Sen sijaan 3- 
ja  4-numerotasolla EU:n toimialaluokitus on 
huomattavasti yksityiskohtaisempi kuin ISIC. 
TOL 2002:ssa 1-4-numerotasot seuraavat 
NACEn rakennetta, kun taas 5-numerotason 
luokat tarkentavat NACEn 4-numerotasoa. 5- 
numerotason luokat on määritelty kansallisten 
tarpeiden mukaan, joten ne edustavat luoki

1 CPA (Statistical classification o f  products by 
activity in the European Economic Community) 
on EU:n jäsenmaiden käyttämä toimialoittainen 
tuoteluokitus.

PRODCOM (List o f  PRODucts o f  the Eu
ropean COMmunity) on teollisten toimialojen 
tuoteluokitus.

CN (Combined Nomenclature) eli yhdistetty 
nimikkeistö on HS:n tarkempi jaottelu.

Luokitukset on laadittu Eurostatissa ja  vah
vistettu neuvoston asetuksella.

tuksen kansallista tasoa. 5-numerotaso on 
määritelty Suomessa.

1.1.4 TOL 2002:n rakenne

TOL 2002 noudattaa Euroopan unionin toi
mialaluokituksen (NACE 2002) rakennetta ja  
koodijärjestelmää vähäisin poikkeuksin aina
4-numerotasolle asti. Luokitukset ovat ra
kenteeltaan hierarkkisia ja  niiden koodijär
jestelmään kuuluu:
• Kirjaintaso, johon kuuluvat kirjainkoodilla 

merkittävät nimikkeet (pääluokat A-Q). 
TOL 2002:ssa on lisäksi luokka X Tunte
maton.

• Välitaso, johon kuuluvat kaksikirjaimisella 
koodilla merkittävät nimikkeet (CA, CB, 
DA, ..., DN). Välitaso on määritelty vain 
kahdelle pääluokalle (C Kaivostoiminta ja  
louhinta ja D  Teollisuus).

• 2-numerotaso, johon kuuluvat kaksinume
roisella koodilla merkittävät nimikkeet.

• 3-numerotaso, johon kuuluvat kolminume- 
roisella koodilla merkittävät nimikkeet.

• 4-numerotaso, johon kuuluvat nelinume
roisella koodilla merkittävät nimikkeet. 
Nelinumerotaso on NACEn alin taso.

• 5-num erotaso on kansallinen tarkennus 
Euroopan unionin toim ialaluokituk
seen. Se muodostuu nimikkeistä, joiden 
tunnuksena on viisinumeroinen koodi.
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Kirjaintunnukset on tarkoitettu lähinnä 
julkaisuihin, joissa toimialoja ryhmitellään 
karkeammalla tasolla. Tallennuksessa suosi
tellaan käytettäväksi numerokoodeja.

Tarkimman tason luokkia muodostettaessa 
on pyritty välttämään tapauksia, joissa luok
kaan kuuluisi vähemmän kuin kolnie yritystä 
tai toimipaikkaa. Suurten, usein julkisten, 
monopolien luokissa tätä sääntöä ei ole nou
datettu.

Luokkien nimikkeet eivät aina kuvaa kaik
kia luokkaan kuuluvia toimintoja, vaan nämä 
kuvataan luokan määritelmässä.

Luokitusta ei kaikissa tilastoissa ja  tieto
järjestelmissä käytetä tarkimmalla tasolla 
eivätkä kaikki toimialat ole aina mukana. 
Luokituksen tarkkuustason voikin valita 
tarpeen mukaan.

Luokkien lukumäärä eri hierarkiatasoilla 
kuvataan taulukossa 1.

Kaksi- ja kolminumerotason muo
dostamisen kriteerit

2- ja  3-numerotason luokkien määrittely pe
rustuu tuotantoyksiköiden toimintojen omi
naisuuksiin, jotka ovat määräävinä tekijöinä 
tutkittaessa yksikköjen rakenteen samankal
taisuutta ja  tiettyjä suhteita kansantaloudessa. 
Toimintojen luokittelussa käytettyjä kritee
reitä ovat ennen muuta seuraavat:
• tuotettujen tavaroiden ja  palvelujen omi

naisuudet
• tavaroiden ja  palvelujen käyttötarkoitus
• tuotantopanokset, -prosessit ja  -teknologia.

Taulukko 1 Luokkien m äärä  eri h ierark iataso illa

Pääluokka Välitaso 2-nro 3-nro 4-nro 5-nro
A Maatalous, riistatalous ja  metsätalous - 2 6 14 22

B Kalatalous - 1 1 2 2

C Kaivostoiminta ja  louhinta 2 5 13 16 16

D Teollisuus 14 23 103 242 248

E Sähkö-, kaasu-ja  vesihuolto - 2 4 7 14

F Rakentaminen - 1 5 17 19
G Tukku-ja  vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen 

sekä henkilökohtaisten esineiden ja  kotitalous
esineiden korjaus

- 3 19 79 172

H M ajo itus-ja ravitsemistoiminta - 1 5 8 13

I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne - 5 14 21 35

J Rahoitustoiminta - 3 5 12 17
K Kiinteistö-, vuokraus-ja tutkimuspalvelut; liike- 

elämän palvelut - 5 23 39 71

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

M Koulutus - 1 4 6 10

N Terveydenhuolto- ja  sosiaalipalvelut - 1 3 7 25

0  Muut yhteiskunnalliset ja  henkilökohtaiset palvelut - 4 12 30 35
P Työnantajakotltaloudet sekä kotitalouksien Itse 

tuottamat tavarat ja palvelut omaan käyttöön - 3 3 3 3

Q Kansainväliset järjestöt ja  ulkomaiset edustustot - 1 1 1 1

X Toimiala tuntematon - 1 1 1 1

Yhteensä 16 63 225 515 719
NACE Rev. 1.1 16 62 224 514 -
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Näiden kriteerien käyttö ja  painottaminen 
saattaa vaihdella luokasta toiseen. Joissakin 
tapauksissa, kuten elintarvikkeiden valmis
tuksessa, tekstiili-, vaatetus- ja  nahkateolli
suudessa, koneiden ja  laitteiden valmistuk
sessa ja  palvelualalla, toimintojen ominaisuu
det korreloivat niin voimakkaasti, että kritee
rien painottaminen ei ole ongelma.

Välituotteita tarkasteltaessa suurin paino 
on usein tuotteiden fyysisellä koostumuksella 
jajalostusasteella.

Silloin kun tavaroiden valmistusprosessi 
on monimutkainen, on tavaroiden loppukäy
töllä, tuotantoteknologialla ja  -organisaatiolla 
usein suurempi merkitys kuin tavaroiden 
fyysisellä koostumuksella.

N e li- ja  v iis in um e ro tason  m uodos ta 
m isen k r ite e r it

4-numerotasolla on pyritty siihen, että luoki
teltavat yksiköt ovat toimintojensa osalta 
mahdollisimman samankaltaisia. Tavoitteena 
on, että seuraavat kaksi edellytystä toteutuisi
vat mahdollisimman hyvin:
•  Tiettyjen tavaroiden ja  palvelujen tuotanto 

on luonteenomaista kaikille luokitelluille 
yksiköille.

• Yksiköiden tuotanto vastaa mahdollisim
man suurelta osin luonteenomaisia tava
roita ja  palveluja.

5-numerotason luokat on määritelty puhtaasti 
kansallisen harkinnan pohjalta siten, että 
NACEn 4-numerotason luokkia on jaettu 
edelleen merkittävien Suomelle tyypillisten 
aktiviteettien kuvaamiseksi. Joissakin tapauk
sissa NACEn luokkia on jätetty erittelemättä
4-numerotasolla, koska ao. aktiviteetteja ei 
Suomessa esiinny lainkaan tai vain hyvin 
vähäisessä määrin.

5-numerotason luokan muodostamisen 
edellytyksenä on, että luokkaan kuuluvia 
yksiköitä -  yrityksiä tai toimipaikkoja -  on 
riittävän paljon ja  että toiminta on selkeästi 
erotettavissa muista samaan 4-numerotason 
luokkaan kuuluvista toiminnoista. Käytän
nössä uuden 5-numerotason luokan perusta
misen syynä on, että
•  joku 4-numerotason luokkaan kuuluvista 

aktiviteeteista on muodostunut niin mitta
vaksi tai tärkeäksi, että se on syytä luoki
tella omana 5-numerotason luokkanaan

• ns. jäännösluokka/residuaaliluokka ’’muut” 
on muodostunut kovin suureksi verrattuna 
muihin 5-numerotason luokkiin saman 4- 
numerotason luokan alla; tällöin residuaa- 
liluokka hajotetaan mahdollisuuksien mu
kaan kahdeksi tai useammaksi 5- 
numerotason luokaksi.
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1 . 2  T o i m i a l a l u o k i t u k s e n  u u d i s t a m i n e n

Euroopan yhteisön jäsenmaissa käytössä 
olevan toimialaluokituksen (NACE) ja  tuote- 
luokituksen (CPA) päivitykset perustuvat 
vastaavien YK:n yleismaailmallisten luoki
tusten (ISIC ja  CPC) päivityksiin, joiden 
taustalla on joka viides vuosi toteutettava 
tullin HS-tavaranimikkeistön päivitys. Näin 
ollen kansallisen toimialaluokituksen (TOL) 
ja  tuoteluokituksen päivittäminen on osa 
taloustilastojen harmonisoidun luokitusjärjes
telmän päivitysprosessia.

Muodollisesti kysymys ei ole uudistuk
sesta (revisio) vaan päivityksestä; ts. tarkoi
tuksena on välttää kajoamasta luokitusten 
rakenteeseen luokitushierarkian ylemmillä, 2- 
ja  3-numerotasoilla. Päivitykseen tosin sisäl
tyy muutamia rakennemuutoksia. Pääasiassa 
päivitykset kohdistuvat kuitenkin NACEn 4- 
numerotasoon: luokkia on jaettu ja  joissakin 
tapauksissa myös yhdistetty.

Säädösluonnoksessa päivityksen peruste
luiksi esitetään teknologisen ja  taloudellisen 
kehityksen ottaminen huomioon ja  linkkien 
säilyttäminen harmonisoituun järjestelmään. 
Muutosten huomioon ottamisella tarkoitetaan 
mm.
• sellaisia aktiviteetteja, jo ita ei ollut, kun 

NACE Rev. 1 :tä valmisteltiin
• aktiviteetteja, joiden merkitys on kasvanut 

olennaisesti joko teknologisten muutosten 
tai talouden rakenteen muuttumisen myötä.

Merkittävä osa, elleivät pääosa, prosessia 
ovat olleet määrittelyihin tehdyt tarkennukset. 
Luokkakuvauksia ja  määrittelyssä käytettyjen 
kriteereiden esittelyä on laajennettu, ja  vaike
asti luokiteltavia (monikriteerisiä) aktiviteet
teja on sijoitettu luokitukseen selitteiden 
avulla (explanatory notes). Selitteitä on käy
tetty myös ns. vanhojen virheiden ja  virheel
listen tulkintojen korjaamiseen.

Euroopan unionin päivitetyt luokitukset 
NACE 2002 ja  tuoteluokitus CPA 2002 as
tuivat voimaan vuoden 2002 alusta. Tavoit
teena on, että EU:n jäsenmaat siirtyisivät 
uusien luokitusten käyttöön mahdollisimman

yhtenäisesti vuoden 2003 alusta. Myös jä 
senmaiden kansalliset luokitukset otetaan 
käyttöön vuoden 2003 alusta.

1.2.1 TOL 2002:een tehdyt pä i 
vi tykset

Päivityksen perustyö tehtiin Eurostatin 
NACE/CPA-työryhmässä. Luokituksen si
sällön tarkistamisen rinnalla työryhmän ta
voitteena on ollut yhtenäistää luokituksen 
soveltamiseen liittyviä käytäntöjä eri jäsen
maissa sekä selkiyttää luokituksen yhteyttä 
kansantalouden tilinpidon periaatteisiin, 
koska toimialaluokitus on yksi kansantalou
den tilinpidon perusluokituksia.

Kansalliset 5-numerotason päivitykset val
misteltiin Tilastokeskuksessa. Päivitystyötä 
on johtanut ja  organisoinut projektiryhmä, ja  
työhön ovat osallistuneet keskeiset asiantun
tijat Tilastokeskuksessa. Projekti sai useita 
päivitysehdotuksia viraston ulkopuolelta mm. 
useilta toimialajärjestöiltä, Stakesilta ja  Sini
sen kirjan toimitukselta. Projekti kävi läpi 
myös Clamour-projektin yhteydessä kertyneet 
ehdotukset toimialaluokituksen kehittämisek
si.1

Maatalous, riistatalous ja  metsätalous 
(pääluokka A) päivitettiin vastaamaan EU- 
typologiaa (Eurostatin luokitus maatalouden 
tuotantosuunnille), joka on hyvin samanhen
kinen kuin Suomen maataloushallinnon vi
ranomaisten käyttämä kansallinen tuotanto- 
suuntaluokitus.

Terveydenhuolto- ja  sosiaalipalvelut (pää
luokka N) tarkistettiin ja  käytetyt luokittelu- 
kriteerit täsmennettiin Stakesin ehdotusten

1 Clamour-projekti (EU:n 5. tu tk im us-ja kehittä
misohjelman projekti, Classifications Modelling 
and Utilities Research) oli viiden maan yhteinen 
hanke. Projekti haastatteli Suomessa noin 40 
keskeistä tilastonkäyttäjää, kuten toimialajär
jestöjä, tutkimuslaitoksia, kaupan järjestöjä, val
vontaviranomaisia jne.
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pohjalta, jo tta  luokitus vastaisi toimialakent- 
tää.

Kaikkia päivitysehdotuksia ei voitu tote
uttaa. Pelkästään NACEen tehdyistä päivityk
sistä seurasi hieman yli sata muutosta TOL:in
5-numerotasolle. Kansallisten ehdotusten 
perusteella ja  TOL 1995:n tulkintojen täs
mentämisen vuoksi TOL 2002:een on tehty 
noin 50 5-numerotason päivitystä.

Taulukoihin 2-5 on koottu merkittävim
mät TOL 1995:n ja  TOL 2002:n väliset erot. 
Muutoksista on laadittu myös muunnosavain, 
josta käyvät ilmi kaikki muutokset (Liite 1).

Jakautuneilla toimialaluokilla tarkoitetaan 
tapauksia, joissa jokin TOL 1995:n toimiala- 
luokka on jaettu kahteen tai useampaan luok-

Taulukko 2 Jakau tu n eet to im ia la t

kaan vuoden 2002 luokituksessa. Muodostu
neille uusille luokille on annettu uudet koodit 
ja  nimet. Tällöin vanha luokka jää  pois luo
kituksesta.

Eriytyneet luokat on erotettu aikaisemmas
ta, vuoden 1995 luokastaan omiksi toimialoi- 
kseen. Toimialaluokka, johon kyseiset toimi
alat aikaisemmin luokiteltiin, säilyttää vanhan 
koodinsa, nimikkeensä ja  sijaintinsa luokituk
sen hierarkiassa.

Luokitusmuutosten vaikutuksista saa lisää 
tietoa Tilastokeskuksen yritys-ja toimipaik
karekisteristä, johon vuotta 2002 koskevat 
toimialatiedot on talletettu sekä TOL 1995:n 
että TOL 2002:n mukaisina.

TOL 1995 TOL 2002

Koodi Luokan nimi Koodi Luokan nimi

01110 Viljakasvien ja  muiden viljelykasvien viljely
01111
01112

Viljakasvien sekä pa lko-ja  öljykasvien viljely 
Muiden viljelykasvien viljely

01210 Nautakarjan hoito
01211
01212
01213

Lypsykarjatalous 
Lihakarjan kasvatus 
Muu nautakarjatalous

01300 Yhdistetty kasvinvilje lyjä kotieläintalous
01301
01302

Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous 
Yhdistetty kasvinviljely ja muu kotieläintalous

29400 Työstökoneiden valmistus

29410
29420
29430

Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus 
Muiden metallin työstökoneiden valmistus 
Muualle luokittelemattomien muiden työstöko
neiden valmistus

33100
Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä 
ortopediavälineiden valmistus

33101

33102

Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä 
ortopediavälineiden valmistus 
Hammasproteesien valmistus

51659
Muualla mainitsemattomien koneiden ja tarvik
keiden tukkukauppa

51871

51879

Teollisuudessa käytettävien koneiden tukku
kauppa
Muualla mainitsemattomien koneiden ja  laittei
den tukkukauppa

55400 Kahvi-, olut- ja drinkkibaarit
55401
55402

O lu t-ja  drinkkibaarit 
Kahvilat ja kahvibaarit

63300
Matkatoimistot ja  muu matkailua palveleva 
toiminta

63301
63302

Matkatoimistot
Muu matkailua palveleva toiminta

72200
Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsul
tointi

72210
72220

Ohjelmistojen kustantaminen
Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja
konsultointi

72400 Tietopankkitoiminta
72401
72402 
64204

Tietokantapalvelut 
Tietoverkkopalvelut 
Internet-yhteyksien tarioaminen

85110 Sairaalapalvelut
85111
85112

Varsinaiset sairaalapalvelut 
Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit

85142 Laboratorio- ja röntgentutkimukset
85142
85143

Laboratoriotutkimukset
Kuvantamistutkimukset

93010 Pesulatoiminta
93011
93012

Pesulapalvelut yrityksille 
Pesulapalvelut kotitalouksille
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Taulukko 3 Eriytyneet to im ia la t

TOL 1995 TOL 2002

Koodi Luokan nimi Koodi Luokan nimi

51389
Muualla mainitsematon elintarvikkeiden tukku
kauppa

51362
51383

Leipomotuotteiden tukkukauppa 
Lemmikkieläinten ruokien tukkukauppa

51533 M eta lli-ja  kivennäistuotteiden tukkukauppa
51534 Kylpyhuonekalusteiden ja -tarvikkeiden tukku

kauppa

52442 Muu sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 52489 Mattojen vähittäiskauppa

52469 Muu rauta- ja  rakennusalan vähittäiskauppa
52463

52464

Keittiö-ja saniteettitilojen kalusteiden vähittäis
kauppa
Lukkoseppä- ja avainliikkeet

60240 Tieliikenteen tavarankuljetus
60241
60242

Tieliikenteen tavarankuljetus 
Muuttokuljetus

74300 Tekninen testaus ja analysointi
74301
74302

Tekninen testaus ja  analysointi 
Autokatsastus

85329 Muu sosiaalitoiminta
85325
85326

Neuvolat
Avomuotoinen päihdekuntoutus

Taulukko 4  Y hd is tyneet to im ia la t

TOL 1995 TOL 2002

Koodi Luokan nimi Koodi Luokan nimi
02011
02012

Metsän uudistaminen 
Metsänhoito 02011 Metsän kasvatus

23201
23209

Öljyn jalostus
Voiteluaineiden ja muiden öljytuotteiden valm is
tus

23200 Öljytuotteiden valmistus

27100

27350

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

27100 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus

40131

40132

40139

Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto 
vesivoimalla
Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto 
lämpövoimalla mukaan lukien yhteistuotanto- 
lämpö
Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto 
muulla tavalla

40115
Teollisuutta palveleva sähkön ja  lämmön yh
teistuotanto

55110
55120

Hotellit, jo issa on ravintola 
Hotellit, joissa ei ole ravintolaa

55100 Hotellit

85311
85317

Lasten ja nuorten huoltolaitokset 
Perhehoito

85311 Lasten ja nuorten laitokset
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Taulukko 5 S iirtyneet to im inno t

Siirtynyt toiminto TOL 1995 TOL 2002
Koodi Luokan nimi Koodi Luokan nimi

Sähköisessä muodossa tapahtuva 
kustantaminen silloin, kun yritys ei 
harjoita perinteistä kustannustoi
mintaa.

221 Kustantaminen 72210
Ohjelmistojen kustantami
nen

Äänitysstudiot 22140 Äänitallenteiden kustanta
minen 92110

Elokuvien ja  videoiden 
tuotanto

Autohajottamot 37100
Metallijätteiden ja  -romun 
kierrätys 51570

Jätteiden ja  romun tukku
kauppa

Pilaantuneen maaperän ja pohjave
den puhdistus 45110 Raivaus, purku ja pohjara

kentaminen 90032
Maaperän ja vesistöjen 
kunnostus

Turkishuutokauppiaat 51110

Maatalousraaka-aineiden, 
teuraseläinten, tekstiiliraaka- 
aineiden sekä puolivalmis
teiden agentuuritoiminta

51160
Tekstiilien, vaatteiden, 
jalkineiden ja  nahkavalmis
teiden agentuuritoiminta

Kosmetiikan ja lääkkeiden sekä 
polkupyörien välityskauppa

51150
Huonekalujen, kotitaloustar
vikkeiden ja rautakauppata
varoiden agentuuritoiminta

51189
Muualla mainitsematon 
erikoistunut agentuuritoi
minta

Telemarkkinointi 51150
Huonekalujen, kotitaloustar
vikkeiden ja rautakauppata
varoiden agentuuritoiminta

74860
Puhelinpalvelukeskusten
toiminta

Huutokaupat kotitalouksille 51190 Yleisagentuuritoiminta 52630 Muu vähittäiskauppa muu
alla kuin myymälöissä

Yksityiset huutokauppiaat 51190 Yleisagentuuritoiminta 74873
Messujen ja kongressien 
iäriestäminen

Autojen hinaus 63219
Muualla mainitsematon 
maaliikennettä palveleva 
toiminta

50201
Moottoriajoneuvojen huolto 
ja  korjaus

Panttilainaamot 67130 Muu rahoitusta ja sijoitusta 
palveleva toiminta 65220 Muu luotonanto

1.2.2 NACE Rev. 1.1 :n ja  
TOL 2002:n erot

NACE-asetuksen mukaan kansallinen koodi- 
järjestelmä voi poiketa EU:n toimialastandar- 
dista. Poikkeamille on kuitenkin saatava 
Euroopan tilastoviraston, Eurostatin, hyväk
syminen. Kun Suomi liittyi Euroopan unio
niin ja  otti käyttöön yhteisön toimialaluoki
tukseen perustuvan uuden kansallisen toimi
alaluokituksen (TOL 1995), sovittiin alla esi
tetyistä poikkeamista. Nämä poikkeamat säi
lytettiin myös TOL 2002 -päivityksessä.
1. Luokat 5147 Muiden kotitaloustavaroi

den tukkukauppa ja  5248 Muu vähit
täiskauppa erikoistuneissa myymälöissä 
jakaantuvat yli yhdeksään 5- 
numerotason luokkaan (51471-51489,

52482-52499), jolloin ne varaavat myös 
4-numerotason koodit 5148 ja  5249.

2. Luokituksen loppuun on lisätty luokat 
X, 99, 999, 9999 ja  99999 Toimiala 
tuntematon, jolloin kansainvälisten jä r
jestöjen ja  ulkomaisten lähetystöjen 
koodit ovat Q, 98, 980, 9800 ja  98000 
(NACE:ssa Q, 99, 990 ja  9900).

Toimialaluokitusta (TOL 1995) tarkistettiin 
myös vuonna 1999 sen vuoksi, että NACE 
Rev. l:n  4-numerotason luokittelu ei vastan
nut Suomen tosiasiallista tuotantorakennetta 
energian tuotannon osalta. Tällöin luokituk
seen lisättiin luokka 4014 Sähkön myynti ja  
välitystoiminta (erotettiin siirrosta ja  jake
lusta).
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NACE 2002 -päivityksen yhteydessä myös 
EU:n luokitukseen tehtiin vastaavanlaisia 
muutoksia, joiden seurauksena sähkön tuo
tannon, jakelun ja  myynnin toimialojen koo- 
ditus ja  nimikkeet ovat muuttuneet myös 
kansallisessa luokituksessa melkoisesti ver
rattuna 1999:n tarkistukseen. Sen sijaan mää
rittelyt ovat pääasiassa ennallaan.

1.2.3 Koodausjär jestelmään  
tehdyt  muutokset

Kun luokitukseen lisätään uusia luokkia, 
annetaan näille pääsääntöisesti uusi koodi. 
Tarkoituksena on välttää tilanteita, joissa jo  
käytössä olleella koodilla olisi olennaisesti 
uusi tai muuttunut sisältö aiempaan luokituk
seen verrattuna.

Jos luokan määrittely on muuttunut niin 
paljon, että entistä koodia ei voi käyttää uu
dessa merkityksessä, koodi on poistettu luo
kituksesta. Seurauksena on, että luokituksen 
systematiikkaan syntyy aukkoja, kun luoki
tuksen hierarkiaa ei ole haluttu rikkoa. Tästä 
syystä päivitetyistä luokituksista NACE 2002 
ja  TOL 2002 puuttuvat luokat
• 516 (TOL 1995), nyt 518 Koneiden, lait

teiden ja  tarvikkeiden tukkukauppa
• 517 (TOL 1995), nyt 519 Muu tukkukaup

pa
• 7483 (TOL 1995), nyt 7485 Sihteeri-ja  

käännöspalvelut
•  7484 (TOL 1995), nyt 7487 Muualla 

luokittelematon liike-elämän palvelu.

Joissakin tapauksissa jo  käytössä olleelle 
koodille on jouduttu antamaan uusi sisältö, 
koska vapaita koodeja ei ole ollut eikä luo
kituksen etenemisjärjestystä ole voitu muut
taa ilman luokituksen logiikan ymmärtämisen 
vaikeutumista. Luokkia, joilla TO L 
2002:ssa on kokonaan uusi sisältö, ovat
• 02011 Metsän kasvatus (yhdistetty TOL 

1995:n luokat 02011 Metsän uudistaminen 
ja  02012 Metsänhoito)

• 27100 Raudan, teräksen ja  rautaseosten 
valmistus (TOL 1995:ssä raudan, teräksen 
ja  rautaseosten valmistus jakautui kahtia 
ECSC- ja  muiden tuotteiden valmistuk
seen)

• 40131 Sähkön jakelu  (TOL 1995 -luokka 
40131 Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
tuotanto vesivoimalla luokitellaan nyt 
koodille 40115 Teollisuutta palveleva 
sähkön ja  lämmön yhteistuotanto)

•  40132 Sähkön myynti ja  välitystoiminta 
(TOL 1995-luokka 40132 Teollisuuden 
omatarpeinen sähkön tuotanto lämpövoi
malla mukaan lukien yhteistuotantolämpö 
luokitellaan nyt koodille 40115 Teollisuut
ta palveleva sähkön ja  lämmön yhteistuo
tanto)

•  52473 Aikakausjulkaisujen ja  lehtien vä
hittäiskauppa, lehtikioskit (yhdistetty TOL 
1995:n luokat 52473 Aikakausjulkaisujen 
vähittäiskauppa ja  52474 Lehtikioskit)

• 85143 Kuvantamistutkimukset (TOL 
1995:ssä Sairaankuljetuspalvelut, jotka 
nyt kuuluvat luokkaan 85144).
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1 . 3  K e s k e i s e t  m ä ä r i t e l m ä t  j a  l u o k i t u s p e r i a a t t e e t

1.3.1 Toiminnan määr it tely

Toiminta määritellään käytettyjen tuotanto
panosten (tavarat tai palvelut), tuotantopro
sessin ja  tuotosten perusteella. Toiminnan 
määrittelyssä otetaan huomioon erilaisten 
panosten käyttö. Panoksia ovat laitteistot, 
työvoima, tuotantomenetelmät, tietoverkot ja  
(väli)tuotteet, jo ita tarvitaan tavaroiden ja  
palvelujen tuotannossa.

P ä äas ia llinen  to im in ta

Yksikkö saattaa harjoittaa yhtä tai useampaa 
toimintaa, jotka kuuluvat yhteen tai useam
paan toimialaluokituksen luokkaan.

Yksiköt luokitellaan johonkin toimi- 
alaluokkaan pääasiallisen toim innan pe
rusteella. Pääasiallinen toiminta on toimin
taa, joka lisää eniten yksikön perushintaista 
arvonlisäystä. Näin määriteltynä pääasiallinen 
toiminta ei välttämättä kata vähintään 50:tä 
prosenttia yksikön kokonaisarvonlisäyksestä.

Jos arvonlisäystä ei tiedetä, on käytettävä 
korvikemittoja, jotka mahdollisimman hyvin 
vastaavat arvonlisäystä. Näitä ovat palkat, 
henkilöstön määrä, tuotannon bruttoarvo, 
liikevaihto jne. Mahdollisuuksien mukaan 
tulisi käyttää useita toisiaan täydentäviä mit
toja.

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

Toiminnan laajuus, oikeudellinen muoto, 
omistussuhteet tai rahoitustapa eivät vaikuta 
toimialan määrittämiseen. Myöskään aputoi
mintoja ei oteta huomioon yksikön päätoi
mialaa määrättäessä: esimerkiksi yrityksen 
omien autojen korjaus ei vaikuta yrityksen 
päätoimialaan.

S ivu to im in ta

Sivutoiminta on yksikön mikä tahansa muu 
toiminto, joka tuottaa tavaroita tai palveluja.

A pu to im in ta

Aputoiminnot ovat yksikön pää- ja  sivutoi
mintoja tukevia toimintoja, joilla tuotetaan 
kulutustavaroita tai palveluja kyseisen yksi
kön käyttöön. Tyypillisiä aputoimintoja ovat 
esimerkiksi kirjanpito, kuljetus, varastointi, 
osto- ja  hankintapalvelut, myynninedistämi
nen, korjaus ja  kunnossapito.

Määritelmällisesti aputoiminnon tulee 
täyttää seuraavat ehdot:
• Toiminta palvelee ainoastaan varsinaista 

toimintaa (pää- tai sivutoimintaa) harjoit
tavia yksikköjä eivätkä aputoiminnalla 
tuotetut tavarat tai palvelut ole liiketoimi
en kohteena markkinoilla.

• Samankaltaista aputoimintaa harjoitetaan 
vastaavassa laajuudessa muissa vastaa
vanlaista toimintaa harjoittavissa yrityksis
sä tai niiden toimipaikoissa.

• Aputoiminnan tuottamat palvelut tai kulu
tustavarat eivät sisälly varsinaisen toimin
nan lopputuotteisiin.

• Aputoiminnan katsotaan sisältyvän juok
seviin kuluihin eli se ei johda kiinteän 
pääoman bruttomuodostukseen.

Yllä olevasta seuraa, että seuraavia toimintoja 
ei saa pitää aputoimintoina:
• pääoman muodostumiseen liittyvä tavaroi

den ja  palvelujen tuotanto, kuten yksikön 
omaan lukuun suoritettavat rakennustyöt, 
jotka luokitellaan rakentamiseen

• sellainen tuotanto, josta merkittävä määrä 
on kaupan siitä huolimatta, että pääasialli
nen toiminta kuluttaa siitä suuren osan

• sellaisten tavaroiden tuotanto, josta on 
muodostunut olennainen osa pääasiallisen 
tai sivutoiminnon tuotantoa (esimerkiksi 
yrityksen osa valmistaa laatikoita, joihin 
yrityksen tuotteet pakataan)

•  energian tuotanto (yritykseen liitetty voi
malaitos tai koksauslaitos) siitä riippu
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matta, käytetäänkö koko tuotanto emoyk- 
sikössäl

•  tavaroiden osto niiden jälleenmyymiseksi 
muuttamattomana (luokitellaan kauppaan)

• tutkimus ja  kehittäminen (joka liittyy ke
hitteillä oleviin tuotteisiin ja  prosesseihin).

Jos näistä toiminnoista on saatavissa erillisiä 
tietoja, eri yksikköjen välillä on tehtävä ero ja  
niitä on pidettävä toimialayksikköinä, jotka 
luokitellaan niiden aktiviteettien mukaan.

Jos tilastoyksikön toiminnot ja  sen apu- 
toiminnot (esim. tietokonekeskus) sijaitsevat 
maantieteellisesti eri alueilla, suositellaan, 
että kyseisistä yksiköistä kerätään erilliset 
tiedot sellaisia tilastoja varten, jotka laaditaan 
maantieteellisen alueen mukaan.

Tyypillisiä aputoimintaa harjoittavia yksi
köitä (aputoimipaikkoja) ovat esim. pää-, 
piiri- tai hallinnollinen toimisto tms., erillinen 
kuljetusyksikkö, yrityksen omien ajoneuvojen 
korjaamo, varasto ja  tietojenkäsittely- 
yksikkö. Aputoimipaikat luokitellaan yleensä 
samaan toimialaan kuin se yksikkö, jo ta  apu- 
toimipaikka palvelee.

1.3,2 Julkisen sektorin yksikkö
jen  luoki ttelu

Julkisen sektorin yksikköjä luokitellaan sa
mojen periaatteiden mukaan kuin yrityksiä
kin. Kaikki yksiköt eivät kuulu julkisen hal
linnon pääluokkaan (L), vaan yksiköt pyri
tään sijoittamaan niiden tosiasiallisen toimin
nan mukaan. Esimerkiksi yliopistot ja  kor
keakoulut sijoitetaan koulutuksen pääluok
kaan (M) ja  sairaalat terveydenhuollon pää
luokkaan (N).

1 Suomessa poiketaan tästä periaatteesta, koska 
teollisuuden energiantuotantoprosessit liittyvät 
yleensä hyvin kiinteästi päätoimintoon. Tästä 
johtuen teollisuusyritysten (toimialat C ja  D) 
oma sähkön ja  lämmön tuotanto, joka käsittää 
tuotannon pääasiassa omien toimipaikkojen tar
peita varten, luokitellaan yhtenäisesti siihen 
toimialaluokkaan, jo ta  tällaisen voimalaitoksen 
toiminta pääasiassa palvelee. Sama käytäntö 
koskee koksauslaitoksia.

1.3.3 Toiminnan luoki ttelu

Siinä yksinkertaisessa tapauksessa, että yk
sikkö harjoittaa vain yhdenlaista 5-numero- 
tasolla luokiteltavaa toimintaa, kyseisen yksi
kön toimialaluokka määräytyy sen TOL 
2002:n kohdan mukaan, joka kattaa kyseisen 
yksikön toiminnan.

Jos yksikkö harjoittaa toimintoja, jotka 
kuuluvat eri kohtiin TOL 2002 :n 5-numero- 
tasolla, mutta jonkin toiminnan osuus on yli 
50 prosenttia arvonlisäyksestä, yksikön luok
ka määritellään sen mukaan.

Silloin kun yksikkö harjoittaa toimintoja, 
jotka kuuluvat luokituksen kahteen eri koh
taan, toisen osuus arvonlisäyksestä on jok
seenkin aina yli 50 prosenttia lukuun otta
matta sitä harvinaista tapausta, jossa kum
mankin toiminnan osuus on tasan 50 prosent
tia. Tällainen tapaus on harkittava yksilölli
sesti.

Kun monitoimialainen yksikkö harjoittaa 
useampaa kuin kahta erilaista toimintaa, jotka 
kuuluvat useampaan kuin kahteen toimiala- 
luokkaan eikä mikään toiminnoista kata yli 
50 prosenttia arvonlisäyksestä, on kyseisen 
yksikön toimialaluokka määriteltävä vaiheit
tain käyttämällä ns. yleisestä yksityiskohtai
seen -sääntöä.

A rvon lisä yksen  käy ttö  ja  m ä ä ritte ly

Arvonlisäys on peruskäsite päätettäessä, 
mihin toimialaluokkaan yksikkö luokitellaan. 
Arvostuksessa käytettävä käsite on perushin- 
tainen bruttoarvonlisäys, joka määritelmän 
mukaan on perushintaisen tuotoksen ja  osta- 
jahintaisen välituotekäytön erotus. Perushin- 
tainen arvonlisäys koostuu muista tuotantove- 
roista nettona, palkansaajakorvauksista, kiin
teän pääoman kulumisesta ja  tasapainoeränä 
käytetystä toimintaylijäämästä.

Arvonlisäys on siis kunkin taloudellista 
toimintaa harjoittavan yksikön bruttokansan
tuotteeseen (BKT) lisäämä osuus. Pääasialli
nen toiminta on toimintaa, joka lisää eniten 
yksikön perushintaista arvonlisäystä.
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Y le isestä  yks ity isko h ta ise e n  (ns. top- 
dow n -sään tö )

Yleisestä yksityiskohtaiseen -menetelmässä 
noudatetaan hierarkkista periaatetta, jotta 
yksikön luokittelu on johdonmukainen sekä 
tarkimmalla tasolla että luokituksen ylem
millä tasoilla. Prosessi aloitetaan tunnista
malla pääluokka, jonka jälkeen edetään vai
heittain eri luokitustasojen kautta tarkimmalle 
tasolle.

Monitoimialaisen yrityksen tai vastaavan 
päätoimiala määritetään vaiheittain pääluo
kasta tarkimmalle tasolle edeten:
1. Ensin määritellään yksikön harjoittamat 

aktiviteetit ja  niiden arvonlisäosuudet 
toimialaluokituksen tarkimman tason 
mukaisesti (Taulukko 6a). Jos arvon- 
lisäystietoja ei ole käytettävissä, käyte
tään muita korvikemittoja, jo ita ovat 
palkat, henkilöstön määrä, tuotannon 
bruttoarvo, liikevaihto tms.

2. Määritellään se pääluokka, jolla on 
suurin arvonlisäys tai vastaava. Siten 
esimerkkitapauksessa pääluokaksi mää
rittyy D Teollisuus (Taulukko 6b).

3. Määritellään se toimialaluokituksen 2- 
numerotaso, jo lla on suurin arvonlisäys 
tai vastaava. Siten esimerkkitapauksessa 
2-numerotasoksi määrittyy 29 Koneiden 
ja  laitteiden valmistus (Taulukko 6c).

4. Tämän jälkeen määritellään samoin 3-, 
4 - ja  5-numerotaso peräkkäin (Taulukot 
6d ja  6e). Saatu luokka kuvaa ko. yri
tyksen tai vastaavan päätoimialaa.

Esimerkkitapauksessa pääasialliseksi toimin
noksi määrittyy siis 2953 Elintarvikkeiden, 
juomien ja  tupakan valmistuksessa, tarvitta
vien koneiden valmistus, vaikka arvonlisäyk
sen osuus on suurin 4-numerotasolla 5188 
Maatalouskoneiden, -tarvikkeiden ja  -työvä
lineiden, traktorit mukaan lukien, tukkukaup
pa.

Taulukko 6a To im in to jen  m ääritte ly

Pää
luokka 2-numerotaso 4-numerotaso 4-numerotason kuvaus Osuus

D 28 2871 Terästynnyrien ja  sen kaltaisten säiliöiden valmistus 7 %

29 2931 Maataloustraktorien valmistus 8 %

2941 Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus 3 %

2953
Elintarvikkeiden, juomien ja  tupakan tuotannossa 
tarvittavien koneiden valmistus 21 %

2955
Paperin, kartongin ja pahvin tuotannossa tarvittavien 
koneiden valmistus 8 %

34 3430
Osien ja  tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin ja 
niiden moottoreihin 5 %

G 51 5114
Koneiden, teollisuuslaitteiden, laivojen ja  ilma-alusten 
välittäjien toiminta

7 %

5188
Maatalouskoneiden, -tarvikkeiden ja  -työvälineiden, 
traktorit mukaan lukien, tukkukauppa 2 8 %

K 74 7420
Arkkitehti-ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen 
konsultointi

13%

Taulukko 6b P ääluokan tunnistam inen

Pääluokka Osuus
D Teollisuus 5 2 %

G
Tukku-ja  vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen, moottoripyörien 
sekä henkilökohtaisten ja kotitalousesineiden korjaus 3 5 %

K Kiinteistöalan toiminta, vuokraustoiminta sekä liiketoiminta 13%
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Taulukko 6c K aksinum ero tason  tu nnistam inen

Kaksinumerotaso Osuus
28 Metallituotteiden valmistus lukuun ottamatta koneita ja laitteita 7%

29 Koneiden ja laitteiden valmistus 4 0 %

34 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja  puoliperävaunujen valmistus 5 %

Taulukko 6d K olm inum erotason tu nnistam inen

Kolminumerotaso Osuus
293 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 8 %

294 Työstökoneiden valmistus 3 %

295 Muiden erikoiskoneiden valmistus 2 9 %

Taulukko 6e N elinum ero tason  tunnistam inen

Nelinumerotaso Osuus

2953
Elintarvikkeiden, juomien ja  tupakan tuotannossa tarvittavien 
koneiden valmistus 21 %

2955
Paperin, kartongin ja pahvin tuotannossa tarvittavien koneiden 
valmistus 8 %

Jos yksikkö olisi sijoitettu suoraan 4- 
numerotasolle, jolla sen arvonlisäyksen osuus 
on suurin, olisi kyseinen yritys luokiteltu 
virheellisesti valmistusteollisuuden ulkopuo
lelle.

Joissain tapauksissa on tarpeen pääluokan 
tunnistamisen jälkeen määritellä myös kaksi- 
kirjaiminen välitaso, jolla on suurin arvon
lisäys tai vastaava. Kaksikirjaimisia välitasoja 
on vain pääluokissa C Kaivostoiminta ja  
louhinta ja D  Teollisuus.

V ertikaa linen  yhde n tym inen

Toimintojen vertikaalinen yhdentyminen tar
koittaa eri tuotantovaiheiden peräkkäistä suo
rittamista siten, että yhden prosessin tuotos 
on seuraavan prosessin panos: esimerkiksi 
puunkaato yhdistettynä puiden sahaukseen; 
saven otto yhdistettynä tiilien valmistukseen; 
tekokuitujen valmistus yhdistettynä kankaan 
kudontaan.

Yksikkö, jossa on vertikaalisesti yhdenty
vä toimintaketju, on yleensä luokiteltava tuo
tettujen tavaroiden tai palvelujen arvonlisä
yksen osuutta eniten kasvattavaan toimialaan.

H orison taa linen  yhde n tym inen

Edellä kuvattu lähestymistapa pätee myös 
siinä tapauksessa, että yksiköt yhdentyvät 
horisontaalisesti eli yksikkö harjoittaa useita 
eri toimintoja ja  käyttää niissä osaksi samoja 
tuotannontekijöitä (henkilöstö, tilat, laitteet 
tms.). Esimerkkinä horisontaalisesta yhden
tymisestä on leipomotuotteiden valmistus 
yhdistettynä suklaamakeisten valmistukseen.

Yksikkö, jossa on horisontaalisesti yh
dentyvä toimintaketju, on yleensä luokiteltava 
tuotettujen tavaroiden tai palvelujen arvon
lisäyksen osuutta eniten kasvattavaan toimi
alaan.

T oim eksi an n e tu t työ t

Yksiköt, jotka suorittavat toiminnon palkkio- 
tai sopimusperusteella, luokitellaan samoin 
kuin yksiköt, jotka tuottavat samoja tavaroita 
tai palveluita omaan lukuunsa. Alihankintati- 
lanteita on kahta eri tyyppiä:
• Suunnitelmaan perustuva työ, jossa tilaaja 

toimittaa alihankkijalle kaikki tilaamansa
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tuotteen valmistamiseen tarvittavat tekni
set tiedot. Tämä tilanne on yleinen esimer
kiksi metallisektorilla (takominen, leik
kaaminen, meistäminen ja  valaminen).

•  Tilaukseen perustuva työ, jossa alihankkija 
käsittelee tilaajan toimittaman tuotteen 
tietyllä tavalla. Tuote voi vaihdella raaka- 
aineesta työstettyyn mekaaniseen osaan. 
Käsittely voi olla esimerkiksi metallien 
jalostusta (kromaaminen) tai hedelmien 
käsittelyä purkitusta varten.

A sen tam inen

Yksiköt, jotka pääasiassa suorittavat raken
nuksen tai sen osien asennus- tai kokoon
panotyötä, luokitellaan rakentamisen pää
luokkaan (F). Tällaista on mm. lämmitys- ja  
ilmanvaihtolaitteiston, hissien, sähkö-, kaasu
ja  vesijohtojen sekä ikkunoiden ja  ovien 
asentaminen.

Asentamiseen sisältyvät tavallisesti myös 
käynnistyspalvelut, mihin kuuluvat kaikki 
häiriöttömän toiminnan varmistavat työt 
paikan päällä sekä laitteiden käyttöön ja  
huoltoon liittyvä työntekijöiden ohjaus.

Asentaminen, joka tapahtuu tuotteen osta
misen seurauksena kauppiaan toimesta, kat

sotaan aputoiminnaksi. Esimerkkeinä mainit
takoon kotitalousesineen asentaminen vähit- 
täiskauppiaan toimesta, tavaran tai koneiston 
kokoonpano valmistajan toimesta, elektroni
sen hälytysjärjestelmän tai puhelinkeskuksen 
asentaminen myyjän toimesta.

Korjaus, y llä p ito  ja  huo lto

Yksiköt, jotka korjaavat, ylläpitävät tai huol
tavat esineitä tai laitteita, luokitellaan samaan 
toimialaan kuin ko. tuotteita valmistavat
yksikötkin. Tästä on seuraavat poikkeamat:
•  Yksiköt, jotka korjaavat tai huoltavat

moottoriajoneuvoja tai moottoripyöriä, 
kuuluvat luokkaan 502 tai 504, tässä jär
jestyksessä.

• Yksiköt, jotka korjaavat henkilökohtaisia 
esineitä tai kotitalouskoneita, kuuluvat 
luokkaan 527.

•  Yksiköt, jotka korjaavat tai huoltavat
kotitalouksien keskuslämmityskattiloita ja  
-polttimoita, kuuluvat luokkaan 4533.

• Yksiköt, jotka korjaavat tai huoltavat
tietokoneita tai konttorikoneita, kuuluvat 
luokkaan 725.
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1 . 4  V ä h i t t ä i s k a u p a n  l u o k i t t e l u s ä ä n n ö t

Vähittäiskauppa luokitellaan ensin myynti
paikan mukaan (vähittäiskauppa myymälöis
sä: 3-numerotasot 521-525; vähittäiskauppa 
muualla kuin myymälöissä: 3-numerotaso 
526). Vähittäiskauppa myymälöissä jaetaan 
edelleen uusien tavaroiden vähittäiskauppaan 
(521-524) ja  käytettyjen tavaroiden vähit
täiskauppaan (525).

Uusien tavaroiden vähittäiskauppa myy
mälöissä jaetaan edelleen vähittäiskauppaan 
erikoistuneissa myymälöissä (522-524) ja  
erikoistumattomissa myymälöissä (521). 
Uusien tavaroiden vähittäiskauppa erikoistu
neissa myymälöissä jaetaan myytävien tava
roiden mukaan. Edellä mainittuja 3- 
numerotasojen aggregaatteja on pidettävä 
luokituksen lisätasoina ja  niitä on sovellettava 
käytettäessä yleisestä yksityiskohtaiseen 
etenevää luokitusmenetelmää (ks. luku 1.3.3 
Toiminnan luokittelu).

Yksiköt, joiden pääasiallinen toiminto 
arvonlisäyksellä mitattuna on selkeästi vähit
täiskauppa, jo ta harjoitetaan myymälässä, on 
luokiteltava johonkin 4-numerotasoista 5211- 
5250. Sen jälkeen kun yksittäisen yksikön 
myymät tuotteet on määritelty, luokittelu 
tapahtuu seuraavien sääntöjen mukaan:
1. Jos kaikki myydyt tuotteet kuuluvat 

samalle 5-numerotasolle, yksikkö luo
kitellaan kyseiselle tasolle. Esimerkki: 
Yksikkö myy ainoastaan jalkineita ja  
niiden hoitotarvikkeita myymälässään. 
Yksikkö luokitellaan kokonaisuudes
saan tasolle 52431.

2. Jos myydyt tuotteet kuuluvat useam
malle 5-numerotasolle, määritellään, 
onko minkään tason osuus arvonlisäyk
sestä vähintään 50 prosenttia. Jos on, 
yksikkö luokitellaan kyseiseen ryhmään.

Esimerkkejä:
a) 52411 10%

52412 3 0 %
52413 50 %
Luokitellaan ryhmään 52413

b) 52429 10 %
52472 10 %
52473 15 %
52497 55 %
Luokitellaan ryhmään 52497

3. Jos myydyt tuotteet kuuluvat useammal
le 5-numerotasolle, eikä minkään osuus 
ole 50 prosenttia tai enemmän arvon
lisäyksestä, on käytettävä yleisestä yk
sityiskohtaiseen etenevää menetelmää 
(ks. luku 1.3.3 Toiminnan luokittelu). 

Esimerkkejä:
a) 52330 45 %

52472 40 %
52495 10 %
52497 5 %
Luokitellaan ryhmään 52472

b) 52330 15 %
52472 30 %
52495 25 %
52497 30 %
Luokitellaan ryhmään 52497

c) 52330 40 %
52472 25 %
52495 25 %
52497 10 %
Luokitellaan ryhmään 52495

1.4.1 Er ikoistunut  irs. er ikois tu
maton vähi t täiskauppa

Kun on valittava erikoistuneen vähittäiskau
pan (522-524) ja  erikoistumattoman vähit
täiskaupan (521) välillä, ratkaisevaa on ky
seessä olevien 5-numerotason luokkien luku
määrä eikä niiden osuus 3-numerotasolla.

Jos myydyt tuotteet kuuluvat enintään 
neljään 3-numerotasojen 522 ja/tai 523 ja/tai 
524 4-numerotason luokkaan, jo ista kunkin 
osuus on vähintään 5 prosenttia mutta alle 50 
prosenttia arvonlisäyksestä, kyseessä on eri-
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koistunut kaupankäynti. Tällöin on tarpeen 
määritellä ainoastaan toimintojen keskipiste 
arvonlisäyksellä mitattuna. Pääasiallinen toi
miala määritellään ensin 3-numerotasolla ja  
sen jälkeen siihen kuuluvan 4- ja  5-numero- 
tason mukaan.

Esimerkkejä:
a) 52210 30 %

52241 5 %
52330 45 %
52413 20 %
Luokitellaan ryhmään 52330

b) 52210 30 %
52241 15 %
52330 40 %
52413 15 %
Luokitellaan ryhmään 52210

c) 52210 20%
52241 5 %
52330 35 %
52413 40%
Luokitellaan ryhmään 52413

Jos myydyt tuotteet kuuluvat viiteen tai use
ampaan 3-numerotasojen 522-524 5-numero- 
tason luokkaan, joista kunkin osuus on vä

hintään 5 prosenttia mutta alle 50 prosenttia 
arvonlisäyksestä, yksikkö tulisi luokitella 
erikoistumattomaksi myymäläksi ja  sijoittaa 
4-numerotasolle 5211. Muussa tapauksessa 
yksikkö luokitellaan tasolle 5212 Muu vähit
täiskauppa erikoistumattomissa myymälöis
sä.

Huomautus! Luokitussäännöt perustuvat 
yksikön vähittäiskauppatoimintaan. Luokitte
luun ei vaikuta yksikön tavaroiden ja  palve
lujen tuottamiseksi harjoittama muu, toissi
jainen toiminta. Yksikön luokitteleminen ta
pahtuu joka tapauksessa pääasiallisen toimin
nan (vähittäiskauppa) perusteella.

1.4.2 Päiv it tä istavarakauppa

Kun yli 50 % myynnistä on päivittäistavaroi
ta, yksikkö luokitellaan 4-numerotasolle 5211 
Elintarvikkeiden, juom ien ja  tupakan erikois
tumaton vähittäiskauppa ja  5-numerotasolla 
edelleen myymäläpinta-alan mukaan seuraa
vasti:
• 52111 Supermarketkauppa, kun myymä- 

läpinta-ala on yli 400 m2
• 52112 Päivittäistavaroiden yleisvähittäis- 

kauppa, kun myymäläpinta-ala on alle 400 
m2
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• 52113 Kioskit, kun myynti on kioskikaup
paa.

Silloin kun alle 50 % myynnistä on päivit
täistavaroita eikä minkään hyödykeryhmän 
osuus ylitä puolta kokonaismyynnistä, yksik
kö luokitellaan luokkaan 5212 Muu vähit
täiskauppa erikoistumattomissa myymälöis
sä. Tällaisia yksiköitä ovat tyypillisesti tava
ratalot.

1.4.3 Palvelutyyppi

Vähittäiskaupan mahdollisia erityispiirteitä, 
kuten palvelutyyppi (perinteinen palvelu, 
itsepalvelu jne.) tai vapaaehtoisjärjestöjen tai 
ostoyhdistysten hoitama myyntipaikka, ei 
oteta huomioon luokituksessa. Vähittäiskau
passa ei tehdä eroa myöskään osuuskuntien 
harjoittaman ja  muun vähittäiskaupan välillä.
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1 . 5  T i l a s t o y k s i k ö t

Erityyppiset tilastoyksiköt vastaavat erilaisiin 
tarpeisiin. Kukin yksikkö on oma kokonai
suutensa, joka on määritelty siten, että se 
voidaan tunnistaa eikä se sekoitu muihin ti- 
lastoyksiköihin. Tilastoyksikkö voi olla tun
nistettavissa oleva oikeudellinen tai fyysinen 
kokonaisuus tai, kuten homogeenisen tuotan
toyksikön tapauksessa, tilastokäyttöön luotu 
käsite.

Kansainvälisen vertailukelpoisuuden var
mistamiseksi Euroopan unionin toimialaluo
kituksen (NACE) ja  jäsenvaltioiden kansal
listen luokitusten määritelmät noudattavat 
YK:n toimialaluokituksen (ISIC Rev.3) joh 
dannossa ja  YK:n kansantalouden tilinpito- 
järjestelmässä esitettyjä määritelmiä.

Tilastoyksiköistä annetussa neuvoston ase
tuksessa! on määritelty seuraavat tilastoyksi
köt:
• yritysryhmä
• yritys
• toimialayksikkö (TAY, engl. KAU2)
• paikallinen yksikkö
• paikallinen toimialayksikkö (paikallinen 

TAY, engl. local KAU)
• institutionaalinen yksikkö
• homogeeninen tuotantoyksikkö (HTY, 

engl. UHP)

• paikallinen homogeeninen tuotantoyksikkö 
(paikallinen HTY, engl. local UHP3).

Eri tilastoyksikkötyyppien väliset suhteet esi
tetään taulukossa 7.

1.5.1 Luoki te l tavat  yksiköt

Toimialaluokituksella luokiteltavat yksiköt 
voivat olla yrityksiä, yritystyyppisiä yksiköi
tä, toimialayksiköitä, paikallisia yksiköitä tai 
toimipaikkoja. Tärkeitä yksiköitä ovat näiden 
lisäksi aputoimipaikka ja  konserni.

Yritys

Yrityksellä tarkoitetaan yhden tai useamman 
henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista 
toimintaa, jolla tähdätään kannattavaan tulok
seen. Käytännössä yritystoiminta saa monia 
muotoja.

Yleisin muoto on oikeushenkilö. Oikeus
henkilöitä, tai niihin verrattavia, ovat esimer
kiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat, keskinäiset 
yhtiöt, säästöpankit, taloudelliset yhdistykset, 
avoimet yhtiöt ja  kommandiittiyhtiöt. Suu
rimmat ja  kansantaloudelle tärkeimmät yksi
tyiset yritykset ovat oikeushenkilömuotoisia. 
Yrityksiin luetaan myös valtion liikelaitokset

T au lukko  7 T ilastoyksikkötyyppien vä lise t suhteet

Yksi tai useampi sijainti Yksi ainoa sijainti

Yksi tai useampi toiminto Yritys
Institutionaalinen yksikkö

Paikallinen yksikkö

Yksi ainoa toiminto Toimialayksikkö (TAY)
Homogeeninen tuotantoyksikkö (HTY)

Paikallinen toimialayksikkö (paikallinen 
TAY)
Paikallinen homogeeninen tuotantoyk
sikkö (paikallinen HTY)

! Neuvoston asetus (ETY) N:o 696/93, annettu 15 3 the unit o f  homogeneous production
päivänä maaliskuuta 1993, tilastoyksiköistä 
yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja  
analyysia varten (EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1).

2 the kind-of-activity unit
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ja  kuntien yleisöä palvelevat liikelaitokset.
Toinen suuri ryhmä käsittää luonnolliset 

henkilöt, jo tka harjoittavat yritystoimintaa 
omalla nimellään tai rekisteröidyllä toimini- 
mellä. Tähän ryhmään kuuluvat ammatin
harjoittajat, useimmat maatilatalouden har
joittajat sekä useimmat liikettä harjoittavat 
luonnolliset henkilöt.

Yhdistämällä eri luokituksia, kuten oikeu
dellisen muodon luokitus ja  omistajatyyppi- 
luokitus, voidaan rajata erilaisia yritysjouk
koja (esimerkiksi yksityiset liikeyritykset). 
Tilastotuotannossa yritys on tärkeä yksikkö, 
koska kaikista sen taloustoimista on saatavis
sa täydelliset tiedot. Näitä ovat mm. tilin
päätös-, rahoitus- ja  tuotantotiedot, joskin 
tuotantotiedot kerätään käytännössä suoraan 
yrityksen alayksiköiltä eli toimipaikoilta.

K onse rn i

Oikeushenkilömuotoinen yritys voi perustaa 
tai hankkia yhden tai useampia tytäryrityksiä 
ja  nämä edelleen tytäryrityksiä jne. Näiden 
emo-, tytär- ja  sisaryritysten muodostamaa 
kokonaisuutta sanotaan konserniksi. Konserni 
voi saada muitakin muotoja: emoyrityksen ei 
välttämättä tarvitse olla varsinainen yritys, 
vaan se voi olla esimerkiksi säätiö. Taloudel
lisesti tärkeimmät konsernit muodostuvat 
osakeyhtiö- ja  osuuskuntamuotoisista yrityk
sistä. Emoyritys voi sijaita ulkomailla. Vas
taavasti kotimaisilla yrityksillä voi olla tytär
yrityksiä ulkomailla.

Y ritys tyypp inen  yks ikkö

Aatteelliset yhteisöt, säätiöt, asunto-osake
yhtiöt, seurakunnat yms. ovat tärkeitä talous- 
toimien harjoittajia. Näistä käytetään usein 
nimitystä ‘yritystyyppinen yksikkö’. Tällä 
halutaan ilmaista, että niiden toiminnasta 
saadaan tietoja kuten yrityksistäkin ja  että ne 
ovat riittävän itsenäisiä päätöksentekoyksik
köjä. Mainitut yhteisöt voivat toimintansa 
tukemiseksi harjoittaa yritystoimintaa, esi
merkiksi ravitsemis- ja  majoitustoimintaa tai 
kauppaa.

Valtion liikelaitokset ja  kuntien yleisöä 
palvelevat liikelaitokset ovat yrityksiä. Valti
on ja  kuntien muut virastot ja  laitokset ovat 
sen sijaan yritystyyppisiä yksiköitä.

Kuntayhtymät, jotka toimivat kuten liike
laitokset, ovat yrityksiä, ja  muut kuntayhty
mät ovat yritystyyppisiä yksiköitä.

To im ia layks ikkö

Toimialayksikkö on yritys tai yrityksen osa, 
joka pääasiallisesti toimii yhdellä toimialalla. 
Sitä ei rajoiteta alueellisesti yhteen paikkaan. 
Jokaisella yrityksellä on yksi tai useampia 
toimialayksikköj ä.

Tämän yksikkökäsitteen avulla on tarkoi
tus muodostaa mahdollisimman homogeeni
sia luokkia rajoittumatta maantieteelliseen 
jakaumaan.

P a ika llinen  yks ikkö

Paikallinen yksikkö on yritys tai yrityksen 
osa, joka maantieteellisesti sijaitsee yhdessä 
paikassa. Paikallinen yksikkö voi toimia 
usealla eri toimialalla. Paikallista yksikköä 
voidaan käyttää alueellisissa tarkasteluissa, 
joissa ei tarvita yksityiskohtaista toimialatie- 
toa.

Toim ipa ikka

Toimipaikka eli paikallinen toimialayksikkö 
on yhden yrityksen tai yritystyyppisen yksi
kön omistama, yhdessä paikassa sijaitseva ja  
pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluk
sia tuottava tuotantoyksikkö.

Toimipaikkoja ovat esim. maatila, tehdas, 
myymälä, torikoju ja  kioski. Julkishallinnon 
toimipaikkoja ovat mm. verotoimisto, kunnan 
kirjasto ja  terveyskeskus.

Toim ipaikka on toim ialaluokitusta so
vellettaessa keskeinen yksikkö, koska
• toimipaikkakohtainen tieto antaa parhaan 

kuvan talouden rakenteesta
• yritystoiminnasta voidaan toimipaikkojen 

avulla kerätä tietoja ja  laatia tilastoja 
maantieteellisten ja  hallinnollisten aluei
den mukaisesti
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• monitoimialaisista yrityksistä saadaan toi
mialoittain eriteltyä tietoa

• monet tuotantoon liittyvät perustiedot, 
kuten hyödykkeiden hinnat, kuukausittai
set myyntitiedot ym., on nopeinta ja  talou
dellisinta kerätä suoraan toimipaikoilta

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

Koska yritys aina toimii jossakin paikassa, 
sillä on vähintään yksi toimipaikka. Useim
mat yritykset ovat yksitoimipaikkaisia, mutta 
suurimmilla yrityksillä voi olla satoja toimi
paikkoja eri puolilla maata. Lisäksi nämä 
voivat toimia eri aloilla.

Yrityksen osa, jolla on oma osoite, on 
yleensä toimipaikka. Toisinaan toiminta on 
kuitenkin niin lyhytaikaista tai nopeasti pai
kasta toiseen siirtyvää, että osoitepaikkaa ei 
ole järkevää pitää toimipaikkana. Tämän 
vuoksi varsinkin rakentamisen ja  liikenteen 
toimialoilla toimipaikka on usein alue-, piiri- 
tms. pysyvä toimisto, josta alueen toimintaa 
johdetaan.

Käytännössä toimipaikka voidaan joutua 
rajaamaan myös sen mukaan, miten yrityksen 
laskentatoimi pystyy antamaan tietoa ja  mitä 
perustietoja tilastoon tarvitaan.

Jos yritys harjoittaa samassa paikassa 
selvästi toisistaan poikkeavia toimintoja, se 
jaetaan yleensä eri toimipaikoiksi. Näin eri 
toiminnot saadaan tilastoissa riittävästi esiin. 
Kuitenkin esimerkiksi tavaratalo on toimin
nallisesti yhtenäinen kokonaisuus, jota pide
tään yhtenä toimipaikkana. Kun harkitaan, 
onko monimuotoinen toiminta jaettava pie

nemmiksi toimipaikoiksi, käytetään perustee
na eri toimintojen ehdotonta sekä suhteellista 
suuruutta.

Eri yritysten yksiköt ovat eri toimipaikko
ja, vaikka ne sijaitsisivat samassa paikassa. 
Niinpä kauppiastavaratalo, ostoskeskus tai 
teollisuuskylä ei muodosta yhtä toimipaikkaa, 
koska niissä toimii useita yrityksiä. Sen sijaan 
jokaisella niissä toimivalla yrityksellä on 
ainakin yksi toimipaikka kyseisessä paikassa.

1 .5 .2  M u u to k s e t  y k s ik k ö je n  lu o 
k i t t e lu s s a

Monitoimialaisen yrityksen tuotannossa tai 
myynnissä voi tapahtua muutoksia vähitellen 
usean vuoden aikana. Joissakin tapauksissa 
muutoksia tapahtuu myös yhdestä tilastointi- 
jaksosta toiseen joko kausittaisten muutosten 
tai tuotannon muutoksiin liittyvien päätösten 
vuoksi.

Muutosten seurauksena yrityksen tai sen 
yksiköiden luokittelua olisi tällöin vastaavasti 
muutettava. Liian usein tapahtuvat, jopa edes
takaiset, muutokset saattavat kuitenkin vää
ristää tilastoja ja  vaikeuttaa niiden tulkitse
mista.

Toistuvien muutosten välttämiseksi on 
syytä käyttää ns. jatkuvuussääntöä. Käyttö
kelpoinen sääntö on, että toissijaisen toimin
nan tulee ylittää pääasiallinen toiminta, johon 
yksikkö on luokiteltu, kahden vuoden ajan 
ennen kuin yksikön luokittelua muutetaan. 
Näin voidaan välttää tarpeettomat näennäis- 
muutokset liikeyritysten taloudellisessa de- 
mografiassa.
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1 . 6  T o i m i a l o j e n  k o l m i j a k o

Yhteiskunnan toimintaa on perinteisesti ku
vattu jakamalla toimialat kolmeen ryhmään: 
alkutuotantoon, jalostukseen ja  palveluihin. 
Seuraavassa TOL 2002:n pääluokat on sijoi
tettu näihin ryhmiin:

Alkutuotanto
A Maatalous, riistatalous ja  metsätalous 
B Kalatalous
C Kaivostoiminta ja  louhinta (Sijoitetaan 

usein myös jalostuksen ryhmään.)

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

Palvelut
G Tukku-ja vähittäiskauppa; moottoriajo

neuvojen sekä henkilökohtaisten esinei
den ja  kotitalousesineiden korjaus 

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

liike-elämän palvelut 
L Julkinen hallintoja maanpuolustus; pakol

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

palvelut
P Työnantajakotitaloudet sekä kotitalouksien 

itse tuottamat tavarat ja  palvelut omaan 
käyttöön

Q Kansainväliset järjestöt ja  ulkomaiset 
edustustot
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2 Toimialaluokituksen nimikkeistö

A Maatalous, riistatalous ja
metsätalous

01 Maatalous, riistatalous ja niihin
liittyvät palvelut

011 Kasvinviljely; puutarhatalous

0111 Viljakasvien ja muiden viljelykasvien 
viljely

01111 Viljakasvien sekä palko- ja  öljykasvien 
viljely

01112 Muiden viljelykasvien viljely

0112 Vihannesten, koristekasvien ja taimien 
viljely

01120 Vihannesten, koristekasvien ja  taimien 
viljely

0113 Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja 
maustekasvien viljely

01130 Hedelmien, pähkinöiden, juoma-ja
maustekasvien viljely

012 Kotieläintalous

0121 Nautakarjan hoito
01211 Lypsykarjatalous
01212 Lihakarjan kasvatus
01213 Muu nautakarjatalous

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 kasvinviljelyjä 
kotieläintalous

0130 Yhdistetty kasvinviljely ja
kotieläintalous

01301 Yhdistetty kasvinviljely ja  
kotieläintalous

01302 Yhdistetty kasvinviljely ja  muu 
kotieläintalous

014 Maataloutta palveleva toiminta pl. 
eläinlääkintä

0141 Kasvinviljelyä palveleva toiminta
01410 Kasvinviljelyä palveleva toiminta,

maisemanhoito

0142 Eläinten hoitoon liittyvät palvelut pl. 
eläinlääkintä

01420 Eläinten hoitoon liittyvät palvelut pl. 
eläinlääkintä

015 Metsästys, riistanhoito ja niitä 
palveleva toiminta

0150 Metsästys, riistanhoito ja niitä 
palveleva toiminta

01500 Metsästys, riistanhoito ja  niitä 
palveleva toiminta

02 Metsätalous ja siihen liittyvät 
palvelut

020 Metsätalous ja siihen liittyvät 
palvelut

0201 Metsätalous
02011 Metsän kasvatus
02013 Puunkorjuu
02019 Muu metsätalous

0202 Metsätaloutta palveleva toiminta
02020 Metsätaloutta palveleva toiminta
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B Kalatalous

05 Kalastus, kalanvilje lyjä niihin
liittyvät palvelut

050 Kalastus, kalanviljely ja niihin
liittyvät palvelut

0501 Kalastus
05010 Kalastus

0502 Kalanviljely
05020 Kalanviljely

C Kaivostoiminta ja louhinta

CA Energiamineraalien kaivu

10 Kivi- ja ruskohiilen kaivu; 
turpeen nosto

101 Kivihiilen kaivu

1010 Kivihiilen kaivu
10100 Kivihiilen kaivu

102 Ruskohiilen kaivu

1020 Ruskohiilen kaivu
10200 Ruskohiilen kaivu

103 Turpeen nosto ja muokkaus

1030 Turpeen nosto ja muokkaus
10300 Turpeen nosto ja  muokkaus

11 Raakaöljyn ja maakaasu n 
tuotanto sekä siihen liittyvät 
palvelut

111 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto

1110 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
11100 Raakaöljyn ja  maakaasun tuotanto

112 Raakaöljyn ja maakaasun 
tuotantoon liittyvät palvelut pl. 
maaperätutkimus

1120 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon
liittyvät palvelut pl. maaperätutkimus 

11200 Raakaöljyn ja  maakaasun tuotantoon
liittyvät palvelut pl. maaperätutkimus
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12 Uraani- ja toriummalmien  
louhinta

120 Uraani-ja toriummalmien louhinta

1200 Uraani- ja toriummalmien louhinta 
12000 Uraani- ja  toriummalmien louhinta

CB Malmien ja mineraalien
kaivu pl. energiamineraalit

13 Metallimalmien louhinta

131 Rautamalmien louhinta

1310 Rautamalmien louhinta 
13100 Rautamalmien louhinta

132 Muiden metallimalmien louhinta pl. 
uraani ja torium

1320 Muiden metallimalmien louhinta pl.
uraani ja torium 

13200 Muiden metallimalmien louhinta pl. 
uraani ja  torium

14 Muu mineraalien kaivu

141 Kivenlouhinta

1411 Koriste- ja rakennuskiven louhinta 
14110 Koriste- ja  rakennuskiven louhinta

1412 Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin 
louhinta

14120 Kalkkikiven, kipsin, liidun ja  dolomiitin 
louhinta

1413 Liuskekiven louhinta 
14130 Liuskekiven louhinta

142 Hiekan ja saven otto
1421 Soran ja hiekan otto 
14210 Soran ja  hiekan otto

1422 Saven ja kaoliinin otto 
14220 Saven ja  kaoliinin otto

143 Kemiallisten mineraalien louhinta

1430 Kemiallisten mineraalien louhinta 
14300 Kemiallisten mineraalien louhinta

144 Suolan tuotanto

1440 Suolan tuotanto 
14400 Suolan tuotanto



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, lihan ja lihatuotteiden 
jalostus sekä säilyvyyskäsittely

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 Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja 
säilöntä

1520 Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja 
säilöntä

15200 Kalan ja  kalatuotteiden jalostus ja  
säilöntä

153 Hedelmien, marjojen ja vihannesten 
jalostus ja säilöntä

1531 Perunoiden jalostus ja säilöntä
15310 Perunoiden jalostus ja  säilöntä

1532 Hedelmä-, marja-ja kasvismehujen 
valmistus

15320 Hedelmä-, marja- ja  kasvismehujen 
valmistus

1533 Muu hedelmien, marjojen ja 
vihannesten jalostus ja säilöntä

15330 Muu hedelmien, marjojen ja
vihannesten jalostus ja  säilöntä

154 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen 
valmistus

145 Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta
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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 Margariinin ja sen kaltaisten 
ravintorasvojen valmistus

15430 Margariinin ja  sen kaltaisten 
ravintorasvojen valmistus

155 Maitotaloustuotteiden valmistus

1551 Maitotaloustuotteiden ja juuston 
valmistus

15510 Maitotaloustuotteiden ja  juuston 
valmistus

1552 Jäätelön valmistus
15520 Jäätelön valmistus

156 Myllytuotteiden, tärkkelyksen ja 
tärkkelystuotteiden valmistus

1561 Myllytuotteiden valmistus
15610 Myllytuotteiden valmistus

1562 Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden 
valmistus

15620 Tärkkelyksen ja  tärkkelystuotteiden 
valmistus

157 Eläinten ruokien valmistus

1571 Rehujen valmistus
15710 Rehujen valmistus

1572 Lemmikkieläinten ruokien valmistus
15720 Lemmikkieläinten ruokien valmistus

158 Muu elintarvikkeiden valmistus

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 Juomien valmistus

1591 Tislattujen alkoholijuomien valmistus
15910 Tislattujen alkoholijuomien valmistus

1592 Etyylialkoholin valmistus käymisteitse 
15920 Etyylialkoholin valmistus käymisteitse

1593 Viininvalmistus
15930 Viinin valmistus

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 Maltaiden valmistus
15970 Maltaiden valmistus

1598 Kivennäisvesien ja virvoitusjuomien 
valmistus

15980 Kivennäisvesien ja  virvoitusjuomien 
valmistus

16 Tupakkatuotteiden valmistus

160 Tupakkatuotteiden valmistus

1600 T upakkatuotteiden valmistus 
16000 Tupakkatuotteiden valmistus

DB Tekstiilien ja tekstiili
tuotteiden valmistus

17 Tekstiilien valmistus

171 Tekstiilikuitujen valmistelu ja 
kehruu

1711 Puuvillakuitujen valmistelu ja kehruu 
17110 Puuvillakuitujen valmistelu ja  kehruu

1712 Karstavillakuitujen valmistelu ja 
kehruu

17120 Karstavillakuitujen valmistelu ja  
kehruu

1713 Kampavillakuitujen valmistelu ja 
kehruu

17130 Kampavillakuitujen valmistelu ja  
kehruu

1714 Pellavakuitujen valmistelu ja kehruu 
17140 Pellavakuitujen valmistelu ja  kehruu

1715 Silkkikuitujen valmistus
17150 Silkkikuitujen valmistus

1716 Ompelulangan valmistus 
17160 Ompelulangan valmistus

1717 Muiden tekstiilikuitujen valmistelu ja 
kehruu

17170 Muiden tekstiilikuitujen valmistelu ja  
kehruu

172 Kankaiden kudonta

1721 Puuvillakankaiden kudonta
17210 Puuvillakankaiden kudonta

1722 Karstavillakankaiden kudonta
17220 Karstavillakankaiden kudonta
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1723 Kampavillakankaiden kudonta
17230 Kampavillakankaiden kudonta

1724 Silkkikankaiden kudonta
17240 Silkkikankaiden kudonta

1725 Muiden kankaiden kudonta
17250 Muiden kankaiden kudonta

173 Tekstiilien viimeistely

1730 Tekstiilien viimeistely
17300 Tekstiilien viimeistely

174 Sovitettujen tekstiilituotteiden 
valmistus pl. vaatteet

1740 Sovitettujen tekstiilituotteiden
valmistus pl. vaatteet 

17401 Sisustustekstiilien valmistus
17409 Tavaranpeitteiden, purjeiden ja

muiden sovitettujen tekstiilituotteiden 
valmistus

175 Muu tekstiilituotteiden valmistus

1751 Mattojen valmistus
17510 Mattojen valmistus

1752 Köysien, narujen ja verkkojen 
valmistus

17520 Köysien, narujen ja  verkkojen
valmistus

1753 Kuitukankaiden valmistus
17530 Kuitukankaiden valmistus

1754 Muiden tekstiilituotteiden valmistus
17540 Muiden tekstiilituotteiden valmistus

176 Trikooneulosten valmistus

1760 T rikooneulosten valmistus
17600 Trikooneulosten valmistus

177 Neuletuotteiden valmistus

1771 Sukkien ja sukkahousujen valmistus
17710 Sukkien ja  sukkahousujen valmistus

1772 Neulepuseroiden, -takkien ja sen 
kaltaisten tuotteiden valmistus

17720 Neulepuseroiden, -takkien ja  sen
kaltaisten tuotteiden valmistus

18 Vaatteiden valmistus; turkisten 
muokkaus

181 Nahkavaatteiden valmistus

1810 Nahkavaatteiden valmistus
18100 Nahkavaatteiden valmistus

182 Vaatteiden ja asusteiden valmistus

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
valmistus

183 Turkisten muokkaus ja 
turkistuotteiden valmistus

1830 Turkisten muokkaus ja
turkistuotteiden valmistus

18300 Turkisten muokkaus ja
turkistuotteiden valmistus

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

192 Laukkujen, satuloiden yms. 
tuotteiden valmistus

1920 Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden 
valmistus

19200 Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden 
valmistus
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1930 Jalkineiden valmistus
19300 Jalkineiden valmistus

DD Sahatavaran ja puutuot
teiden valmistus

20 Sahatavaran, puutuotteiden 
sekä korkki-ja  punontatuot
teiden valmistus pl. huonekalut

201 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

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

202 Vanerin, lastu- ja kuitulevyn ym. 
puulevyjen valmistus

2020 Vanerin, lastu- ja kuitulevyn ym. 
puulevyjen valmistus

20201 Vanerin ja  vaneriviilun valmistus
20202 Lastulevyn valmistus
20203 Kuitulevyn valmistus

203 Rakennuspuusepäntuotteiden 
valmistus

2030 Rakennuspuusepäntuotteiden 
valmistus

20301 Puutalojen valmistus
20309 Muu rakennuspuusepäntuotteiden 

valmistus

204 Puupakkausten valmistus

2040 Puupakkausten valmistus
20400 Puupakkausten valmistus

205 Muiden puutuotteiden sekä korkki- 
ja punontatuotteiden valmistus

2051 Muiden puutuotteiden valmistus
20510 Muiden puutuotteiden valmistus

2052 Korkki-, olki- ja punontatuotteiden 
valmistus

20520 Korkki-, olki- ja  punontatuotteiden 
valmistus

193 Jalkineiden valmistus DE Massan, paperin ja paperi
tuotteiden valmistus; 
kustantaminen ja painami
nen

21 Massan, paperin ja paperituot
teiden valmistus

211 Massan, paperin ja kartongin 
valmistus

2111 Massanvalmistus
21110 Massan valmistus

2112 Paperin ja kartongin valmistus
21120 Paperin ja  kartongin valmistus

212 Paperi-ja kartonkituotteiden 
valmistus

2121 Aaltopahvin sekä paperi- ja 
kartonkipakkausten valmistus

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

kartonkipakkausten valmistus

2122 Paperisten talous- ja hygienia- 
tarvikkeiden valmistus

21220 Paperisten talous- ja  hygienia- 
tarvikkeiden 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 ja  
tallenteiden jäljentäminen

221 Kustantaminen

2211 Kirjojen kustantaminen
22110 Kirjojen kustantaminen

2212 Sanomalehtien kustantaminen
22120 Sanomalehtien kustantaminen

2213 Aikakauslehtien kustantaminen 
22130 Aikakauslehtien kustantaminen
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2214 Äänitallenteiden kustantaminen
22140 Äänitallenteiden kustantaminen

2215 Muu kustannustoiminta 
22150 Muu kustannustoiminta

222 Painaminen ja siihen liittyvät 
palvelut

2221 Sanomalehtien painaminen 
22210 Sanomalehtien painaminen

2222 Muu painaminen 
22220 Muu painaminen

2223 Kirjansidonta 
22230 Kirjansidonta

2224 Painamista edeltävä toiminta 
22240 Painamista edeltävä toiminta

2225 Muu painamiseen liittyvä toiminta
22250 Muu painamiseen liittyvä toiminta

223 Tallenteiden jäljentäminen

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 valmistus

2310 Koksin valmistus 
23100 Koksin valmistus

232 Öljytuotteiden valmistus

2320 Öljytuotteiden valmistus 
23200 Öljytuotteiden valmistus

233 Ydinpolttoaineen valmistus

2330 Ydinpolttoaineen valmistus
23300 Ydinpolttoaineen valmistus

DG Kemikaalien, kemiallisten 
tuotteiden ja tekokuitujen 
valmistus

24 Kemikaalien, kemiallisten 
tuotteiden ja tekokuitujen 
valmistus

241 Peruskemikaalien valmistus

2411 Teollisuuskaasujen valmistus
24110 Teollisuuskaasujen valmistus

2412 Värien ja pigmenttien valmistus
24120 Värien ja  pigmenttien valmistus

2413 Muiden epäorgaanisten perus
kemikaalien valmistus

24130 Muiden epäorgaanisten perus
kemikaalien 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 Torjunta-aineiden ja muiden 
maatalouskemikaalien valmistus

2420 Torjunta-aineiden ja muiden
maatalouskemikaalien valmistus

24200 Torjunta-aineiden ja  muiden
maatalouskemikaalien valmistus

243 Maalien, lakan, painovärien yms. 
valmistus

2430 Maalien, lakan, painovärien yms. 
valmistus

24300 Maalien, lakan, painovärien yms. 
valmistus
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244 Lääkekemikaalien, -kasviuutteiden 
ja lääkintätuotteiden valmistus

2441 Lääkeaineiden valmistus 
24410 Lääkeaineiden valmistus

2442 Lääkevalmisteiden valmistus 
24420 Lääkevalmisteiden valmistus

245 Pesuaineiden, kosmetiikka- ja 
hygieniatuotteiden valmistus

2451 Saippuan, puhdistus- ja 
kiillotusaineiden valmistus

24510 Saippuan, puhdistus- ja  
kiillotusaineiden valmistus

2452 Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden 
valmistus

24520 Kosmetiikka- ja  hygieniatuotteiden 
valmistus

246 Muu kemiallisten tuotteiden 
valmistus

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 kemiallisten tuotteiden 
valmistus

24660 Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus

247 Tekokuitujen valmistus

2470 Tekokuitujen valmistus 
24700 Tekokuitujen valmistus

DH Kumi- ja muovituotteiden 
valmistus

25 K um i-ja  muovituotteiden 
valmistus

251 Kumituotteiden valmistus

2511 Renkaiden valmistus 
25110 Renkaiden valmistus

2512 Renkaiden pinnoitus 
25120 Renkaiden pinnoitus

2513 Muiden kumituotteiden valmistus 
25130 Muiden kumituotteiden valmistus

252 Muovituotteiden valmistus

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 mineraali-
tuotteiden valmistus

26 Ei-metallisten mineraali- 
tuotteiden valmistus

261 Lasin ja lasituotteiden valmistus

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
mukaan lukien teknisen lasin 
valmistus

26150 Muu lasin valmistus ja  muokkaus
mukaan lukien teknisen lasin 
valmistus
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262 Keraamisten tuotteiden valmistus 
pl. 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 Poltettujen tiilien ja muun
rakennuskeramiikan valmistus

2640 Poltettujen tiilien ja muun rakennus- 
keramiikan valmistus

26400 Poltettujen tiilien ja  muun rakennus- 
keramiikan valmistus

265 Sementin, kalkin ja kipsin valmistus

2651 Sementin valmistus
26510 Sementin valmistus

2652 Kalkin valmistus
26520 Kalkin valmistus

2653 Kipsin valmistus
26530 Kipsin valmistus

266 Betoni-, sementti- ja kipsituotteiden 
valmistus

2661 Betonituotteiden valmistus rakennus- 
tarkoituksiin

26610 Betonituotteiden valmistus rakennus- 
tarkoituksiin

2662 Kipsituotteiden valmistus rakennus- 
tarkoituksiin

26620 Kipsituotteiden valmistus rakennus- 
tarkoituksiin

2663 Valmisbetonin valmistus
26630 Valmisbetonin valmistus

2664 Muurauslaastin valmistus
26640 Muurauslaastin valmistus

2665 Kuitusementin valmistus
26650 Kuitusementin valmistus

2666 Muiden betoni-, sementti- ja kipsi- 
tuotteiden valmistus

26660 Muiden betoni-, sementti- ja  kipsi-
tuotteiden valmistus

267 Kivituotteiden valmistus

2670 Kivituotteiden valmistus
26700 Kivituotteiden valmistus

268 Muu ei-metallisten mineraali- 
tuotteiden valmistus

2681 Hiontatuotteiden valmistus
26810 Hiontatuotteiden valmistus

2682 Muiden ei-metallisten mineraali- 
tuotteiden valmistus

26820 Muiden ei-metallisten mineraali-
tuotteiden valmistus

DJ Metallien jalostus ja
metallituotteiden valmistus

27 Metallien jalostus

271 Raudan, teräksen ja rautaseosten
valmistus

2710 Raudan, teräksen ja rautaseosten
valmistus

27100 Raudan, teräksen ja  rautaseosten
valmistus
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272 Putkien valmistus

2721 Valurautaputkien valmistus 
27210 Valurautaputkien valmistus

2722 Teräsputkien valmistus 
27220 Teräsputkien valmistus

273 Muu raudan ja teräksen jalostus 
sekä rautaseosten valmistus

2731 Raudan ja teräksen kylmävetäminen 
27310 Raudan ja  teräksen kylmävetäminen

2732 Rainan kylmävalssaus 
27320 Rainan kylmävalssaus

2733 Kylmämuovaus ja kylmätaitto
27330 Kylmämuovaus ja  kylmätaitto

2734 Teräslanganveto 
27340 Teräslanganveto

274 Muiden kuin rautametallien 
valmistus

2741 Jalometallien valmistus 
27410 Jalometallien valmistus

2742 Alumiinin valmistus 
27420 Alumiinin valmistus

2743 Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus 
27430 Lyijyn, sinkin ja  tinan valmistus

2744 Kuparin valmistus
27440 Kuparin valmistus

2745 Muiden värimetallien valmistus
27450 Muiden värimetallien valmistus

275 Metallien valu

2751 Raudan valu
27510 Raudan valu

2752 Teräksen valu 
27520 Teräksen valu

2753 Kevytmetallien valu 
27530 Kevytmetallien valu

2754 Muiden värimetallien valu 
27540 Muiden värimetallien valu

28 Metallituotteiden valmistus pl.
koneet ja laitteet

281 Metallirakenteiden valmistus

2811 Metallirakenteiden ja niiden osien 
valmistus

28110 Metallirakenteiden ja  niiden osien 
valmistus

2812 Metallisten rakennuspuusepän 
tuotteiden valmistus

28120 Metallisten rakennuspuusepän 
tuotteiden valmistus

282 Metallisäiliöiden, keskuslämmitys- 
kattiloiden, -patterien ja kuuma
vesivaraajien valmistus

2821 Metallisäiliöiden valmistus
28210 Metallisäiliöiden valmistus

2822 Keskuslämmityskattiloiden, -patterien 
ja kuumavesivaraajien valmistus

28220 Keskuslämmityskattiloiden, -patterien 
ja  kuumavesivaraajien valmistus

283 Höyrykattiloiden valmistus pl. 
keskuslämmityslaitteet

2830 Höyrykattiloiden valmistus pl. 
keskuslämmityslaitteet

28300 Höyrykattiloiden valmistus pl.
keskuslämmityslaitteet

284 Metallin takominen, puristaminen ja 
meistäminen; jauhemetallurgia

2840 Metallin takominen, puristaminen ja
meistäminen; jauhemetallurgia

28400 Metallin takominen, puristaminen ja
meistäminen; jauhemetallurgia

285 Metallin työstö ja päällystäminen; 
konepajateollisuus

2851 Metallin pintakäsittely ja karkaisu
28510 Metallin pintakäsittely ja  karkaisu

2852 Metallin mekaaninen työstö
28520 Metallin mekaaninen työstö

286 Ruokailuvälineiden, työkalujen 
yms. metallituotteiden valmistus

2861 Ruokailuvälineiden, saksien ym.
leikkuuvälineiden valmistus

28610 Ruokailuvälineiden, saksien ym.
leikkuuvälineiden valmistus
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2862 Työkalujen valmistus
28620 Työkalujen valmistus

2863 Lukkojen ja saranoiden valmistus
28630 Lukkojen ja  saranoiden valmistus

287 Muu metallituotteiden valmistus

2871 Metallipakkausten ja -astioiden 
valmistus

28710 Metallipakkausten ja  -astioiden 
valmistus

2872 Kevytmetallipakkausten valmistus
28720 Kevytmetallipakkausten valmistus

2873 Metallilankatuotteiden valmistus
28730 Metallilankatuotteiden valmistus

2874 Kiinnittimien, ruuvien, ketjujen ja 
jousien valmistus

28740 Kiinnittimien, ruuvien, ketjujen ja  
jousien valmistus

2875 Muiden metallituotteiden valmistus
28750 Muiden metallituotteiden valmistus

DK Koneiden ja laitteiden
valmistus

29 Koneiden ja laitteiden valmistus

291 Voimakoneiden valmistus pl. lento
koneiden ja ajoneuvojen moottorit

2911 Moottorien ja turbiinien valmistus pl. 
lentokoneiden ja ajoneuvojen 
moottorit

29110 Moottorien ja  turbiinien valmistus pl.
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 
voimansiirtolaitteiden osien valmistus

29140 Laakerien, hammaspyörien ja  muiden
voimansiirtolaitteiden osien valmistus

292 Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen 
koneiden valmistus

2921 Teollisuusuunien ja tulipesän- 
polttimien valmistus

29210 Teollisuusuunien ja  tulipesän-
polttimien 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 Maa-ja metsätalouskoneiden 
valmistus

2931 Maataloustraktorien valmistus
29310 Maataloustraktorien valmistus

2932 Muiden maa- ja metsätalouskoneiden 
valmistus

29320 Muiden maa- ja  metsätalouskoneiden 
valmistus

294 Työstökoneiden valmistus

2941 Voimakäyttöisten käsityökalujen 
valmistus

29410 Voimakäyttöisten käsityökalujen
valmistus

2942 Muiden metallin työstökoneiden 
valmistus

29420 Muiden metallin työstökoneiden
valmistus

2943 Muualle luokittelemattomien muiden 
työstökoneiden valmistus

29430 Muualle luokittelemattomien muiden
työstökoneiden valmistus

295 Muu erikoiskoneiden valmistus

2951 Metallien jalostuskoneiden valmistus
29510 Metallien jalostuskoneiden valmistus
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2952 Kaivos-, louhinta- ja rakennus
koneiden valmistus

29520 Kaivos-, louhinta- ja  rakennus
koneiden valmistus

2953 Elintarvike-, juoma- ja tupakka- 
teollisuuden koneiden valmistus

29530 Elintarvike-, juoma- ja  tupakka- 
teollisuuden koneiden valmistus

2954 Tekstiili-, vaatetus- ja nahka- 
teollisuuden koneiden valmistus

29540 Tekstiili-, vaatetus- ja  nahka- 
teollisuuden koneiden valmistus

2955 Massa- ja paperikoneiden valmistus
29550 Massa- ja  paperikoneiden valmistus

2956 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden 
valmistus

29560 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden 
valmistus

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 Elektroniikka-ja sähkö- 
tuotteiden 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 sähkö- 
lamppujen 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 Muualla luokittelemattomien 
sähkölaitteiden valmistus

31620 Muualla luokittelemattomien
sähkölaitteiden valmistus
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32 Radio-, televisio- ja tietoliikenne' 
välineiden 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 T elevisio- 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

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

33 Lääkintäkojeiden, hienomekaa
nisten kojeiden ja optisten 
instrumenttien sekä kellojen 
valmistus

331 Lääkintäkojeiden, kirurgisten 
kojeiden sekä ortopediavälineiden 
valmistus

3310 Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden
sekä ortopediavälineiden valmistus

33101 Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden 
sekä ortopediavälineiden valmistus

33102 Hammasproteesien valmistus

332 Mittaus-, tarkkailu- ja navigointi- 
laitteiden yms. valmistus pl. teolli
suuden prosessinsäätölaitteistot

3320 Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaittei- 
den yms. valmistus pl. teollisuuden 
prosessinsäätölaitteistot

33200 Mittaus-, tarkkailu- ja  navigointilaittei- 
den yms. valmistus pl. teollisuuden 
prosessinsäätölaitteistot

333 Teollisuuden prosessinsäätö- 
laitteistojen valmistus

3330 Teollisuuden prosessinsäätö- 
laitteistojen valmistus

33300 Teollisuuden prosessinsäätö- 
laitteistojen valmistus

334 Optiikka- ja valokuvausvälineiden 
valmistus

3340 Optiikka- ja valokuvausvälineiden 
valmistus

33400 Optiikka- ja  valokuvausvälineiden 
valmistus

335 Kellojen valmistus

3350 Kellojen valmistus
33500 Kellojen valmistus

DM Kulkuneuvojen valmistus

34 Autojen ja perävaunujen 
valmistus

341 Autojen valmistus

3410 Autojen valmistus
34100 Autojen valmistus

342 Autonkorien ja perävaunujen 
valmistus

3420 Autonkorien ja perävaunujen 
valmistus

34200 Autonkorien ja  perävaunujen 
valmistus

343 Autonosien ja -moottorien osien 
valmistus

3430 Autonosien ja -moottorien osien 
valmistus

34300 Autonosien ja  -moottorien osien 
valmistus
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35 Muu kulkuneuvojen valmistus

351 Laivojen ja veneiden valmistus 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 Raideliikenteen kulkuneuvojen 
valmistus ja korjaus

3520 Raideliikenteen kulkuneuvojen 
valmistus ja korjaus 

35200 Raideliikenteen kulkuneuvojen 
valmistus ja  korjaus

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 myymälä- 
kalusteiden valmistus

36120 Muiden toimisto- ja  myymälä- 
kalusteiden 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 mitalien valmistus
36210 Kolikoiden ja  mitalien valmistus

3622 Jalokivikorujen ja muiden kultasepän
tuotteiden valmistus

36220 Jalokivikorujen ja  muiden kultasepän
tuotteiden 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 Pelien ja  leikkikalujen valmistus

366 Muiden tuotteiden valmistus

3661 Epäaitojen korujen valmistus
36610 Epäaitojen korujen valmistus

3662 Harjojen valmistus
36620 Harjojen valmistus

3663 Muualla luokittelematon valmistus
36630 Muualla luokittelematon valmistus

37 Kierrätys

371 Metallijätteiden ja -romun kierrätys

3710 Metallijätteiden 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

40



E Sähkö-, kaasu- ja
vesihuolto

40 Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto

401 Sähkön tuotanto, jakelu ja myynti

4011 Sähkön tuotanto ml. sähkön ja 
lämmön yhteistuotanto

40111 Sähkön tuotanto vesi- ja  tuulivoimalla
40112 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla
40113 Sähkön ja  kaukolämmön 

yhteistuotanto
40114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla
40115 Teollisuutta palveleva sähkön ja  

lämmön yhteistuotanto
40119 Sähkön tuotanto muulla tavalla

4012 Sähkönsiirto
40120 Sähkön siirto

4013 Sähkön jakelu ja sähkön myynti
40131 Sähkön jakelu
40132 Sähkön myynti ja  välitystoiminta

402 Kaasun tuotanto ja jakelu

4021 Kaasun tuotanto
40210 Kaasun tuotanto

4022 Kaasun jakelu ja kaasun myynti
40220 Kaasun jakelu ja  kaasun myynti

403 Lämmön tuotanto ja jakelu

4030 Lämmön tuotanto ja jakelu
40301 Kaukolämmön erillistuotanto ja  jakelu
40302 Teollisuutta palveleva lämmön 

erillistuotanto

41 Veden puhdistus ja jakelu

410 Veden puhdistus ja jakelu

4100 Veden puhdistus ja jakelu
41000 Veden puhdistus ja  jakelu

F Rakentaminen

45 Rakentaminen

451 Rakennusalueen
pohjarakentaminen

4511 Raivaus, purku ja pohjarakentaminen 
45110 Raivaus, purku ja  pohjarakentaminen

4512 Maaperän koeporaus 
45120 Maaperän koeporaus

452 Rakennusten tai niiden osien 
rakentaminen sekä maa- ja 
vesirakentaminen

4521 Yleiset talonrakennustyöt sekä maa- 
ja vesirakennustyöt

45211 Yleiset talonrakennustyöt
45219 Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym. 

rakentaminen

4522 Kattorakenteiden asennus ja 
kattaminen

45220 Kattorakenteiden asennus ja  
kattaminen

4523 Teiden, katujen, lentokenttien ja 
urheilualueiden rakentaminen

45230 Teiden, katujen, lentokenttien ja  
urheilualueiden rakentaminen

4524 Vesirakentaminen 
45240 Vesirakentaminen

4525 Muu erikoisalarakentaminen 
45250 Muu erikoisalarakentaminen

453 Rakennusasennus

4531 Sähköjohtojen ja -laitteiden asennus 
45310 Sähköjohtojen ja  -laitteiden asennus

4532 Eristystyöt 
45320 Eristystyöt

4533 LVI-asennukset 
45330 LVI-asennukset

4534 Muu rakennusasennus 
45340 Muu rakennusasennus

454 Rakentamisen viimeistelytyöt

4541 Rappaustyöt 
45410 Rappaustyöt

4542 Rakennuspuusepänasennukset 
45420 Rakennuspuusepänasennukset

4543 Lattian ja seinien päällystys 
45430 Lattian ja  seinien päällystys

4544 Maalaus ja lasitus
45441 Maalaus
45442 Lasitus
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4545 Muut rakentamisen viimeistelytyöt
45450 Muut rakentamisen viimeistelytyöt

455 Rakennuskonevuokraus
käyttäjineen

4550 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
45500 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen

G Tukku-ja vähittäiskauppa; 
moottoriajoneuvojen sekä 
henkilökohtaisten esineiden 
ja kotitalousesineiden 
korjaus

50 Moottoriajoneuvojen kauppa, 
korjaus ja huolto sekä poltto
aineen vähittäismyynti

501 Moottoriajoneuvojen kauppa

5010 Moottoriajoneuvojen kauppa
50101 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa
50102 Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
50103 Matkailuvaunujen vähittäiskauppa

502 Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus

5020 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus
50201 Moottoriajoneuvojen huolto ja  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 ja niiden osien ja 
varusteiden kauppa, huolto ja 
korjaus

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

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 tukku
kauppa pl. moottoriajoneuvojen 
kauppa

511 Agentuuritoiminta

5111 Maatalousraaka-aineiden, elävien 
eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä 
puolivalmisteiden agentuuritoiminta

51110 Maatalousraaka-aineiden, elävien 
eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä 
puolivalmisteiden agentuuritoiminta

5112 Polttoaineiden, malmien, metallien ja 
teollisuuskemikaalien agentuuri
toiminta

51120 Polttoaineiden, malmien, metallien ja  
teollisuuskemikaalien agentuuri
toiminta

5113 Puutavaran ja rakennusmateriaalien 
agentuuritoiminta

51130 Puutavaran ja  rakennusmateriaalien 
agentuuritoiminta

5114 Koneiden ja laitteiden agentuuri
toiminta

51140 Koneiden ja  laitteiden agentuuri
toiminta

5115 Huonekalujen, taloustavaroiden ja 
rautakauppatavaroiden agentuuri
toiminta

51150 Huonekalujen, taloustavaroiden ja  
rautakauppatavaroiden agentuuri
toiminta

5116 Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja 
nahkavalmisteiden agentuuritoiminta

51160 Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja  
nahkavalmisteiden agentuuritoiminta

42



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

512-519 Tukkukauppa

512 Maatalousraaka-aineiden ja elävien 
eläinten tukkukauppa

5121 Viljan, siementen ja eläinrehujen 
tukkukauppa

51210 Viljan, siementen ja  eläinrehujen
tukkukauppa

5122 Kukkien ja taimien tukkukauppa
51220 Kukkien ja  taimien tukkukauppa

5123 Elävien eläinten tukkukauppa
51230 Elävien eläinten tukkukauppa

5124 Turkisten ja nahkojen tukkukauppa
51240 Turkisten ja  nahkojen tukkukauppa

5125 Raakatupakan tukkukauppa
51250 Raakatupakan tukkukauppa

513 Elintarvikkeiden, juomien ja 
tupakan tukkukauppa

5131 Juures-, vihannes- marja- ja 
hedelmätukkukauppa

51310 Juures-, vihannes- marja- ja
hedelmätukkukauppa

5132 Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa
51320 Lihan ja  lihatuotteiden tukkukauppa

5133 Maitotaloustuotteiden, munien sekä 
ravintoöljyjen ja -rasvojen tukku
kauppa

51331 Maitotaloustuotteiden, ravintoöljyjen ja  
-rasvojen tukkukauppa

51332 Munatukkukauppa

5134 Alkoholi- ja muiden juomien 
tukkukauppa

51340 Alkoholi- ja  muiden juomien 
tukkukauppa

5135 Tupakkatuotteiden tukkukauppa
51350 Tupakkatuotteiden tukkukauppa

5136 Sokerin, suklaan, makeisten ja 
leipomotuotteiden tukkukauppa

51361 Sokerin, suklaan ja  makeisten 
tukkukauppa

51362 Leipomotuotteiden tukkukauppa

5137 Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden 
tukkukauppa

51370 Kah vin, teen, kaakaon ja  mausteiden 
tukkukauppa

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

51381 Kalatukkukauppa
51382 Luontaistuotteiden tukkukauppa
51383 Lemmikkieläinten ruokien 

tukkukauppa
51389 Muualla mainitsematon 

elintarvikkeiden tukkukauppa

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 sähkölaittei
den sekä viihde-elektroniikan tukku
kauppa

51431 Kodinkoneiden ja  kodin sähkölaittei
den tukkukauppa

51432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa

5144 Lasin, posliinin, tapettien ja puhdistus
aineiden tukkukauppa

51441 Taloustavaroiden ja  -tarvikkeiden 
tukkukauppa
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51442 Tapettien tukkukauppa
51442 Puhdistusaineiden tukkukauppa

5145 Hajuvesien ja kosmetiikan tukku
kauppa '

51450 Hajuvesien ja  kosmetiikan tukku
kauppa

5146 Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden 
sekä apteekkitavaroiden tukkukauppa

51461 Lääketukkukauppa
51462 Laboratorio- ja  sairaanhoitovälineiden 

tukkukauppa
5147-5148 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  jalometallituoHeiden 

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 pl. maatalous
raaka-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, rakennusmateriaalien ja 
kylpyhuonekalusteiden tukkukauppa

51531 Raakapuutukkukauppa

51532 Puutavaratuotetukkukauppa
51533 Metalli- ja  kivennäistuotteiden 

tukkukauppa
51534 Kylpyhuonekalusteiden ja  

-tarvikkeiden tukkukauppa
51539 Rakennustarvikkeiden 

yleistukkukauppa

5154 Rautakauppatavaroiden, LVI-laitteiden 
ja -tarvikkeiden tukkukauppa

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

-tarvikkeiden tukkukauppa
51549 Työkalujen, L Vl-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

518 Koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden 
tukkukauppa

5181 Metallin ja puun työstökoneiden 
tukkukauppa

51810 Metallin ja  puun työstökoneiden
tukkukauppa

5182 Kaivos-ja rakennuskoneiden 
tukkukauppa

51820 Kaivos- ja  rakennuskoneiden
tukkukauppa

5183 Tekstiiliteollisuuden koneiden 
tukkukauppa

51830 Tekstiiliteollisuuden koneiden
tukkukauppa

5184 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja 
ohjelmistojen tukkukauppa

51840 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja
ohjelmistojen tukkukauppa

5185 Muiden toimistokoneiden, -laitteiden ja 
toimitilakalusteiden tukkukauppa

51851 Toimistokoneiden tukkukauppa
51852 Toimitilakalusteiden tukkukauppa
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5186 Sähkölaitteiden, muun elektroniikan ja 
niiden osien tukkukauppa

51861 Sähkötarviketukkukauppa
51862 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa

5187 Muiden teollisuudessa, kaupassa ja 
merenkulussa käytettävien koneiden 
tukkukauppa

51871 Teollisuudessa käytettävien koneiden 
tukkukauppa

51879 Muualla mainitsemattomien koneiden 
ja  laitteiden tukkukauppa

5188 Maa- ja metsätalouskoneiden ja 
-tarvikkeiden tukkukauppa mukaan 
lukien traktorit

51880 Maa- ja  metsätalouskoneiden ja  
-tarvikkeiden tukkukauppa mukaan 
lukien traktorit

519 Muu tukkukauppa

5190 Muu tukkukauppa
51901 Yleistukkukauppa
51909 Muualla mainitsematon tukkukauppa

52 Vähittäiskauppa pl. moottoriajo
neuvot; kotitaloustavaroiden 
korjaus

521 Vähittäiskauppa erikoistumatto
missa myymälöissä

5211 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
erikoistumaton vähittäiskauppa

52111 Supermarketkauppa
52112 Päivittäistavaroiden yleisvähittäis- 

kauppa
52113 Kioskit

5212 Muu vähittäiskauppa erikoistumatto
missa myymälöissä

5 2121 itsepalvelutavaratalot
52122 Tavaratalot
52129 Pienoistavaratalot ja  muut 

erikoistumattomat myymälät

522 Elintarvikkeiden, juomien ja tupa
kan vähittäiskauppa erikois
myymälöissä

5221 Hedelmien, marjojen ja vihannesten 
vähittäiskauppa

52210 Hedelmien, marjojen ja  vihannesten 
vähittäiskauppa

5222 Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppj
52220 Lihan ja  lihatuotteiden vähittäiskauppi

5223 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten 
vähittäiskauppa

52230 Kalan, äyriäisten ja  nilviäisten 
vähittäiskauppa

5224 Leipomotuotteiden ja makeisten 
vähittäiskauppa

52241 Leipomotuotteiden vähittäiskauppa
52242 Makeisten vähittäiskauppa

5225 Alkoholi- ja muiden juomien vähittäis
kauppa

52250 Alkoholi- ja  muiden juomien vähittäis
kauppa

5226 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa
52260 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa

5227 Muu päivittäistavaroiden vähittäis
kauppa erikoismyymälöissä

52271 Juustomyymälät
52272 Jäätelökioskit
52273 Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
52279 Muu päivittäistavaroiden erikois-

vähittäiskauppa

523 Lääkkeiden, sairaanhoito- 
tarvikkeiden sekä kosmetiikka- ja 
hygieniatuotteiden vähittäiskauppa

5231 Apteekit
52310 Apteekit

5232 Terveydenhoitotarvikkeiden 
vähittäiskauppa

52320 Terveydenhoitotan/ikkeiden 
vähittäiskauppa

5233 Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden 
vähittäiskauppa

52330 Kosmetiikka- ja  hygieniatuotteiden 
vähittäiskauppa

524 Muu uusien tavaroiden vähittäis
kauppa erikoismyymälöissä

5241 Tekstiilien vähittäiskauppa
52411 Kankaiden vähittäiskauppa
52412 Lankojen ja  käsityötarvikkeiden 

vähittäiskauppa
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52413 Kodintekstiilien vähittäiskauppa

5242 Vaatteiden vähittäiskauppa
52421 Naisten vaatteiden vähittäiskauppa
52422 Miesten vaatteiden 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, valaisimien ja muiden 
taloustavaroiden vähittäiskauppa

52441 Huonekalujen vähittäiskauppa
52442 Muu sisustustekstiilien ja  -tarvikkeiden 

vähittäiskauppa
52443 Sähkötarvikkeiden ja  valaisimien 

vähittäiskauppa
52444 Kumi- ja  muovitavaroiden vähittäis

kauppa
52445 Taloustavaroiden vähittäiskauppa

5245 Kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja 
musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa

52451 Kodinkoneiden ja  viihde-elektroniikan 
vähittäiskauppa

52452 Soittimien ja  musiikkitarvikkeiden 
vähittäiskauppa

5246 Rautakauppatavaroiden, maalien ja 
lasin vähittäiskauppa

52461 Rauta- ja  rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa

52462 Maalien vähittäiskauppa
52463 Keittiö- ja  saniteettitilojen kalusteiden 

vähittäiskauppa
52464 Lukkoseppä-ja avainliikkeet
52469 Muu rauta- ja  rakennusalan

vähittäiskauppa

5247 Kirjojen, sanomalehtien ja 
paperitavaran vähittäiskauppa

52471 Paperi- ja  toimistotarvikkeiden 
vähittäiskauppa

52472 Kirjojen vähittäiskauppa
524 73 Aikakausjulkaisujen ja  lehtien 

vähittäiskauppa, lehtikioskit

5248-5249 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
52489 Mattojen 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 vähittäis
kauppa myymälöissä

52501 Antiikkiliikkeet
52502 Antikvariaattikauppa
52509 Muiden käytettyjen tavaroiden 

vähittäiskauppa

526 Vähittäiskauppa muualla kuin 
myymälöissä

5261 Postimyynti ja verkkokauppa
52611 Kirjojen postimyynti ja  verkkokauppa
52612 Vaatteiden postimyynti ja  

verkkokauppa
52613 Laajan valikoiman postimyynti ja  

verkkokauppa
52619 Muu postimyynti ja  verkkokauppa

5262 Tori-ja markkinakauppa
52620 Tori- ja  markkinakauppa
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5263 Muu vähittäiskauppa muualla kuin 
myymälöissä

52630 Muu vähittäiskauppa muualla kuin 
myymälöissä

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 Majoitus-ja ravitsemis
toiminta

55 Majoitus- ja ravitsemistoiminta

551 Hotellit

5510 Hotellit
55100 Hotellit

552 Leirintäalueet ja muu 
majoitustoiminta

5521 Retkeilymajat
55210 Retkeilymajat

5522 Leirintäalueet, ml. matkailuvaunu- 
alueet

55220 Leirintäalueet, ml. matkailuvaunu-
alueet

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 Olut- ja drinkkibaarit, kahvilat ja 
kahvibaarit

5540 Olut- ja drinkkibaarit, kahvilat ja
kahvibaarit

55401 Olut-ja drinkkibaarit
55402 Kahvilat ja  kahvibaarit

555 Henkilöstö- ja laitosruokalat, 
ateriapalvelu

5551 Henkilöstö- ja laitosruokalat
55510 Henkilöstö- ja  laitosruokalat

5552 Ateriapalvelu
55520 Ateriapalvelu

I Kuljetus, varastointi 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

6024 Tieliikenteen tavarankuljetus
60241 Tieliikenteen tavarankuljetus
60242 Muuttokuljetus
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6030 Putkijohtokuljetus
60300 Putkijohtokuljetus

61 Vesiliikenne

611 Meri-ja rannikkoliikenne

6110 Meri- ja rannikkoliikenne
61101 Meriliikenteen henkilökuljetus
61102 Meriliikenteen tavarankuljetus
61103 Kotimaan rannikkoliikenne

612 Sisävesiliikenne

6120 Sisävesiliikenne
61200 Sisävesiliikenne

62 Ilmaliikenne

621 Säännöllinen lentoliikenne
6210 Säännöllinen lentoliikenne
62100 Säännöllinen lentoliikenne

622 Tilauslentoliikenne

6220 Tilauslentoliikenne
62200 Tilauslentoliikenne

623 Avaruusliikenne

6230 Avaruusliikenne
62300 Avaruusliikenne

63 Liikennettä palveleva toiminta ja  
matkatoimistot

631 Lastinkäsittely ja varastointi

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

603 Putkijohtokuljetus 63229 Muualla mainitsematon vesiliikennettä 
palveleva toiminta

6323 Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta
63230 Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta

633 Matkatoimistot ja muu matkailua 
palveleva toiminta

6330 Matkatoimistot ja muu matkailua 
palveleva toiminta

63301 Matkatoimistot
63302 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
64204 Internet-yhteyksien tarjoaminen

J Rahoitustoiminta

65 Rahoituksen välitys pl. 
vakuutustoiminta

651 Pankkitoiminta

6511 Keskuspankkitoiminta
65110 Keskuspankkitoiminta

6512 Talletuspankkitoiminta
65120 Talletuspankkitoiminta

652 Muu rahoituksen välitys

6521 Rahoitusleasing
65210 Rahoitusleasing

6522 Muu luotonanto
65220 Muu luotonanto
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6523 Muu rahoitustoiminta
65231 Sijoitus- ja  kehitysyhtiötoiminta
65232 Rahastotoiminta
65239 Muu sijoitustoiminta

66 Vakuutustoiminta pl. pakollinen 
sosiaalivakuutus

660 Vakuutustoiminta pl. pakollinen
sosiaalivakuutus

6601 Henkivakuutus
66010 Henkivakuutus

6602 Eläkevakuutus
66020 Eläkevakuutus

6603 Vahinkovakuutus
66031 Vahinkovakuutusyhtiöt
66032 Vakuutusyhdistykset
66039 Muu vahinkovakuutus

67 Rahoitusta palveleva toiminta
671 Rahoituksen välitystä palveleva 

toiminta

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 Vakuutusta palveleva toiminta

6720 Vakuutusta palveleva toiminta
67200 Vakuutusta palveleva toiminta

K Kiinteistö-, vuokraus- ja 
tutkimuspalvelut; liike- 
elämän palvelut

70 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

703 Kiinteistöjen välitys, isännöinti ja 
hoito

7031 Kiinteistövälitys
70310 Kiinteistövälitys

7032 Isännöinti ja kiinteistönhoito
70320 Isännöinti ja  kiinteistönhoito

71 Kulkuneuvojen, koneiden ja
laitteiden vuokraus ilman käyt
täjää sekä kotitaloustavaroiden 
vuokraus

711 Autojen vuokraus

7110 Autojen vuokraus
71100 A utojen vuokraus

712 Muiden liikennevälineiden 
vuokraus

7121 Muiden maaliikennevälineiden 
vuokraus

71210 Muiden maaliikennevälineiden
vuokraus

7122 Vesiliikennevälineiden vuokraus
71220 Vesiliikennevälineiden vuokraus

7123 llmaliikennevälineiden vuokraus
71230 llmaliikennevälineiden vuokraus

713 Koneiden ja laitteiden vuokraus

7131 Maatalouskoneiden ja -laitteiden
vuokraus

71310 Maatalouskoneiden ja  -laitteiden
vuokraus
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7132 Rakennuskoneiden ja -laitteiden 
vuokraus

71320 Rakennuskoneiden ja -laitteiden 
vuokraus

7133 Konttorikoneiden ja -varusteiden sekä 
tietokoneiden vuokraus

71330 Konttonkoneiden 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

7221 Ohjelmistojen kustantaminen
72210 Ohjelmistojen kustantaminen

7222 Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi

72220 Muu ohjelmistojen suunnittelu,
valmistus ja konsultointi

723 Tietojenkäsittely

7230 Tietojenkäsittely
72300 Tietojenkäsittely

724 Tietokanta ja -verkkopalvelut

7240 Tietokanta ja -verkkopalvelut
72401 Tietokantapalvelut
72402 Tietoverkkopalvelut

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

73 Tutkimus ja kehittäminen

731 Luonnontieteen ja tekniikan 
tutkimus ja kehittäminen

7310 Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus 
ja kehittäminen

73101 Lääketieteellinen tutkimus ja  
kehittäminen

73102 Muu luonnontieteellinen tutkimus ja  
kehittäminen

73103 Tekniikan tutkimus ja  kehittäminen

732 Yhteiskuntatieteellinen ja humanis
tinen tutkimus ja kehittäminen

7320 Yhteiskuntatieteellinen ja humanisti
nen tutkimus ja kehittäminen

73200 Yhteiskuntatieteellinen ja  humanisti
nen tutkimus ja  kehittäminen

74 Muu liike-elämää palveleva 
toiminta

741 Lainopillinen ja taloudellinen
konsultointi; hallintayhtiöt

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 
mielipideselvitykset

74130 Markkinatutkimus ja  
mielipideselvitykset
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7414 Liikkeenjohdon konsultointi
74140 Liikkeenjohdon konsultointi

7415 Hallintayhtiöiden toiminta
74150 Hallintayhtiöiden toiminta

742 Tekninen palvelu

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 Tekninen testaus ja analysointi

7430 Tekninen testaus ja analysointi
74301 Tekninen testaus ja  analysointi
74302 Autokatsastus

744 Mainospalvelu

7440 Mainospalvelu
74401 Mainostoimistot
74402 Suora-ja ulkomainonta
74409 Muu mainospalvelu

745 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta

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

hankinta

746 Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuus
palvelu

7460 Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuus
palvelu

74600 Etsivä-, vartiointi- ja  turvallisuus
palvelu

747 Siivous

7470 Siivous
74700 Siivous

7481 Valokuvauspalvelu
74811 Valokuvaamotoiminta
74812 Valokuvien kehittäminen

7482 Pakkauspalvelu
74820 Pakkauspalvelu

7485 Sihteeri- ja käännöspalvelu
74851 Tekstinkäsittely- ja  monennuspalvelu
74852 Postituspalvelut
74853 Käännös- ja  tulkkauspalvelu
74859 Muu sihteeripalvelu

7486 Puhelinpalvelukeskusten toiminta
74860 Puhelinpalvelukeskusten toiminta

7487 Muualla luokittelematon liike-elämän 
palvelu

74871 Taideteollinen muotoilu ja  suunnittelu
74872 Perintätoimistot ja  luottotietopalvelu
74873 Messujen ja  kongressien 

järjestäminen
74879 Muualla mainitsemattomat liike- 

elämän palvelut

L Julkinen hallinto ja maan
puolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus

75 Julkinen hallin to ja maanpuo
lustus; pakollinen sosiaali
vakuutus

751 Julkishallinto

7511 Julkinen yleishallinto
75110 Julkinen yleishallinto

7512 Terveydenhuollon, opetuksen, kult
tuurin 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

748 Muut palvelut liike-elämälle
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752 Ulkoasiain hallinto, maanpuolustus 
ja järjestystoimi

7521 Ulkoasiain hallinto
75210 Ulkoasiain hallinto

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 Pakollinen sosiaalivakuutus- 
toiminta

7530 Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
75301 Kansaneläkelaitoksen vakuutus

toiminta
75302 Lakisääteinen työeläkevakuutus
75309 Muu pakollinen sosiaalivakuutus-

toiminta

M Koulutus

80 Koulutus

801 Peruskoulu

8010 Peruskoulu
80100 Peruskoulu

802 Lukio ja ammatillinen koulutus

8021 Lukio
80210 Lukio

8022 Ammatillinen koulutus
80220 Ammatillinen koulutus

803 Korkeakoulut

8030 Korkeakoulut
80300 Korkeakoulut

804 Muu 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

N Terveydenhuolto-ja 
sosiaalipalvelut

85 Terveydenhuolto-ja  
sosiaalipalvelut

851 Terveydenhuoltopalvelut

8511 Sairaalapalvelut
85111 Varsinaiset sairaalapalvelut
85112 Kuntoutuslaitokset ja  sairaskodit

8512 Lääkäripalvelut
85121 Kunnalliset terveyskeskukset
85129 Muut lääkäripalvelut

8513 Hammashoito
85130 Hammashoito

8514 Muut terveydenhuoltopalvelut
85141 Fysioterapia
85142 Laboratoriotutkimukset
85143 Kuvantamistutkimukset
85144 Sairaankuljetuspalvelut 
85149 Muu terveyspalvelu

852 Eläinlääkintäpalvelut

8520 Eläinlääkintäpalvelut 
85200 Eläinlääkintäpalvelut

853 Sosiaalipalvelut

8531 Majoituksen sisältävät sosiaalipalvelut
85311 Lasten ja  nuorten laitokset
85312 Kehitysvammalaitokset
85313 Vanhusten laitokset
85314 Päihdehuoltolaitokset
85315 Palvelutalot ja  ryhmäkodit
85316 Ensi- ja  turvakodit
85319 Muut laitokset ja  asumispalvelut

8532 Sosiaaliset avopalvelut
85321 Lasten päivähoito
85322 Päivätoiminta
85323 Kotipalvelut
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85324 Työtoiminta ja  työhön kuntoutus
85325 Neuvolat
85326 Avomuotoinen päihdekuntoutus 
85329 Muu sosiaalitoiminta

O Muut yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelut

90 Ympäristönhuolto 

900 Ympäristönhuolto

9001 Viemäri- ja jätevesihuolto 
90010 Viemäri- ja  jätevesihuolto

9002 Muu jätehuolto 
90020 Muu jätehuolto

9003 Ympäristön kunnostaminen ja 
puhtaanapito

90031 Ulkotilojen hoito
90032 Maaperän ja  vesistöjen kunnostus

91 Järjestötoiminta

911 Elinkeinoelämän järjestöt, 
työnantaja- ja ammattialajärjestöt

9111 Elinkeinoelämän järjestöt ja 
työnantajajärjestöt

91110 Elinkeinoelämän järjestöt ja  
työnantajajärjestöt

9112 Ammattialajärjestöt 
91120 Ammattialajärjestöt

912 Ammattiyhdistykset

9120 Ammattiyhdistykset 
91200 Ammattiyhdistykset

913 Muut järjestöt

9131 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt 
91310 Seurakunnat ja  uskonnolliset järjestöt

9132 Poliittiset järjestöt 
91320 Poliittiset järjestöt

9133 Muualla mainitsemattomat järjestöt 
91331 Tutkimusta ja  kulttuuria palvelevat

järjestöt
91339 Muualla mainitsemattomat muut 

järjestöt

92 Virkistys-, kulttuuri-ja  
urheilutoiminta

921 Elokuva- ja videotoiminta

9211 Elokuvien ja videoiden tuotanto
92110 Elokuvien ja  videoiden tuotanto

9212 Elokuvien ja videoiden levitys
92120 Elokuvien ja  videoiden levitys

9213 Elokuvien esittäminen
92130 Elokuvien esittäminen

922 Radio- ja televisiotoiminta

9220 Radio- ja televisiotoiminta
92200 Radio- ja  televisiotoiminta

923 Muu kulttuuri- ja viihdetoiminta

9231 Taiteellinen ja kirjallinen toiminta
92311 Taiteilijatoiminta
92312 Näyttämö- ja  konserttitoiminta

9232 Kulttuurin ja viihteen tukipalvelut
92320 Kulttuurin ja  viihteen tukipalvelut

9233 Huvipuistot
92330 Huvipuistot

9234 Muut viihdepalvelut
92340 Muut viihdepalvelut

924 Uutistoimistot

9240 Uutistoimistot
92400 Uutistoimistot

925 Kirjastot, arkistot, museot ja muut 
kulttuurilaitokset

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 Urheiluun liittyvä toiminta

9261 Urheilukentät, urheiluhallit ja stadionit 
92610 Urheilukentät, urheiluhallit ja  stadionit
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9262 Urheilutoiminta 
92620 Urheilutoiminta

927 Muut virkistyspalvelut

9271 Rahapeli-ja vedonlyöntipalvelu 
92710 Rahapeli- ja  vedonlyöntipalvelu

9272 Muualla luokittelemattomat 
virkistyspalvelut

92720 Muualla luokittelemattomat 
virkistyspalvelut

93 Muut palvelut 

930 Muut palvelut

9301 Pesulatoiminta
93011 Pesulapalvelut yrityksille
93012 Pesulapalvelut kotitalouksille

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 Muualla luokittelemattomat palvelut 
93050 Muualla luokittelemattomat palvelut

P Työnantajakotitaloudet 
sekä kotitalouksien itse 
tuottamat tavarat ja palvelut 
omaan käyttöön

95 Työnantajakotitaloudet

950 Työnantajakotitaloudet

9500 Työnantajakotitaloudet 
95000 Työnantajakotitaloudet

96 Yksityisten kotitalouksien toi
minta tavaroiden tuottamiseksi 
omaan käyttöön

960 Yksityisten kotitalouksien toiminta 
tavaroiden tuottamiseksi omaan 
käyttöön

9600 Yksityisten kotitalouksien toiminta 
tavaroiden tuottamiseksi omaan 
käyttöön

96000 Yksityisten kotitalouksien toiminta 
tavaroiden tuottamiseksi omaan 
käyttöön

97 Yksityisten kotitalouksien toi
minta palveluiden tuottamiseksi 
omaan käyttöön

970 Yksityisten kotitalouksien toiminta
palveluiden tuottamiseksi omaan 
käyttöön

9700 Yksityisten kotitalouksien toiminta 
palveluiden tuottamiseksi omaan 
käyttöön

97000 Yksityisten kotitalouksien toiminta 
palveluiden tuottamiseksi omaan 
käyttöön

Q Kansainväliset järjestöt ja
ulkomaiset edustustot

98 Kansainväliset järjestöt ja  
ulkomaiset edustustot

980 Kansainväliset järjestöt ja
ulkomaiset edustustot

9800 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset 
edustustot

98000 Kansainväliset järjestöt ja  ulkomaiset 
edustustot

X Toimiala tuntematon

99 Toimiala tuntematon

999 Toimiala tuntematon

9999 Toimiala tuntematon
99999 Toimiala tuntematon
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3 Toimialaluokitus määritelmineen 

A Maatalous, riistatalous ja metsätalous
Maatalouden ja  riistatalouden tarkoituksena on kasvi- ja  eläintuotteiden tuotanto elintarvikkeiksi, 
nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, siemeniksi sekä teollisuuden raaka-aineiksi.

Metsätalouden tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, metsätalouden 
edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.

Kalastus, kalanviljelyjä kalastusalueiden hoito kuuluu luokkaan (B) Kalatalous.

01 Maatalous, riistatalous ja 
niihin liittyvät palvelut

Tässä luokassa erotetaan kaksi perustoimintoa: 
viljelykasvituotteiden tuotanto ja  eläintuottei
den tuotanto.

Viljelykasvituotantoon kuuluvat toisaalta yksi
vuotiset peltokasvit, kuten viljat, vihannekset 
ja  kukat, toisaalta monivuotisilta istutuksilta, 
kuten marja- ja  hedelmätarhoilta saatavat tuot
teet.

Kotieläintalouden toiminta on ryhmitelty 
eläintyypin, ei tuotetun tuotetyypin (esim. liha, 
maito, vuota jne.) mukaan. Poikkeuksena tästä 
on nautakarjanhoito, joka jakaantuu lypsy-, 
liha-ja muuhun nautakarjatalouteen.

Luokassa 013 Yhdistetty kasvinviljely ja  koti
eläintalous ei tavallisista periaatteista poiketen 
määritellä pääasiallista toimintoa. Monilla 
tiloilla kasvinviljelytuotantoa ja  kotieläintuo
tantoa on suunnilleen yhtä paljon ja  olisi sat
tumanvaraista luokitella tällaiset tilat vain 
toiseen luokkaan.

Tilan toimintaan tavallisesti kuuluvat toimin
nat, kuten maanmuokkaus, kylvö, sadonkorjuu 
ja  johtaminen, voidaan antaa palkkio- tai sopi
musperusteella maatalouden tukiyksiköiden 
tehtäväksi kasvinviljelyä (01410) tai eläinten 
hoitoa (01420) palvelevana toimintana.

Maataloustoimintaan kuuluu markkinoille saat
tamisen edellyttämä maataloustuotteiden kä
sittely. Muu jatkokäsittely kuuluu luokkaan 15 
Elintarvikkeiden valmistus. Poikkeuksena tästä 
ovat maataloustuotteena tilalla jalostavat 
yksiköt, jotka luokitellaan luokkaan 01, vaikka 
niiden tuotteet ovat samoja kuin luokkaan 15

kuuluva tuotteet. Esimerkkinä tämäntyyppi
sestä toiminnasta ovat:
• omenien kasvatus ja  viinin valmistaminen 

niistä.
• maidon tuotanto ja  juuston valmistaminen 

siitä.

Tähän ei kuulu:
• metsätalous (02)
• maatalouskoneiden korjaus (293)
• maatilamatkailun majoitus- ja  ravitsemis- 

palvelut (55239)
• salaojitus (45110)
• maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttä

jiä  (71310)
• eläinlääkintäpalvelut (85200)

011 Kasvinviljely; puutarhatalous
Kasvien, puutarhatuotteiden ja  taimien viljely 
ja  kasvattaminen avomaalla tai kasvihuoneissa.

0111 Viljakasvien ja muiden viljelykasvien 
viljely 

01111 Viljakasvien sekä palko- ja  
öljykasvien viljely

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

Palkokasvien, kuten herneiden ja  papujen vil
jely.

Öljykasvien, kuten rypsin viljely.

Kuitukasvien, kuten pellavan viljely.

Kesanto.
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01112 Muiden viljelykasvien viljely
Perunan viljely, myös varhais- ja  siemenperu
nan.

Sokerijuurikkaan viljely.

Muiden tärkkelyspitoisten juuresten tai juuri- 
mukuloiden, kuten rehujuurikkaiden viljely.

Nurmikasvien, kuten kuivaheinän, säilörehun 
ja  tuorerehun viljely.

Muiden rehukasvien, kuten vihantaviljan ja  
rehumaissin viljely.

Sienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrk
kyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien 
viljely.

Lääkekasvien ja  -yrttien viljely (karhunputki, 
belladonna, kamomillasaunio, sormustinkukka, 
katkero, laventeli jne.).

Viljelykasvien kylvösiementen tuotanto, myös 
sokerijuurikkaan ja  rehu- sekä nurmikasvien.

Muualla mainitsemattomien viljelykasvien vil
jely.

Yhdistetty viljakasvien ja  muiden viljelykasvi
en viljely.

Tähän ei kuulu:
• koristekasvien kasvattaminen (01120)
•  vihannesten viljely (01120)
•  hedelmien ja  marjojen viljely (01130)
• koristekasvien, hedelmien ja  vihannesten 

siementen tuotanto (01120)
• vilja-, palko- ja öljykasvien siementen tuo

tanto (01111)
• mauste- ja  juomakasvien viljely (01130)
• metsämarjojen keruu (01130) ja  sienien 

keruu (01120)

0112 Vihannesten, koristekasvien ja 
taimien viljely 

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 ja  -vihannesten viljely: paprikoi
den, fenkolin, persiljan, tillin, kirvelin, rakuu
nan, meiramin, kapriksen, sellerin yms. viljely.

Sienien viljely jä metsäsienien keruu.

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

Koristekasvien, hedelmien ja  vihannesten sie
menten tuotanto.

Taimien kasvatus istutus- ja  koristetarkoituk
siin.

Rullattavien nurmimattojen valmistus urheilu
alueiden yms. peittämiseen.

Tähän ei kuulu:
• vilja- ja  öljykasvien viljely (01111)
• kuitukasvien, kuten pellavan viljely (01111)
• perunan viljely (01112)
• sikurin ja  sokerijuurikkaan viljely (01112)
• muiden tärkkelyspitoisten juuresten ja  ju u 

rimukuloiden kasvattaminen (01112)
• rehu- ja  nurmikasvien viljely sekä näiden 

siementen tuotanto (01112)
• hedelmien ja  marjojen tuotanto (01130)
• maustekasvien viljely (01130)
• puuvartisten taimien kasvatus (01130)
• metsäpuun taimien kasvatus (02011)

0113 Hedelmien, pähkinöiden, juoma-ja 
maustekasvien viljely 

01130 Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja  
maustekasvien viljely

Hedelmien ja  marjojen tuotanto: omenoiden, 
luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoi
den, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.

Maatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuote
tuista marjoista ja  hedelmistä.

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.

56



A Maatalous, riistatalous ja metsätalous

Puuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden 
ja  marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pen
saiden ja  -köynnösten taimet.

Tähän ei kuulu:
•  vilja- ja  öljykasvien viljely (01111)
• hedelmän tuottavien vihannesten (esim. 

tomaattien ja  kurkkujen) viljely (01120)
• tuoreiden mausteyrttien ja  -vihannesten, 

viljely (01120)
• viinitilat (15940)

012 Kotieläintalous
Kotieläinten kasvatus ja  hoito.

0121 Nautakarjan hoito
Nautaeläinten ja  puhvelien kasvatus ja  hoito.

01211 Lypsykarjatalous
Lypsykarjan kasvatus ja  hoito.

Maatilalla tapahtuva maidon jalostus voiksi, 
juustoksi yms.

Tähän ei kuulu:
• maatilan ulkopuolella tapahtuva maidon 

jalostus (15510)
•  eläinten hoito ja  kasvatus palkkiota vastaan 

(01420)

01212 Lihakarjan kasvatus
Lihanautojen kasvatus ja  hoito.

01213 Muu nautakarjatalous
Siitos-ja jalostusnautojen kasvatus ja  hoito.

Yhdistetty nautakarjatalous (esim. yhdistetty 
lypsykarjan ja  lihanautojen kasvatus ja  hoito).

Rehuasemat.

0122 Lampaiden, vuohien, hevosten, 
aasien ja muulien hoito 

01220 Lampaiden, vuohien, hevosten, 
aasien ja muulien hoito

Lampaiden, vuohien yms. eläinten hoito ja  
kasvatus.

Raakavillan tuotanto. Lampaiden keritseminen 
lampaiden hoidon yhteydessä.

Vuohenmaidon tuotanto ja  sen maatilalla ta- 
pahtuvajalostus juustoksi yms.

Hevosten, aasien yms. eläinten hoito ja  kasva
tus.

Tähän ei kuulu:
•  lampaiden keritseminen palkkiota vastaan 

(01420)
• kilpahevostallien pito  (92620)
•  ratsastustallien p ito  (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 tuo
tanto, ankan-, hanhen-, kalkkunan-, fasaanin-, 
sorsan-, strutsin-, emun- yms. eläinten lihan 
tuotanto.

Siitosmunien tuotanto sekä haudonta ja  poikas- 
kasvatus.

Tähän ei kuulu:
•  sulkien, höyhenien ja  untuvien tuotanto 

(15120)

0125 Muu kotieläintalous 

01251 Turkistarhaus
Turkiseläinten hoito ja  kasvatus: minkkien, 
kettujen, hillerien, supien, nutrioiden yms. 
eläinten tarhaus nahantuotantoon, sii
toseläimiksi tai elintarvikkeiksi.

Tähän ei kuulu:
• metsästyksellä pyydettyjen eläinten nahko

jen  tuotanto (01500)
• päätoiminen turkisten muokkaus (käsittely) 

(18300)
• päätoiminen nahkojen valmistus (19100)
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01252 Poronhoito
Porojen kasvatus ja  hoito sekä porojen teuras
tus porotalouden yhteydessä.

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

01259 Muu eläinten hoito
Mehiläisten hoito hunajan ja  mehiläisvahan 
tuotantoon.

Lemmikkieläinten kasvatus. Koirakennelit. 

Muiden eläinten kasvatus (esim. kanit, etanat). 

Tähän ei kuulu:
• kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01420)
• koirien koulutus vartiointi- ja  turvallisuus- 

tarkoituksiin (74600)
• näkövammaisten opaskoirakoulut (85329)
•  kilpakennelit (92620)
•  lemmikkieläinten hoitopalvelut: täysihoito, 

trimmaus, kaitseminen ja  koulutus (93050)
• eläinsuojeluyhdistykset (91339)

013 Yhdistetty kasvinviljelyjä 
kotieläintalous

0130 Yhdistetty kasvinviljelyjä 
kotieläintalous 

01301 Yhdistetty kasvinviljely ja  
kotieläintalous

Sellainen erikoistumaton maatalous, jossa 
kasvinviljelyn ja  puutarhatalouden tai koti
eläintalouden osuus ei ylitä 66 % tuotannosta. 
Kotieläintaloudella tarkoitetaan tässä nauta
karjan, lampaiden, vuohien, hevosten, aasien, 
muulien, sikojen ja  siipikarjan hoitoa.

01302 Yhdistetty kasvinviljely ja  muu 
kotieläintalous

Sellainen erikoistumaton maatalous, jossa 
kasvinviljelyn ja  puutarhatalouden tai koti
eläintalouden osuus ei ylitä 66 % tuotannosta. 
Muulla kotieläintaloudella tarkoitetaan tässä 
turkistarhausta, poronhoitoa ja  muuta eläinten 
hoitoa.

014 Maataloutta palveleva toiminta 
pl. eläinlääkintä

Kasvinviljelyä, puutarhataloutta tai kotieläin
taloutta palveleva toiminta palkkiota vastaan.

0141 Kasvinviljelyä palveleva toiminta 

01410 Kasvinviljelyä palveleva toiminta, 
maisemanhoito

Palkkioperusteinen työ: peltojen muokkaus, 
kasvinsuojeluruiskutukset (myös ilmasta kä
sin), sadon käsittely, juurikkaiden taimien 
harvennukset, sadon korjaaminen ja  käsittely 
markkinointia varten, puiden kasvatukselliset 
leikkaukset.

Kastelujärjestelmien hoito.

Asuin-, liike-, teollisuus- ja  julkisten raken
nusten yhteydessä olevien yms. puistojen ja  
puutarhojen, urheilualueiden, leikkikenttien ja  
muiden viheralueiden ylläpito ja  hoito. Myös 
altaiden, lampien yms. vesialueiden hoito.

Puiden ja  pensasaitojen leikkuu, puiden uudel- 
leenistutus.

Maanviljelyskoneiden vuokraus käyttäjineen. 

Tähän ei kuulu:
• pellonraivaus maataloustuotantoa varten 

(45110)
• kasvikuitujen käsittely (171)
• kauppiaiden ja  osuustoimintayhteisöjen 

markkinointitoimet (51)
• maatalouden kirjanpito-, verotus- ym. talo

usasiantuntijoiden palvelut (741)
• puutarhojen ja  urheilualueiden suunnittelu 

ym. (74201)
• puistojen, urheilualueiden ja  muiden viher

alueiden rakentaminen (45230)
• maatalousnäyttelyjen ja  messujen järjestä

minen (74873)
• maatalouskoneiden ja  kaluston vuokraus 

ilman käyttäjää (71310)
• agronomien ja  maatalousekonomian asi

antuntijoiden neuvontapalvelut (74140)
• kompostointi (90020)
• maaseutukeskusten toiminta (91110)
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0142 Eläinten hoitoon liittyvät palvelut pl. 
eläinlääkintä 

01420 Eläinten hoitoon liittyvät palvelut pl. 
eläinlääkintä

Palkkioperusteinen työ, kuten keinosiemennys, 
karjantarkkailupalvelut ja  lampaiden keritse
minen. Kotieläinten hoito palkkiota vastaan.

Hevosten kengitys.

Tähän ei kuulu:
• rehuasemapalvelut (01213)
•  kaupallista metsästystä edistämään tarkoi

tetut palvelut (01500)
• kauppiaiden ja  osuustoimintayhteisöjen 

markkinointitoimet (51)
• eläinlääkintäpalvelut (85200)
• agronomien ja  maatalousekonomian asi

antuntijoiden neuvontapalvelut (74140)
•  maaseutukeskusten toiminta (91110)

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  hylkei
den pyynti.

Metsästyksellä saatujen nahkojen käsittely. 

Riistatalouden edistäminen ja  riistan ruokinta. 

Tähän ei kuulu:
• turkistarhauksesta saatavien nahkojen 

päätoiminen käsittely (18300)
• päätoiminen nahkojen valmistus (19100)
• valaiden pyynti (05010)
•  teurastamoista saatavien vuotien ja  nahko

je n  käsittely (15110)
• metsästys urheilu- ia virkistystarkoituksessa 

(92620)

02 Metsätalous ja siihen liittyvät 
palvelut

Metsätalouteen kuuluu puiden kasvatus ja  vil
linä kasvavien metsätuotteiden keruu. Puun
tuotannon ohella metsätaloudessa tuotetaan 
vain vähän jalostusta edellyttäviä tuotteita, 
kuten polttoaineena ja  teollisuudessa käytettä
vää puutavaraa (propseja, kuitupuuta yms.).

Puun jatkojalostus, kuten sahaus ja  höyläys, 
joka tehdään yleensä hakkuualueen ulkopuo
lella, kuuluu luokkaan 20 ja  puuhiilen tuotanto 
luokkaan 24140.

020 Metsätalous ja siihen liittyvät 
palvelut

Metsän kasvatus, puunkorjuu, metsätalouden 
edistäminen ja  muu metsätaloutta palveleva 
toiminta. Työn voi tehdä metsänomistaja itse 
tai se voidaan tehdä palkkatyönä.

Tähän ei kuulu:
• puutavaran uitto ja  lauttaus (61200)
• metsäojitus ja  kunnossapitotyöt (45110)
• metsäteiden rakentaminen ja  kunnossapito

työt (45230)

0201 Metsätalous 

02011 Metsänkasvatus
Metsäpuiden taimitarhojen toiminta, metsäpui
den siementuotanto, uudistusalan raivaus, ko
neellinen maanpinnan muokkaus (äestys, aura
us, laikutus, mätästys ja  muut koneelliset val- 
mistamistoimenpiteet), kulotus, metsän luon
tainen uudistaminen, metsänviljely (kylvö ja  
istutus), peltojen metsittäminen, taimikon var- 
haishoito (täydennysviljely ja  heinäntorjunta ), 
taimikonhoito, pystykarsinta, metsänlannoitus 
ja  metsätuhojen torjunta.

02013 Puunkorjuu
Puiden korjuuseen liittyvät työt (puiden kaato, 
karsinta ja  katkaisu), raakapuun, metsähakkeen 
ja  joulupuiden tuotanto ja  puutavaran metsä- 
kuljetus.

Tähän ei kuulu:
• hakkeen valmistus sahan yhteydessä 

(20100)
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02019 Muu metsätalous
Metsien suojelu (esim. luonnonsuojelualueiden 
hoito), metsässä kasvavien syötäväksi kelpaa
mattomien materiaalien, kuten sammaleen, jä 
kälän, käpyjen (koristetarkoitukseen), risujen, 
kumin, korkin ym. keruu.

Tähän ei kuulu:
• metsäsienien keruu (01120)
• metsämarjojen keruu (01130)
•  käpyjen keruu siementuotantoa varten 

(02011)

0202 Metsätaloutta palveleva toiminta 

02020 Metsätaloutta palveleva toiminta
Metsätalouden suunnittelu ja  muu metsätalou
den yleinen edistämistoiminta, mm. metsän
hoitoyhdistysten ja  metsälautakuntien toiminta.

Metsänomistajien koulutus.

Puukaupan avustaminen ja  arviointi, puiden 
leimaus.

Muu metsätaloutta palveleva toiminta.

Tähän ei kuulu:
• lainvalvonta ja  tarkastustoiminta (75130)
• metsäpalojen torjunta (75250)
• agronomien ja  maatalousekonomian asi

antuntijoiden neuvontapalvelut (74140)
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B Kalatalous
Kalastuksella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja  nilviäisten pyyntiä merellä ja  sisävesillä sekä vesistä 
saatavien muiden tuotteiden keruuta.

Tähän luokkaan kuuluvat myös kalanviljelyjä muu vesiviljely sekä kalataloutta palveleva toiminta.

Tähän luokkaan kuuluu myös kalastusaluksilla tapahtuva jalostus. Erikoistuneissa jalostamoissa 
tapahtuva jalostus kuuluu luokkaan 15200.

Tähän ei kuulu:
• urheilu-ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (92720)
•  kalanjalostus (15200)
• hylkeiden ja  mursujen pyynti (01500)

05 Kalastus, kalanviljely ja 
niihin liittyvät palvelut

050 K alastus, ka la n v ilje ly jä  niih in  
liittyvät palvelut

0501 Kalastus 

05010 Kalastus
Merellä ja  rannikkovesissä tapahtuva kalastus, 
valaiden pyynti.

Järvi- ja  jokikalastus sekä muu sisävesikalas- 
tus.

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

Kalataloutta palveleva toiminta, kuten kalas- 
tusneuvonta sekä kalavesien hoito.

Tähän ei kuulu:
•  urheilu- ja  virkistyskalastus, urheilukalas

tusalueiden hoitaminen (92720)
• hylkeiden ja  mursujen pyynti (01500)

0502 Kalanviljely 

05020 Kalanviljely
Kalanviljely meressä ja  suolattomassa vedessä 
ruokakalaksi. Myös akvaariokalojen viljely.

Istukastuotanto (mädin- ja  kalanpoikastuotan- 
to).

Muu vesiviljely, kuten ravun, osterin, simpu
kan yms. viljely sekä vesikasvien viljely.

Kalanviljelyä palveleva toiminta.
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C Kaivostoiminta ja louhinta
Kaivostoimintaan ja  louhintaan kuuluu luonnossa kiinteinä (kivihiili ja  malmit), nestemäisinä (raa
kaöljy) tai kaasuina (maakaasu) esiintyvien mineraalien talteenotto. Otto voi tapahtua maanalaisesta 
louhoksesta, avolouhoksesta tai kaivomaisesta lähteestä.

Tähän luokkaan kuuluvat mineraalituotteiden kuljetuksen ja  markkinoinnin edellyttämät lisätoimen
piteet, kuten murskaaminen, jauhaminen, puhdistaminen, kuivaaminen, lajitteleminen, malmien 
rikastaminen, maakaasun nesteytys ja  kiinteiden polttoaineiden yhteenpuristaminen. Näistä toimen
piteistä huolehtivat usein mineraalien oton suorittavat tai niiden lähellä sijaitsevat yksiköt.

Kaivostoiminta jaetaan kirjain- ja  numerotasoille pääasiallisesti tuotetun mineraalin perusteella. 
Välitasolle CA kuuluu energiaa tuottavien aineiden kaivostoiminta ja  louhinta (kivihiili, ruskohiili, 
turve, maakaasu, uraanimalmi). Välitasolle CB kuuluvat muut kuin energiaa tuottavat aineet (metal
limalmit, eri mineraalit ja  louhintatuotteet).

Jotkut tähän luokkaan kuuluvat tekniset operaatiot, erityisesti maakaasun talteenotto, voidaan tehdä 
myös erikoisyksiköissä teollisena palveluna kolmannelle osapuolelle.

Talteen otettujen aineiden jatkojalostus kuuluu kyseiseen teollisuuden luokkaan, esim. kiven vii
meistely ja  kivituotteiden valmistus (26700) tai mineraalien murskaaminen, jauhaminen ja  muu 
työstäminen, joka ei tapahdu kaivostoiminnan yhteydessä (26810, 26820).

Talteen otettujen aineiden käyttäminen ilman jatkojalostusta rakennustarkoituksiin (esim. sora ja  
hiekka) kuuluu rakentamisen luokkaan (F). Maaperän rakentaminen kaivostoimintaa varten kuuluu 
luokkaan 45110 ja  maaperän koeporaus luokkaan 45120. Malmien ja  muiden kaivannaisvarojen 
etsintä kuuluu luokkaan 74209 sekä veden otto, puhdistus ja  jakelu luokkaan 41000.

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

10 Kivi- ja ruskohiilen kaivu; 
turpeen nosto

101 Kivihiilen kaivu 

1010 Kivihiilen kaivu 

10100 Kivihiilen kaivu
Kivihiilen ja  antrasiitin eri lajien louhinta 
avoimissa kaivoksissa tai louhimoissa.

Puhdistus, murskaaminen, seulonta, pesu, jau
haminen, lajittelu, yhteenpuristaminen, vaah- 
dotus, sulatus yms. rikastaminen.

Brikettien ja  muiden pääasiassa kivihiilestä 
valmistettujen kiinteiden polttoaineiden val
mistus.

Tähän ei kuulu:
• koksaamoissa tapahtuva kiinteiden poltto

aineiden valmistus (23100)

102 Ruskohiilen kaivu 

1020 Ruskohiilen kaivu 

10200 Ruskohiilen kaivu
Ruskohiilen (ruskea kivihiili) louhinta avoimis
sa kaivoksissa tai louhimoissa.

Puhdistus, murskaaminen, seulonta, pesu, jau
haminen, lajittelu, yhteenpuristaminen, vaah- 
dotus, sulatus yms. rikastaminen sekä veden 
poistaminen ruskohiilestä.
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Brikettien ja  muiden pääasiassa ruskohiilestä 
valmistettujen kiinteiden polttoaineiden val
mistus.

103 Turpeen nosto ja muokkaus 

1030 Turpeen nostoja muokkaus

10300 Turpeen nosto ja  muokkaus
Turpeen nosto, polttoturpeen valmistus sekä 
turpeen valmistus maanparannus- ja  muihin 
tarkoituksiin, esim. kasvuturve. Turvebrikettien 
valmistus.

Tähän ei kuulu:
•  turvetuotteiden, kuten taimiruukkujen val

mistus (26820)

Maakaasun nesteytys ja  uudelleen kaasuun-
nuttaminen kuljetusta varten.

Rikin poistaminen maakaasusta.

Bitumiliuskeen ja  bitumipitoisen hiekan tuo
tanto sekä raakaöljyn tuotanto bitumiliuskeesta
ja  bitumipitoisesta hiekasta.

Tähän ei kuulu:
•  nestekaasujen ym. kaasujen valmistus öl

j y  njalostamoissa (23200)
• raakaöljyn ja  maakaasun tuotantoon liitty

vät palvelut (11200)
• jalostettujen öljytuotteiden valmistus 

(23200)
•  öljyn ja  maakaasun siirto valtakunnallisia 

putkia pitkin (60300)
• öljyjen ja  kaasujen etsintä (74209)

I I  Raakaöljyn ja maakaasun 
tuotanto sekä siihen liittyvät 
palvelut

Tähän luokkaan kuuluvat ö ljy -ja  kaasukenttien 
toimintaan ja/tai kehittämiseen liittyvät toi
menpiteet. Kyseisiin toimenpiteisiin voi kuulua 
lähteiden viimeistely ja  varustaminen; erottimi
en, emulsionmurtajien, liejunerottimien ja  
kentällä sijaitsevien raakaöljyn koontiputkien 
käyttäminen sekä kaikki muut öljyn ja  kaasun 
valmisteluun liittyvät toimenpiteet tuotantoalu
eelta kuljetukseen asti. Tähän luokkaan kuulu
vat myös raakaöljyn tuotanto, öljyliuskeen 
louhinta ja  öljyn talteenotto öljyliuskeesta ja  
-hiekasta sekä maakaasun tuotanto ja  neste
mäisten hiilivetyjen talteenotto.

I I I  Raakaöljyn ja maakaasun 
tuotanto

1110 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto 

11100 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
Raakaöljyn pumppaus ja  muu siihen liittyvä 
tuotantotoiminta.

Raa'an kaasumaisen hiilivedyn (maakaasun) 
tuotanto.

112 Raakaöljyn ja maakaasun 
tuotantoon liittyvät palvelut 
pl. maaperätutkimus

1120 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon 
liittyvät palvelut pl. maaperätutkimus 

11200 Raakaöljyn ja  maakaasun 
tuotantoon liittyvät palvelut 
pl. maaperätutkimus

Raakaöljyn ja  maakaasun tuotantoon liittyvä 
palvelutoiminta, joka tehdään palkkio- tai 
sopimusperusteella. Tähän kuluu poraus, kai
vaminen; poratornin pystytys, korjaus, purka
minen paikalla; öljy- ja  kaasulähteiden vuo
raaminen, pumppaaminen, lähteiden sulkemi
nen jne.

Tähän ei kuulu:
• geofysikaaliset ja  geologiset tutkimukset 

(74202)
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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 
malmien kaivu ja  muokkaus kaivospaikalla 
sekä malmien rikastus.

Uraanioksidin valmistus.

Tähän ei kuulu:
• lohkeavien alkuaineiden ja  näiden isotoop

pien valmistus (23300)
• polttoaine-elementtien valmistus (23300)
• uraanimetallin tuotanto (23300)

CB Malmien ja mineraalien kaivu pl. energiamineraalit
Metallimalmien kaivu, kivenlouhinta, hiekan ja  saven otto, kemiallisten mineraalien kaivu sekä 
muiden energiaa tuottamattomien aineiden talteenotto.

13 Metallimalmien louhinta
Metallimalmien ja  luonnonmetallien louhinta 
avoimissa kaivoksissa tai louhimoissa.

Rautamalmien muokkaus kaivospaikalla jatko
jalostuksessa tarvittavaan muotoon: murskaa
minen, hienontaminen, seulonta, pesu, vaah- 
dotus, sintraus, sulatus, kuivaaminen, kal- 
sinointi ja  pasuttaminen yms. rikastaminen. 
Malmien rikastaminen mm. magneettisella tai 
gravimetrisellä rikastuksella.

Tähän ei kuulu:
• alumiinioksidin tuotanto (27420)
• rikkikiisun ja  rautapyriittien pasuttaminen 

(24130)
• uraanimalmien louhinta (12000)

131 Rautamalmien louhinta 

1310 Rautamalmien louhinta 

13100 Rautamalmien louhinta
Pääasiassa rautaa sisältävien malmien kaivu: 
hematiitti, magnetiitti, martiitti, minettimalmi, 
limeniitti, rautahohde, rautasälpä.

Rautamalmien muokkaus kaivospaikalla ja t
kojalostuksessa tarvittavaan muotoon: murs
kaaminen, hienontaminen, seulonta, yhteenpu- 
ristaminen, pesu, vaahdotus, sintraus, sulatus 
yms. rikastaminen.

Tähän ei kuulu:
• rikkikiisun ja  muiden rautasulfidien kaivu 

(14300)
• pyriittien ja  pyrrotiittien louhinta ja  rikastus 

(14300)

132 Muiden metallimalmien louhinta 
pl. uraani ja torium

1320 Muiden metallimalmien louhinta pl. 
uraani ja torium 

13200 Muiden metallimalmien louhinta pl. 
uraani ja torium

Muiden kuin rautaa sisältävien epäjalojen 
metallimalmien kaivu ja  rikastus: mm. alumii
ni-, bauksiitti-, kupari-, lyijy-, sinkki-, tina-, 
mangaani-, kromi-, nikkeli-, koboltti-, molyb
deeni-, tantaali-, vanadiini-jne. malmit.

Pääasiassa jalometalleja sisältävien malmien 
kaivuja rikastus: kulta, hopea, platina.

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

Tähän ei kuulu:
• alumiinioksidin, nikkeli- ja  kuparikiven 

tuotanto (274)
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14 Muu mineraalien kaivu
Kivenlouhinta, hiekan, soran ja  saven otto, 
kemiallisten ja  lannoitemineraalien talteenotto 
sekä muiden kaivannaisten, kuten hioma- 
aineiden, jalokivien, suolan, asbestin, kvartsin 
jne. talteenotto. Myös kaivannaistoiminnan 
yhteydessä tapahtuva kiven ja  muiden kaivan
naisten murskaus, seulonta, pesu yms.

141 Kivenlouhinta

1411 Koriste-ja rakennuskiven louhinta 

14110 Koriste• ja  rakennuskiven louhinta
Graniitin, gneissin, vuolukiven, hiekkakiven, 
marmorin ja  muun muistomerkki- tai rakennus
kiven louhinta.

Louhintaan liittyvä kiven karkea lohkominen, 
murskaaminen ja  sahaaminen.

Tähän ei kuulu:
• kiven murskaus soran ja  sepelin tuotannon 

yhteydessä (14210)
• kemiallisten ja  lannoitemineraalien louhinta 

(14300)
•  koriste- ja  rakennuskiven leikkaaminen, 

muovaaminen ja  viimeistely muualla kuin 
louhoksissa (26700)

• kivituotteiden valmistus (26700)

1412 Kalkkikiven, kipsin, liidun ja 
dolomiitin louhinta

14120 Kalkkikiven, kipsin, liidun ja  
dolomiitin louhinta

Kalkkikiven kaivuja louhinta.

Maanparannukseen tai kalkki- ja  sementtiteol- 
lisuuden raaka-aineeksi tarkoitetun kalkkikiven 
murskaus, jauhatus ja  lajittelu.

Kipsikivenja anhydriitin kaivuja louhinta.

Liidun ja  kalsinoimattoman dolomiitin talteen
otto.

1413 Liuskekiven louhinta 

14130 Liuskekiven louhinta
Liuskekiven kaivu ja  louhinta sekä siihen liit
tyvä kiven karkea käsittely.

142 Hiekan ja saven otto

1421 Soran ja hiekan otto 

14210 Soran ja  hiekan otto
Teollisuushiekan, rakennushiekan ja  soran otto 
ja  kaivu.

Kiven, soran ja  hiekan rouhinta ja  murskaus. 
Kiven hienontaminen ja  lajittelu käytettäväksi 
talon- ja  tienrakennuksen sekä betoniteollisuu- 
den raaka-aineena. Sepelimyllyt, myös erilliset.

Tähän ei kuulu:
• bitumipitoisen hiekan tuotanto (11100)
•  kemiallisten ja  lannoitemineraalien louhinta 

(14300)

1422 Saven ja kaoliinin otto 

14220 Saven ja  kaoliinin otto
Saven, tulenkestävän saven, kaoliinin ja  mui
den keraamisen teollisuuden raaka-aineena 
käytettävien maalajien kaivu.

Tähän ei kuulu:
• paisutetun saven valmistus yms. saven kä

sittely (26820)
• kemiallisten ja  lannoitemineraalien louhinta 

(14300)

143 Kemiallisten mineraalien 
louhinta

1430 Kemiallisten mineraalien louhinta 

14300 Kemiallisten mineraalien louhinta
Apatiitin, luonnon kalsiumfosfaatin ja  kalium- 
suolojen sekä muiden pääasiassa lannoitteina 
käytettävien mineraalien kaivu.

Raa'an tai puhdistamattoman rikin, rikkikiisun, 
pasuttamattomien rautapyriittien ja  pyrrotiittien 
sekä muiden rautasulfidien kaivu.
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CB Malmien ja mineraalien kaivu pl, energiamineraalit

Luonnon bariumsulfaatin ja  bariumkarbonaatin 
(raskassälpä ja  viteriitti), luonnonboraattien, 
luonnon magnesiumsulfaatin (kieseriitti) kaivu.

Muiden kemiallisten mineraalien kaivu, mu
kaan lukien maavärien ja  fluorisälvän kaivu. 
Guanon otto.

Mineraalien muokkaus kaivospaikalla: murs
kaaminen, hienontaminen, seulonta yms. ri
kastaminen.

Tähän ei kuulu:
• pasutettu rikkikiisu ja  rautapyriittien pa- 

suttaminen (24130)
• lannoitteiden ja  typpiyhdisteiden valmistus 

(24150)
• suolan tuotanto (14400)

144 Suolan tuotanto 

1440 Suolan tuotanto 

14400 Suolan tuotanto
Suolan talteenotto: kaivu, haihdutus merive- 
destäjne.

Suolaveden tuotanto.

Suolan murskaaminen, puhdistus ym. käsittely. 

Tähän ei kuulu:
• juomakelpoisen veden tuotanto suolavettä 

haihduttamalla (41000)

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 (stea- 
tiitti), piipitoinen fossiilijauhe, asbesti, kvartsi, 
luonnon grafiitti, kiille, maasälpä, luonnonbi- 
tumi ja  -asfaltti.

Kaivostoiminnan yhteydessä tapahtuva mine
raalien käsittely jatkojalostuksessa tai käytössä 
tarvittavaan muotoon: murskaaminen, seulonta, 
pesu, kiillotus, jauhatus yms. rikastaminen.
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D Teollisuus
Teollisuus eli valmistus sisältää yksiköt, joiden tehtävänä on epäorgaanisten tai orgaanisten aineiden 
tai osien mekaaninen, fyysinen, biologinen tai kemiallinen muuntaminen uusiksi tuotteiksi. Muun
netut aineet ja  osat ovat maatalouden, metsätalouden, kalatalouden, kaivostoiminnan ja  louhinnan 
tuottamia raaka-aineita sekä muiden teollisuudenalojen tuotteita.

Teollisuuden pääluokkaan kuuluvia yksikköjä kutsutaan usein tehtaiksi tai tuotantolaitoksiksi, ja  
niille on ominaista moottorikäyttöisten koneiden ja  laitteiden käyttäminen. Kuitenkin myös sellaiset 
yksiköt, jotka muuntavat aineita uusiksi tuotteiksi käsin tai työntekijän kotona tai jotka myyvät ylei
sölle tuotteita samoissa tiloissa kuin missä ne on valmistettu, kuten leipomot ja  ompelimot, kuuluvat 
tähän pääluokkaan.

Tuotantoyksikkö voi käsitellä raaka-aineita tai sopia, että muut yksiköt käsittelevät raaka-aineet sen 
puolesta. Molemmat yksikkötyypit kuuluvat teollisuuteen.

Tuotantoyksikön uusi tuote voi olla valmis siinä mielessä, että se on valmis käyttöön tai kulutukseen, 
tai se voi olla puolivalmis, jolloin sitä käytetään jatkojalostukseen. Esimerkiksi alumiinisulaton 
tuotos on panos alumiinin primäärituotannossa, primäärialumiini taas on panos alumiinilangan tuo
tannossa, ja  alumiinilanka puolestaan on panos metallilankatuotteita valmistavassa tuotantoyksikös
sä.

Teollisesti tuotettujen osien kokoonpano katsotaan teollisuudeksi, paitsi tapauksissa, joissa toiminta 
luokitellaan rakentamiseen (45).

Koneiden ja  laitteiden kokoonpano ja  asennus kaivostoiminnan, teollisuuden, kaupan ja  muiden 
alojen yksiköissä, silloin kun se suoritetaan erikoistuneena toimintana, luokitellaan samaan teolli
suuden luokkaan kuin asennettu laite.

Koneiden ja  laitteiden kokoonpanoja asennus, jonka suorittaa tavaroiden myyntiin liittyvänä palve
luna pääasiassa teollisuuden, tukkukaupan tai vähittäiskaupan alan toimintaa harjoittava yksikkö, 
luokitellaan sen pääasiallisen toiminnon mukaan.

Teollisuuden, kaupan ja  vastaavien alojen koneiden ja  laitteiden huollosta ja  korjaamisesta pääasias
sa vastaavien yksikköjen toiminta luokitellaan yleensä samaan teollisuuden luokkaan kuin ne yksi
köt, jotka ovat erikoistuneet tuottamaan kyseisiä tavaroita. Konttori-ja tietokoneita korjaavat yksiköt 
kuuluvat kuitenkin luokkaan 72500. Yksiköt, joiden pääasiallisena toimintona on kodinkoneiden, 
kotitalouslaitteiden ja  -varusteiden sekä moottoriajoneuvojen ja  muiden kulutustavaroiden korjaus, 
luokitellaan yleensä luokkaan 50 Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja  huolto sekä polttoaineen 
vähittäismyynti tai 52 Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot; kotitaloustavaroiden korjaus korjat
tavien tavaroiden mukaan.

Tavaroiden olennainen muuttaminen, uudistaminen tai jälleenrakentaminen katsotaan yleensä teolli
suudeksi.

Koneiden ja  laitteiden erikoiskomponenttien ja  osien sekä niiden lisävarusteiden ja  -laitteiden val
mistus luokitellaan yleensä samaan luokkaan kuin niiden koneiden ja  laitteiden valmistus, joihin 
kyseiset osat ja  lisälaitteet on tarkoitettu. Koneiden ja  laitteiden yleiskomponenttien ja  -osien val
mistus, esimerkiksi poltto- ja  sähkömoottoreiden, mäntien, sähkölaitteiden, venttiilien ja  hammas- 
rattaiden valmistus, luokitellaan soveltuviin teollisuuden luokkiin riippumatta siitä, mihin koneisiin 
ja  laitteisiin kyseisiä osia käytetään.

Teollisuuden ja  muiden alojen väliset rajat saattavat olla epäselviä. Teollisuuslaitokset muuntavat 
aineita uusiksi tuotteiksi. Niiden tuotos on uusi tuote. Uuden tuotteen määritelmä saattaa kuitenkin 
olla jossain määrin subjektiivinen. Esimerkiksi seuraavat toiminnot katsotaan teollisuudeksi:
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• maidon pastörointi ja  pakkaaminen
• tuoreen kalan käsittely (osterinkuorien poistaminen, kalan fileeraus)
• painaminen ja  siihen liittyvä toiminta
• valmisbetonin tuotanto
• nahan muokkaaminen
• puun suojaaminen
• galvanointi, pinnoitus, metallin lämpökäsittely ja  kiillotus
• mainoskylttien j a vastaavien valmistus
• koneiden muuntaminen j a peruskorj aus
• laivojen korjaus ja  uudistaminen
• renkaiden uudelleenpinnoitus.

Toisaalta on toimintoja, jo ita  saatetaan pitää teollisuutena mutta joita ei luokitella teollisuudeksi. 
Näihin kuuluvat:
• Puunkaato, joka luokitellaan pääluokkaan A Maatalous, riistatalous ja  metsätalous.
• Malmien ja  muiden mineraalien hyödyntäminen, joka luokitellaan pääluokkaan C Kaivostoiminta 

ja  louhinta.
• Erillinen rakennuspaikalla tapahtuva rakennusten ja  rakenteiden osien kokoaminen, esim. siltojen, 

vesisäiliöiden, rautateiden, hissien, liukuportaiden, vesijohtojen, sammuttajien, keskuslämmitys-, 
ilmastointi-, valaisinlaitteiden, sähköjohtojen yms. talonrakentamiseen ja  muihin rakenteiden osi
en kokoamiseen kuuluva toiminto luokitellaan pääluokkaan F Rakentaminen.

• Irtotavaran jakaminen pienempiä määriä sisältäviin eriin (esim. alkoholijuomien ja  kemikaalien 
pakkaaminen tai pudotus), asiakkaalle räätälöity tietokoneen asennus, jätteenlajittelu, maalien se
koittaminen asiakkaan toiveiden mukaisesti ja  metallien leikkaaminen mittatilaustyönä tuottavat 
tulokseksi muunnelman samasta tuotteesta ,eivät uutta tuotetta, joten ne luokitellaan pääluokkaan 
G Tukku- ja  vähittäiskauppa.

DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus
Elintarviketeollisuus jalostaa maatalouden, kotieläintalouden ja  kalatalouden tuotteita ihmisten tai 
eläinten ruuaksi ja  juomaksi sekä tuottaa monia välituotteita, jotka eivät sellaisenaan ole elintarvik
keita. Toiminnan yhteydessä syntyy usein myös enemmän tai vähemmän arvokkaita sivutuotteita 
(esim. vuotia teurastuksesta ja  öljykakkuja öljyntuotannosta).

Kukin kaksinumerotaso sisältää määrätyn toimialan tuotteet: liha, kala, hedelmät ja  vihannekset, 
rasvat ja  öljyt, maitotuotteet, myllytuotteet, eläinten ruuat, muut elintarvikkeet, juomat, tupakka. 
Tuotantoa voidaan harjoittaa sekä omaan käyttöön että kolmannelle osapuolelle, kuten sopimuspe
rusteisen teurastuksen tapauksessa.

Jotkut itse valmistamiaan tuotteita myyvät toimintayksiköt, esimerkiksi leipomot, leivonnaismyy- 
mälät ja  lihavalmisteliikkeet, luokitellaan teollisuuteen siitä huolimatta, että niissä harjoitetaan myös 
vähittäismyyntiä. Mikäli jalostus on kuitenkin vähäistä eikä merkitse tuotteiden todellista muunta
mista uusiksi tuotteiksi (esim. liha- ja  kalakaupat), tällainen yksikkö luokitellaan kaupan pääluok
kaan G Tukku- ja  vähittäiskauppa.

Teurasjätteiden käsittely eläinten ruokien valmistamiseksi luokitellaan kolminumerotasolle 157. 
Elintarvikkeiden, juomien ja  tupakan valmistuksessa syntyvän jätteen muokkaaminen uusioraaka- 
aineeksi luokitellaan viisinumerotasolle 37200. Elintarvike-, juom a-ja  tupakkajätteen käsittely (hä
vittäminen tai loppusijoitus) kuuluu viisinumerotasolle 90020.

68



DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus

15 Elintarvikkeiden ja juomien 
valmistus

151 Teurastus, lihan ja 
lihatuotteiden jalostus sekä 
säilyvyyskäsittely

1511 Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely 

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

Tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn jalosta
mattoman lihan tuotanto ruhoina tai paloina.

Raakanahkojen ja  -vuotien tuotanto sekä teu
rastuksen muut sivutuotteet, esim. rasvavilla, 
hampaat ja  luut. Jauhon valmistus lihasta.

Ihmisravinnoksi kelpaavien karjanrasvojen 
sulatus ja  puhdistus.

Tähän ei kuulu:
• siipikarjan ja  kanien teurastus sekä siipi

karjasta peräisin olevien ihmisravinnoksi 
kelpaavien rasvojen sulatus ja  puhdistus 
(15120)

• villieläinten turkisten muokkaus eläinten 
kasvatuksen tai metsästyksen yhteydessä 
(01251, 01500)

•  meren eliöiden rasvojen puhdistus (15410)
• tukkukaupan suorittama lihan pakkaaminen 

omaan laskuun (51320) ja  erillinen palk- 
kiotyönä tehty lihan pakkaaminen (74820)

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.

Siipikarjasta peräisin olevien ihmisravinnoksi 
kelpaavien rasvojen sulatus ja  puhdistus.

Tähän luokkaan kuuluvat myös kanien ja  sen 
kaltaisten eläinten teurastaminen sekä jalosta
mattoman lihan tuotanto.

Höyhenten ja  untuvien tuotanto.

Tähän ei kuulu:
• tukkukaupan suorittama siipikarjanlihan 

pakkaaminen omaan laskuun (51320)
• erillinen palkkiotyönä tehty siipikarjanlihan 

pakkaaminen (74820)

1513 Lihanjalostus 

15130 Lihanjalostus
Lihan (myös siipikarjanlihan) valmistus, säi
löntä, suolaus, savustus, pakastus ja  kuivaus.

Lihatuotteiden valmistus: makkarat ja  suoleen 
tms. kuoreen laitetut erikoisvalmisteet, pateet, 
lihahyytelöt, verimakkara ja  -palttu, keitto- 
kinkku; lihauutteet ja  -mehut. Jalostuksen yh
teydessä tapahtuva lihan paloittelu.

Liharuokien valmistus (myös siipikarjanlihas
ta): lihapiirakat, lihasalaatit, -laatikot, muut 
lihaeinekset jne.

Tähän ei kuulu:
• lihaa sisältävien keittojen ja  liemien val

mistus (15890)
• lihan paloittelu teurastuksen yhteydessä 

(15110)
• ihmisravinnoksi kelpaavien karjanrasvojen 

sulatus ja  puhdistus (15110)
• siipikarjasta peräisin olevien ihmisravin

noksi kelpaavien rasvojen sulatus ja  puh
distus (15120)

• meren eliöiden rasvojen puhdistus (15410)
•  tukkukaupan suorittama lihan pakkaaminen 

omaan laskuun (51320)
•  erillinen palkkiotyönä tehty lihan pakkaa

minen (74820)
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152 Kalan ja kalatuotteiden jalostus 
ja säilöntä

1520 Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja 
säilöntä 

15200 Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja  
säilöntä

Kalojen, rapujen ja  muiden meren eliöiden 
suolaus, kuivaus, savustus, säilöntä ja  pakastus. 
Keitetyn tai muuten kypsennetyn kalan tuo
tanto. Tuoreiden jäähdytettyjen tai jäädytetty
jen  kalafileiden tai mädin valmistus, myös 
kaviaari. Paloitellun tai jauhetun jäädytetyn 
kalan tuotanto.

Kalaa sisältävien ruokien valmistus: kalakukot, 
kalasalaatit ja  -laatikot sekä muut kalaeinekset 
ja  -säilykkeet.

Kalajauhon tuotanto rehuksi.

Alusten toiminta, jotka suorittavat ainoastaan 
kalan jalostusta ja  säilöntää.

Tähän ei kuulu:
• kalastusalusten toiminta, jo tka  suorittavat 

sekä kalastusta että kalan jalostusta tai 
säilöntää (05010)

• öljyjen valmistus kaloista ja  muista meren 
eliöistä (15410)

• kalaa sisältävien keittojen ja  liemien val
mistus (15890)

153 Hedelmien, marjojen ja 
vihannesten jalostus ja säilöntä

1531 Perunoiden jalostus ja säilöntä 

15310 Perunoiden jalostus ja  säilöntä
Jäädytettyjen tai kuivattujen perunoiden val
mistus. Perunasta valmistettujen jauhojen ja  
hiutaleiden tuotanto. Ranskalaisten perunoiden 
ja  perunalastujen valmistus. Perunasta valmis
tettujen pikkusuolaisten tuotanto. Pikape- 
runasosejauheen ja  pakasteperunasoseen val
mistus.

Teollinen perunoiden kuoriminen.

Tähän ei kuulu:
• tärkkelyksen valmistus perunasta (tärkke

lyspitoinen, tavallinen perunajauho)
(15620)

1532 Hedelmä-, marja-ja kasvismehujen 
valmistus 

15320 Hedelmä-, marja- ja  kasvismehujen 
valmistus

Aitojen hedelmä-, kasvis-ja marjamehujen val
mistus ja  pullotus, myös tiivisteiden valmistus.

Mehuasemat.

Tähän ei kuulu:
• hedelmämehuilla yms. maustettujen juom ien  

valmistus (15980)

1533 Muu hedelmien, marjojen ja 
vihannesten jalostus ja säilöntä 

15330 Muu hedelmien, marjojen ja  
vihannesten jalostus ja  säilöntä

Hedelmien, kasvisten ja  marjojen säilöntä; kui
vattujen hedelmien, hillojen, hyytelöjen, mar
meladien ja  hedelmäjälkiruokien valmistus, 
säilöntä ja  pakastus.

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

Pähkinätahnojen sekä hedelmien ja  pähki- 
näsekoitusten valmistus. Paahdetut pähkinät.

Tähän ei kuulu:
• perunatuotteiden valmistus (15310)
• hedelmä-, kasvis- ja  marjamehujen valmis

tus (15320)
•  jauhojen valmistus kuivatuista kasviksista 

(15610)
•  hedelmien ja  pähkinöiden säilöntä sokerissa 

(15840)

154 Kasvi- ja eläinöljyjen ja 
-rasvojen valmistus

Raakakasvi- ja  -eläinöljyjen ja  -rasvojen val
mistus (15410) sisältää muiden kuin kemialli
sesti muunnettujen raakojen kasviöljyjen ja  
-rasvojen tuotannon sekä muiden kuin kemial
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lisesti muunnettujen raakojen tai puhdistettujen 
eläinrasvojen ja  -öljyjen tuotannon.

Puhdistettujen öljyjen ja  rasvojen valmistus 
(15420) sisältää puhdistettujen kasviöljyjen ja  
-rasvojen sekä eläin- ja  kasvirasvojen ja  
-öljyjen ja  niiden jakeiden tuotannon; nämä 
voivat olla kokonaan tai osittain hydrattuja, 
vaihtoesteröityjä, uudelleen esteröityjä, elai- 
dinoituja, myös puhdistettuja mutta ei enempää 
käsiteltyjä.

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, myös puhdistettujen, valmistus ka
loista ja  muista meren eliöistä.

Tähän ei kuulu:
• laardin ja  muiden ihmisravinnoksi kelpaa- 

vien karjanrasvojen puhdistus (15110)
• eteeristen öljyjen valmistus (24630)

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 (15410)
• ihmisravinnoksi kelpaavien karjanrasvojen 

puhdistus (15110)
• öljyjen valmistus kaloista ja  muista meren 

eliöistä (15410)

1543 Margariinin ja sen kaltaisten 
ravintorasvojen valmistus 

15430 Margariinin ja  sen kaltaisten 
ravintorasvojen valmistus

Margariinin ja  voileipämargariinin sekä vas
taavien ravintorasvaseosten ja  levitteiden val
mistus. Nestemäisen margariinin valmistus.

Tähän ei kuulu:
• voimariininyms. valmistus (15510)

155 Maitotaloustuotteiden 
valmistus

1551 Maitotaloustuotteiden ja juuston 
valmistus 

15510 Maitotaloustuotteiden ja  juuston 
valmistus

Maidonjalostus: tuoreen, nestemäisen koko- 
maidon ja  kerman luokittelu, siivilöinti, testaus 
jajäähdytys; kerman erottelu maidosta; maidon 
pastörointi, sterilointi, homogenointi, iskukuu- 
mennus ym.; maidon ja  kerman pakkaaminen.

Maitopohjaisten virvoitusjuomien valmistus.

Maidon ja  kerman valmistus kiinteässä muo
dossa (myös makeutettu), esim. maitojauheen 
valmistus.

Piimän, viilin, jogurtin, rahkan ja  smetanan 
valmistus.

Voin ja  voi- kasvisöljyseosten, kuten voimarii- 
nin valmistus.

Juuston ja  juustoaineen valmistus: sulatejuus
ton valmistus sekä muun juuston edelleen ja 
lostaminen mm. savustaminen; heran valmis
tus.

Laktoosin ja  kaseiinin valmistus.

Tähän ei kuulu:
•  maatilalla tapahtuva maidon tuotanto 

(01211)
• maidon kuljetus itsenäisten yrittäjien toi

mesta maatiloilta meijereihin (60241)
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1552 Jäätelön valmistus 

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

Tähän ei kuulu:
• jäätelöjauheen valmistus (15890)

156 Myllytuotteiden, tärkkelyksen ja 
tärkkelystuotteiden valmistus

1561 Myllytuotteiden valmistus 

15610 Myllytuotteiden valmistus
Viljan jauhatus ja  jyvien käsittely: hienojen 
jauhojen, rouheiden, karkeiden jauhojen tai 
pellettien tuotanto vehnästä, rukiista, kaurasta, 
maissista tai muista viljakasveista.

Riisin käsittely: hiotun, kiillotetun, lasitetun, 
kiehautetun (parboiled) tai jalostetun riisin 
tuotanto; riisijauhojen tuotanto.

Kasvisten jauhatus: kuivatuista palkokasveista, 
juurikkaista, juurimukuloista, syötävistä pähki
nöistä tai hedelmistä.

Aamiaiselle tarkoitettujen elintarvikkeiden 
valmistus viljasta tai viljatuotteista: paisutetut 
tai paahdetut ravintovalmisteet, kuten maissi- 
hiutaleet, erilaiset murot ja  myslit.

Valmiiden leipä-, kakku- ja  keksijauhosekoi- 
tusten valmistus. Ruokaleipä-, piparkakku- ja  
voitaikinoiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
• perunasta valmistetun jauhon tuotanto 

(15310)
• tärkkelyksen valmistus perunasta (tärkke

lyspitoinen, tavallinen perunajauho)
(15620)

• eläinruokien valmistus (15710, 15720)

1562 Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden 
valmistus 

15620 Tärkkelyksen ja  tärkkelystuotteiden 
valmistus

Tärkkelyksen valmistus riisistä, maissista, oh
rasta (ohrakas), perunoista (tärkkelyspitoinen, 
tavallinen perunajauho) jne. Maissin märkäjau- 
hatus. Rypälesokerin (glukoosin), tärkkelyssii- 
rapin, maltoosin, keinotekoisen hunajan ja  
karamellin valmistus. Tärkkelyksestä valmis
tetut tapiokasuurimot ja  vastaavat. Gluteenin 
valmistus. Inuliinin valmistus. Maissiöljyn val
mistus.

Tähän ei kuulu:
• sokeritehtaiden ruokosokerin valmistus ja  

puhdistamojen tuottaman sokerin valmistus 
(15830)

• laktoosin valmistus (15510)
• perunasta valmistetun jauhon tuotanto 

(15310)
• viljan jauhatus (15610)

157 Eläinten ruokien valmistus

1571 Rehujen valmistus 

15710 Rehujen valmistus
Maatilatalouden eläimille tarkoitetun rehun ja  
lisäravinnon valmistus, myös AlV-rehun val
mistus, jos se on maataloudesta erillistä toi
mintaa. Sekoittamattoman rehun valmistus.

Tähän ei kuulu:
• kalajauhojen tuotanto rehuiksi (15200)
• öljysiemenkakkujen tuotanto (15410)
• lemmikkieläinten ruokien valmistus (15720)
• tuotantotoiminnat, joissa syntyy sivutuottei

na eläinten ruokintaan sopivaa tuotetta il
man erikoiskäsittelyä tai -jalostusta, kuulu
vat samaan luokkaan, jossa  ko. sivutuote 
syntyy, esim. viljan jauhatuksen jätetuotteet 
(15610)

1572 Lemmikkieläinten ruokien valmistus 

15720 Lemmikkieläinten ruokien valmistus
Lemmikkieläinten ruokien valmistus: valmis
teet, jo ita on erikoisesti käsitelty tai pakattu
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sopiviksi koirien, kissojen, jyrsijöiden, lintujen, 
akvaariokalojen tai muiden lemmikkieläinten 
ruoaksi.

Tähän ei kuulu:
•  tuotantotoiminnat, jo issa  syntyy sivutuottei

na eläinten ruokintaan sopivaa tuotetta il
man erikoiskäsittelyä tai -jalostusta, kuulu
vat samaan luokkaan, jossa  ko. sivutuote 
syntyy, esim. viljan jauhatuksen jätetuotteet 
(15610)

158 Muu elintarvikkeiden valmistus

1581 Pehmeän leivän ja tuoreiden 
leivonnaisten valmistus 

15810 Pehmeän leivän ja  tuoreiden 
leivonnaisten valmistus

Pehmeän leivän ja  sämpylöiden valmistus. 
Tuoreiden leivonnaisten, kuten kakkujen, lei
vosten, piirakoiden, torttujen yms. valmistus. 
Myös näiden leipomotuotteiden valmistus, 
vaikka ne myytäisiin leipomon yhteydessä 
olevassa myymälässä.

Tähän ei kuulu:
• säilyvien leivonnaisten valmistus (15820)
• ruokaleipä-, piparkakku- ja  voitaikinoiden 

valmistus (15610)
• gluteenittoman leivän valmistus (15880)
• kuivien, tuoreiden tai keitettyjen jauhoval- 

misteisten tahnojen (makaronivalmisteet) 
valmistus (15850)

• konditoria-kahvilat (55402)
•  esivalmistettujen leipien yms. paistaminen 

vähittäiskauppojen yhteydessä luokitellaan 
a. o. vähittäiskaupan toimialaan.

1582 Näkkileivän, keksien ja säilyvien 
leivonnaisten valmistus 

15820 Näkkileivän, keksien ja  säilyvien 
leivonnaisten valmistus

Näkkileivän, korppujen, keksien, maustekak- 
kujen, piparkakkujen, vohveleiden, pikkuleipi
en ym. "kuivien" leipomotuotteiden ja  säilyvi
en leivonnaisten ja  kakkujen valmistus.

Sekä makeiden että suolaisten välipalatuottei- 
den (snack-tuotteet) valmistus.

Tähän ei kuulu:
• perunasta valmistettujen välipalatuotteiden 

valmistus (15310)

1583 Sokerin valmistus 

15830 Sokerin valmistus
Juurikassokerin ja  raa'an ruokosokerin valmis
tus.

Puhdistetun ruoko- ja  muiden sokerien val
mistus. Melassin tuotanto.

Tähän ei kuulu:
• rypälesokerin (glukoosin) ja  muiden tärk

kelyksestä valmistettujen sokerien sekä 
tärkkelyssiirapin valmistus (15620)

1584 Kaakaon, suklaan ja makeisten 
valmistus 

15840 Kaakaon, suklaan ja  makeisten 
valmistus

Kaakaon valmistus: kaakaomassa myös möh- 
käleinä, kaakaojauhe, kaakaovoi (kaakaorasva 
tai -öljy). Suklaan, suklaakonvehtien yms. 
valmistus ja  muut kaakaota sisältävät ravinto- 
valmisteet.

Makeisten valmistus: karamellit, pastillit, mar- 
meladimakeiset, lakritsivalmisteet, toffeet, pu
rukumit, fondantit, manteli- ja  marsipaanimas- 
sa, valkoinen suklaa ym.

Hedelmien, pähkinöiden, hedelmänkuorien ym. 
kasvinosien säilöntä sokerissa. Makeisina käy
tettävien viljatuotteiden, esim. suklaalla pääl
lystettyjen riisimurojen valmistus.

Tähän ei kuulu:
• paahdettujen pähkinöiden valmistus 

(15330)
•  juurikassokerin ja  puhdistetun ruokosokerin 

valmistus (15830)
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1585 Makaronin ja vastaavien 
jauhotuotteiden valmistus 

15850 Makaronin ja  vastaavien 
jauhotuotteiden valmistus

Pastatuotteiden, kuten spaghetin, makaronin, 
lasagnen ja  nuudelien valmistus, myös kypsen
nettyjen ja  täytettyjen. Kuskusin valmistus.

Tähän ei kuulu:
• tahnaa sisältävien keittovalmisteiden tuo

tanto, myös kuivat keittojauheet (15890)

1586 Teen ja kahvin valmistus 

15860 Teen ja kahvin valmistus
Kahvinpaahto ja  -jauhatus, kofeiinin poistami
nen kahvista. Liukenevan ns. murukahvin tuo
tanto. Kahvia sisältävien kahvinkorvikkeiden 
valmistus. Kahviuutteiden, -esanssien ja  
-tiivisteiden sekä niihin perustuvien valmistei
den tuotanto. Paahdetun sikurijuuren ja  muiden 
paahdettujen kahvinkorvikkeiden valmistus.

Teen ja  mateen sekoitus ja  pakkaus, myös 
teepusseihin pakkaus. Yrttihaudenesteiden eli 
yrttiteen (minttu-, kamomilla-jne.) valmistus.

Tähän ei kuulu:
• lääkevalmisteina pidettävien yrttihau

denesteiden valmistus (24420)

1587 Mausteiden ja maustekastikkeiden 
valmistus 

15870 Mausteiden ja  maustekastikkeiden 
valmistus

Tomaattiketsupin ja  muiden tomaattikastikkei
den, majoneesivalmisteiden, sinapin ja  sinap- 
pijauheen, etikan sekä muiden mausteiden, 
maustekastikkeiden ja  maustamisvalmisteiden 
tuotanto.

Mausteiden sekoitus ja  pakkaus, mikäli se 
tapahtuu elintarvikkeiden valmistustoiminnan 
yhteydessä.

Tähän ei kuulu:
• maustekasvien viljely (01130)
• ruokasuolan valmistus (14400)

1588 Homogenoitujen ravintovalmisteiden 
ja dieettiruokien valmistus 

15880 Homogenoitujen ravintovalmisteiden 
ja  dieettiruokien valmistus

Erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkei
den valmistus:

Äidinmaidonkorvikkeet, vieroitusvaiheeseen 
tarkoitettu maito ja  muu ruoka sekä pikkulasten 
ruoat.

Ruokavalio valmisteet erityisiin lääkinnällisiin 
tarkoituksiin, esim. diabeetikoille ja  keliaaki- 
koille tarkoitetut (glukoosittomat ja  gluteenit
tomat) elintarvikkeet.

Urheilujuomat ym. elintarvikkeet, jotka on 
tarkoitettu erityisesti urheilijoille tai korvaa
maan erittäin voimakkaan lihasponnistuksen 
aiheuttamaa kulutusta.

1589 Muiden elintarvikkeiden valmistus 

15890 Muiden elintarvikkeiden valmistus
Keittojen ja  liemien valmistus: nestemäiset, 
jähmeät ja  jauheet, myös jäädytetyt ja  esim. 
liemikuutiot.

K anan-ja linnunmunien jalostus, kuorineen tai 
ilman. Tuoreiden, kuivattujen tai muuten säi
löttyjen munankeltuaisten ja  -valkuaisten tuo
tanto.

Hiivan, mämmin ja  muiden muualle kuulu
mattomien elintarvikkeiden valmistus.

Jään valmistus.

159 Juomien valmistus
Tislattujen alkoholijuomien valmistus, viinien 
valmistus rypäleistä, hedelmistä ja  marjoista, 
siiderin ja  oluen valmistus sekä kivennäisvesi
en ja  virvoitusjuomien valmistus.

Tähän ei kuulu:
• aitojen hedelmä-, kasvis- ja  marjamehujen 

valmistus (15320)
• maidonjalostus ym. maitotaloustuotteiden 

valmistus (15510)
• kahvin ja  teen valmistus (15860)
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1591 Tislattujen alkoholijuomien valmistus 

15910 Tislattujen alkoholijuomien 
valmistus

Tislaamalla tehtyjen alkoholijuomien valmis
tus: viski, konjakki, gini, likööri, rommi, vodka 
sekä väkevät juomasekoitukset, ja  muut tislat
tua etyylialkoholia sisältävät alkoholijuomat.

Alkoholipitoisten valmisteiden tuotanto (ns. 
tiivistetyt ekstraktit) juomien valmistusta var
ten.

Myös pullotus, kun se liittyy välittömästi val
mistukseen tai sekoitukseen.

Tähän ei kuulu:
• tislaamattomien alkoholijuomien valmistus 

(15930, 15940, 15950, 15960)

1592 Etyylialkoholin valmistus 
käymisteitse 

15920 Etyylialkoholin valmistus 
käymisteitse

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

Myös pullotus, kun se liittyy välittömästi val
mistukseen tai sekoitukseen.

Tähän ei kuulu:
• muun alkoholin kuin etyylialkoholin val

mistus muuhun kuin elintarvikekäyttöön 
(24140)

1593 Viininvalmistus 

15930 Viinin valmistus
Vain rypäleviinien valmistus. Mietojen, väke
vien, väkevöityjen ja  kuohuvien viinien val
mistus. Alkoholittoman tai vain vähän alkoho
lia sisältävän rypäleviinin valmistus.

Myös pullotus, kun se liittyy välittömästi val
mistukseen tai sekoitukseen.

Tähän ei kuulu:
• marjoista tai hedelmistä valmistettu viini 

(15940)

1594 Siiderin ja muiden hedelmäviinien 
valmistus 

15940 Siiderin ja  muiden hedelmäviinien 
valmistus

Viinien valmistus hedelmistä, marjoista ja  
kasvinosista käymisteitse, myös väkevät ja  
väkevöidyt viinit: siideri, päärynäviini, marja- 
viinit, sima ym.

Myös pullotus, kun se liittyy välittömästi val
mistukseen tai sekoitukseen.

1595 Muiden tislaamattomien juomien 
valmistus käymisteitse 

15950 Muiden tislaamattomien juomien 
valmistus käymisteitse

Muiden tislaamattomien juomien valmistus 
käymisteitse, esim. maustetut rypäleviinit, ku
ten vermutti.

Myös pullotus, kun se liittyy välittömästi val
mistukseen tai sekoitukseen.

1596 Oluen valmistus 

15960 Oluen valmistus
Mallasjuomien, kuten oluen (myös alkoholit
toman), portterin, talouskaljan ja  sahdin val
mistus.

1597 Maltaiden valmistus 

15970 Maltaiden valmistus
Maltaiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
• hiivan valmistus (15890)

1598 Kivennäisvesien ja virvoitusjuomien 
valmistus 

15980 Kivennäisvesien ja  virvoitusjuomien 
valmistus

Alkoholittomien maustettujen ja/tai makeutet
tujen virvoitusjuomien valmistus: limonadit, 
hedelmä-, ko la-ja  tonic-juomat jne.

Kivennäisvesien valmistus.
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Muiden alkoholittomien juomien valmistus. 

Veden ja  lähdeveden pullotus.

Tähän ei kuulu:
• aitojen hedelmä-, kasvis- ja  marjamehujen 

valmistus (15320)
• maitopohjaisten virvoitusjuomien valmistus 

(15510)
• juomaveden puhdistus (41000)

16 Tupakkatuotteiden valmistus

160 Tupakkatuotteiden valmistus 

1600 Tupakkatuotteiden valmistus 

16000 Tupakkatuotteiden valmistus
Savukkeiden, sikarien, piipputupakan, purutu- 
pakan ja  nuuskan valmistus.

"Homogenoidun" ja  "rekonstruoidun" tupakan 
valmistus.

DB Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistus

17 Tekstiilien valmistus
Tekstiilikuitujen käsittely, lankojen ja  kankai
den valmistus, tekstiilien ja  vaatteiden valkai
su, värjäys ja  viimeistely. Sovitettujen tekstii
lituotteiden, kuten sisustustekstiilien, tavaran- 
peitteiden, purjeiden, valmistus. Muiden teks
tiilituotteiden, kuten mattojen, köysien, val
mistus. Neulosten ja  neuletuotteiden (esim. 
sukat ja  neulepuserot) valmistus.

Tekokuitujen valmistus on kemiallinen proses
si, joka kuuluu luokkaan 24700 Tekokuitujen 
valmistus. Vaatteiden valmistus kuuluu kaksi- 
numerotasolle 18 .

171 Tekstiilikuitujen valmistelu ja 
kehruu

1711 Puuvillakuitujen valmistelu ja kehruu 

17110 Puuvillakuitujen valmisteluja 
kehruu

Puuvillatyyppisten kuitujen käsittely: puhdis
tus, karstaus, kampaus ja  kehruu.

Puuvillalangan ja  sen kaltaisten lankojen (ei 
kuitenkaan ompelulangan) valmistus joko puu
villa- tai tekokuiduista kankaitten kudontaa, 
neulosten valmistusta yms. varten.

Lankojen pesu, käherry s ja  kiharrus (tekstu- 
rointi). Lankojen valkaisu, värjäys ja  viimeis

tely kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos 
ne suoritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin 
ne kuuluvat luokkaan 17300.

Tähän ei kuulu:
• ompelulangan valmistus (17160)

1712 Karstavillakuitujen valmistelu ja 
kehruu 

17120 Karstavillakuitujen valmisteluja 
kehruu

Karstavillatyyppisten kuitujen käsittely: puh
distus (rasvan poistaminen villasta, karbonoi- 
minen), karstaus ja  kehruu.

Karstavillalangan ja  sen kaltaisten lankojen 
valmistus joko villa- tai tekokuiduista kankait
ten kudontaa, neulosten valmistusta yms. var
ten.

Lankojen pesu, käherry s ja  kiharrus (tekstu- 
rointi). Lankojen valkaisu, värjäys ja  viimeis
tely kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos 
ne suoritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin 
ne kuuluvat luokkaan 17300.
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1713 Kampavillakuitujen valmistelu ja 
kehruu 

17130 Kampavillakuitujen valmistelu ja  
kehruu

Kampavillatyyppisten kuitujen kampaus ja  
kehruu.

Kampavillalangan ja  sen kaltaisten lankojen 
valmistus joko villa- tai tekokuiduista kankait
ten kudontaa, neulosten valmistusta yms. var
ten.

Puolikampavillatyyppisten kuitujen (karstattu 
mutta ei täysin kammattu) käsittelyjä kehruu.

Lankojen pesu, käherrys ja  kiharrus (tekstu- 
rointi). Lankojen valkaisu, värjäys ja  viimeis
tely kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos 
ne suoritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin 
ne kuuluvat luokkaan 17300.

1714 Pellavakuitujen valmistelu ja kehruu 

17140 Pellavakuitujen valmistelu ja kehruu
Pellavan käsittely.

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

Lankojen pesu, käherrys ja  kiharrus (tekstu- 
rointi). Lankojen valkaisu, värjäys ja  viimeis
tely kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos 
ne suoritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin 
ne kuuluvat luokkaan 17300.

Tähän ei kuulu:
•  pellavan viljely (01111)

1715 Silkkikuitujen valmistus 

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

Silkkijätteiden karstaus ja  kampaus.

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

Tekokuitufilamenttien kertaus ja  kiharrus.

Lankojen pesu, käherrys ja  kiharrus (tekstu- 
rointi). Lankojen valkaisu, värjäys ja  viimeis
tely kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos 
ne suoritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin 
ne kuuluvat luokkaan 17300.

Tähän ei kuulu:
•  katkomattomien tekokuitukimppujen, kars- 

taamattomien ja  kampaamattomien katkot
tujen tekokuitujen sekä katkomattomien te
kokuitulankojen valmistus (24700)

1716 Ompelulangan valmistus 

17160 Ompelulangan valmistus
Ompelu- ja  vähittäismyynti langan valmistus 
mistä tahansa tekstiiliaineesta tai niiden sekoi
tuksista.

Lankojen pesu, käherrys ja  kiharrus (tekstu- 
rointi). Lankojen valkaisu, värjäys ja  viimeis
tely kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos 
ne suoritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin 
ne kuuluvat luokkaan 17300.

Tähän ei kuulu:
• neule- ja  virkkuulangan valmistus (17110- 

17150, 17170)

1717 Muiden tekstiilikuitujen valmistelu ja 
kehruu 

17170 Muiden tekstiilikuitujen valmistelu ja  
kehruu

Muiden tekstiilikuitujen, kuten juutin, rämin, 
manillahampun ym. niinikuitujen, sisalin ym. 
agavekuitujen ja  kookoskuitujen käsittely sekä 
lankojen valmistus niistä.

Paperilangan valmistus.

Tähän ei kuulu:
•  pellavalangan valmistus (17140)
• kasvitekstiilikuituja sisältävien kasvien 

viljely (juutti, kookoskuitu) (01111)
• lasikuidun ja  lasikuitulangan valmistus 

(26140)
•  katkomattomien tekokuitukimppujen, kars- 

taamattomien ja  kampaamattomien katkot
tujen tekokuitujen sekä katkomattomien te
kokuitulankojen valmistus (24700)
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172 Kankaiden kudonta

1721 Puuvillakankaiden kudonta 

17210 Puuvillakankaiden kudonta
Puuvillakankaan ja  sen kaltaisten kankaiden 
kudonta joko puuvilla- tai tekokuitulangoista.

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

Tähän ei kuulu:
• kankaiden viimeistely erillisessä toimipai

kassa (17300)
•  puuvillamattojen valmistus (17510)
•  nauhojen ja  muiden kapeiden kudonnaisten 

valmistus (17540)
• neulosten valmistus (17600)
• kuitukankaiden valmistus (17530)

1722 Karstavillakankaiden kudonta 

17220 Karstavillakankaiden kudonta
Karstavillakankaan ja  sen kaltaisten kankaiden 
kudonta villa- tai tekokuitulangoista.

Tähän ei kuulu:
• neulosten valmistus (17600)
• mattojen valmistus villasta (17510)
• kuitukankaiden valmistus (17530)
• huovan valmistus (17540)

1723 Kampavillakankaiden kudonta 

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

Tähän ei kuulu:
• neulosten valmistus (17600)
• mattojen valmistus villasta (17510)
• kuitukankaiden valmistus (17530)
• huovan valmistus (17540)

1724 Silkkikankaiden kudonta 

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

Tähän ei kuulu:
• kuitukankaiden valmistus (17530)

1725 Muiden kankaiden kudonta 

17250 Muiden kankaiden kudonta
Muiden tekstiilikankaiden kudonta: pellava-, 
rami-, hamppu-, juutti- ym. niinikuitukankaat 
sekä kankaat erikoislangoista.

Polypropeenikankaiden valmistus.

Lasikuitukudelmien valmistus.

Tähän ei kuulu:
• mattojen valmistus tekstiiliaineista (17510)
• kuitukankaiden valmistus (17530)

173 Tekstiilien viimeistely 

1730 Tekstiilien viimeistely 

17300 Tekstiilien viimeistely
Tekstiilien ja  tekstiilituotteiden, myös vaattei
den, viimeistely erillisessä toimipaikassa: val
kaisu, värjäys, kuvioiden painaminen (myös 
lämpöpainanta), leikkaaminen, kuivaus, höy
rytys, nukkaus, kutistaminen (sanforointi), kor
jaus ja  merserointi.

Nahkavaatteiden viimeistely, farmarien valkai
su sekä tekstiilien laskostus ja  sen kaltainen 
työ.

Tähän ei kuulu:
• tekstiilien valmistajien suorittama viimeis

tely (171, 172, 175)
• tekstiilien kyllästys, päällystys ja  laminointi 

muovilla (17540)
• asiakkaan odottaessa suoritettu tekstiili

tuotteen painanta (52740)

174 Sovitettujen tekstiilituotteiden 
valmistus pl. vaatteet

1740 Sovitettujen tekstiilituotteiden 
valmistus pl. vaatteet

Sovitettujen tuotteiden valmistus mistä tahansa 
tekstiiliaineesta, myös neuloksesta.
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17401 Sisustustekstiilien valmistus
M atka-ja vuodehuopien, vuodeliinavaatteiden, 
pöytä-, pyyhe- ja  lautasliinojen, verhojen, 
kappojen, sisätilojen kaihtimien, käsin kudot
tujen kuvakudosten, ryijyjen ym. seinävaattei
den, päiväpeitteiden, vanu- ja  untuvapeittojen, 
tyynyjen ja  makuupussien, huonekalujen pääl- 
lyskankaiden, sähköhuopien tekstiiliosien yms. 
valmistus hankituista materiaaleista, myös 
neuloksesta.

Tähän ei kuulu:
• patjojen valmistus (36150)
•  tekstiilitapettien valmistus (21240)

17409 Tavaranpeitteiden, purjeiden ja  
muiden sovitettujen tekstiili
tuotteiden valmistus

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

Lippujen, kangasjulisteiden ja  viirien valmis
tus.

Autonistuinsuojien, moottoripyörien, koneiden 
ja  huonekalujen irtosuojuksien valmistus.

Pöly- ja  pesuriepujen yms. valmistus. Pelastus
liivien, laskuvarjojen jne. valmistus. Silmu- 
kointi.

Tähän ei kuulu:
• teknistä tarkoitusta varten valmistettujen 

tekstiilitavaroiden tuotanto (17540)

175 Muu tekstiilituotteiden 
valmistus

1751 Mattojen valmistus 

17510 Mattojen valmistus
Lattianpäällysteiden valmistus tekstiiliaineesta:

Kudottujen, tuftattujen, neulottujen ja  muun
laisten kokolattiamattojen, joiden pinta on 
villaa, hienoa eläimenkarvaa, tekokuitua, huo
paa tai muuta tekstiiliainetta, valmistus.

Solmittujen, kudottujen, tuftattujen ja  muun
laisten mattojen, ryijymattojen, laattojen yms. 
valmistus tekstiilikuiduista, myös huovasta,

langoista, lumpuista, kierretystä paperista, 
sisalista, juutista, kookoskuidusta jne. käsin tai 
koneella.

Tähän ei kuulu:
• mattojen valmistus punonta- ja  palmikointi- 

aineista, esim. ovimatot (20520)
• linoleumin ja  kovapintaisten (ei kuitenkaan 

muovisten) lattianpäällysteiden valmistus 
(36630)

•  korkista, kumista tai muovista tehtyjen latti
anpäällysteiden valmistus, vaikka toinen 
puoli on tekstiiliä (20520, 25130, 25230)

•  seinällä pidettävien ryijyjen valmistus 
(17401)

1752 Köysien, narujen ja verkkojen 
valmistus 

17520 Köysien, narujen ja verkkojen 
valmistus

Köysien ja  narujen, s ide -ja  purjelankojen val
mistus tekstiilikuiduista, -kaistaleista tai vas
taavista; myös kumilla tai muovilla kyllästetyt, 
päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tuo ttee t.

Verkkojen punonta köysistä ja  naruista. Köy
sistä ja  verkoista valmistettujen tuotteiden val
mistus: kalaverkot, laivojen lepuuttajat ym. 
suojukset, pehmikkeet lastin purkua varten, 
kuormausköydet, nostolenkit, metallirenkailla 
varustetut köydet.

Tähän ei kuulu:
•  hiusverkkojen valmistus (18240)

1753 Kuitukankaiden valmistus 

17530 Kuitukankaiden valmistus
Kuitukankaan valmistus tekstiilikuiduista, sen 
kaltaisen kankaan valmistus langoista. Kuitu
kankaan valmistus metritavarana, määräpituisi
na paloina, suorakaiteen tai neliön muotoon 
leikattuina paloina sen enempää valmistamatta. 
Tähän luokkaan kuuluvia kuitukangastuotteita 
ovat mm. muovilaminaatteihin tarkoitetut pin- 
taharsot, kertakäyttövaippojen päälliskankaat, 
suodatinkankaat jne.

Tähän ei kuulu:
• kuitukangasvaatteiden valmistus (18)
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• kuitukangastuotteita vastaavien paperi
tuotteiden valmistus (21220)

• kuitukankaasta valmistetut lakanat, tyyny- 
liinat, pöytäliinat yms. (17401)

• lääkintäkäyttöön tarkoitettujen kuitukan
gastuotteiden valmistus (24420)

1754 Muiden tekstiilituotteiden valmistus 

17540 Muiden tekstiilituotteiden valmistus
Kudottujen nauhojen valmistus, myös sellaisten 
kuteettomien nauhojen valmistus, joissa yhden
suuntaiset tekstiililangat tai -kuidut on yhdis
tetty liimaamalla.

Nimilappujen, merkkien yms. valmistus teks- 
tiiliaineista.

Tyllin, pitsin ja  muiden verkkokudosten val
mistus. Koruompelusten valmistus. Nauhojen, 
myös kimmoisten kudelmien, valmistus metri- 
tavarana, kaistaleina tai määräkokoon leikat
tuina.

Koristeiden valmistus: koristepunokset, palmi
koidut nauhat, tupsut, pompulat yms.

Vanun valmistus puuvillasta tai muusta tekstii- 
liaineesta sekä vanuteosten valmistus, esim. 
maitosiivilät.

Metalloidun tai kierrepäällystetyn langan, teks
tiilillä päällystetyn kumilangan tai köyden sekä 
kumilla tai muovilla kyllästetyn tai päällystetyn 
langan tai kaistaleen valmistus.

Pyöränrenkaan tukikudoksen valmistus vahvas
ta keinokuitulangasta. Muiden käsiteltyjen tai 
päällystettyjen tekstiilien valmistus: kuultokan- 
gas, maalausta varten käsitellyt kudelmat, jäy- 
kistekangas (buckram) ja  sen kaltaiset kudel
mat, liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella 
päällystetyt tai kumilla käsitellyt tekstiiliku- 
delmat; muovilla kyllästetyt, päällystetyt tai 
laminoidut kudelmat.

Huovan valmistus, myös kyllästetyn ja  pääl
lystetyn. Ei-kudottujen kankaiden valmistus, 
myös sellaisten, joissa muovi tai kumi on side
aineena, ei kuitenkaan pääasiallisena aineena.

Lampun, kamiinan, kynttilän yms. sydänten 
(tekstiiliaineesta kudotut, palmikoidut tai neu
lotut), hehkusukkakudelmien ja  hehkusukkien, 
paloletkujen yms. tekstiililetkuj en valmistus,

myös vuorattuna, vahvistettuna tai muulla 
aineella varustettuna; käyttö- ja  kuljetushihno- 
jen, myös metallilla tai muulla aineella vahvis
tettujen, sekä muiden teknisten tekstiilitavaroi- 
den valmistus: suodatus- ja  puserruskangas, 
seulakangas, paperikoneissa käytettävät viirat 
ja  konehuovat jne.; gametoidut tekstiilikuitu- 
jätteet.

Tähän ei kuulu:
• linoleumin ja  kovapintaisten (ei kuitenkaan 

muovisten) lattianpäällysteiden valmistus 
(36630)

•  kudosten valmistus kudotusta metallilan- 
gasta (28730)

• sellaisten kudosten valmistus, jo issa  kylläs
tys tai päällystys ei näy paljaalla silmällä 
(17210-17250)

• tekstiilien pelkkä kyllästys ja  päällystys 
erillisessä toimipaikassa (17300)

• kumilla päällystetyt käyttö- ja  kuljetushih- 
nat, jossa kumi on pääasiallisena aineena 
(25130)

• huopamattojen valmistus (17510)
• sellaisten levyjen, laattojen, kaistaleiden, 

solumuovien tai solukumien valmistus, jo tka  
on yhdistetty huopaan tai ei-kudottuihin 
kankaisiin ja  jo issa  tekstiili on vain vahvis
tukseksi mukana (25210, 25130)

176 Trikooneulosten valmistus 

1760 Trikooneulosten valmistus

17600 Trikooneulosten valmistus
Neulosten (myös nukka- ja  froteeneulosten) 
valmistus, värjäys, valkaisuja loppumuokkaus. 
Neulosten valmistus kimmoisasta tai kumilan- 
gasta.

177 Neuletuotteiden valmistus 

1771 Sukkien ja sukkahousujen valmistus 

17710 Sukkien ja sukkahousujen valmistus
Miesten, naisten ja  lasten sukkien ja  sukka
housujen, myös terättömien, valmistus. Jalki
neiden päällysten valmistus tekstiiliaineesta 
ilman kiinnitettyä pohjaa.
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1772 Neulepuseroiden, -takkien ja sen 
kaltaisten tuotteiden valmistus 

17720 Neulepuseroiden, -takkien ja sen 
kaltaisten tuotteiden valmistus

Joko käsin tai koneella tuotettujen villapaito
jen, neulepuseroiden, -takkien, -liivien ja  vas
taavien tuotteiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
• sukkien ja  sukkahousujen valmistus (17710)
•  muiden neulevaatteiden ja  -asusteiden val

mistus (182)
• ortopedisten välineiden valmistus (33101)

18 Vaatteiden valmistus; 
turkisten muokkaus

Vaatetusteollisuus kattaa kaiken vaatteiden 
ompelun (valmis- ja  mittatilausvaatteet) kai
kista materiaaleista (esim. nahasta, kankaasta, 
neuloksesta) kaiken tyyppisten vaatteiden 
osalta (esim. miesten, naisten ja  lasten päällys- 
ja  alusvaatteet, myös työ- ja  vapaa-ajan vaat
teet) mukaan luettuna asusteet. Tämä luokka 
sisältää myös turkisteollisuuden (turkisnahat ja  
-vaatteet). Se ei sisällä käsin tai koneella tuo
tettujen neulevaatteiden valmistusta (177) eikä 
vaatteiden viimeistelyä (17300).

181 Nahkavaatteiden valmistus 

1810 Nahkavaatteiden valmistus 

18100 Nahkavaatteiden valmistus
Nahkavaatteiden valmistus: takit, housut, ha
meet ym. päällys- ja  ulkoiluvaatteet, myös 
tekonahasta.

Tähän ei kuulu:
• nahkahattujen, -käsineiden ja  vöiden val

mistus (18240)
• turkisvaatteiden valmistus (18300)
• urheilukäsineiden- ja  -päähineiden valmis

tus nahasta tai tekonahasta (36400)

182 Vaatteiden ja asusteiden 
valmistus

Vaatteiden ja  asusteiden valmistus ei sisällä 
turkisvaatteiden valmistusta (18300).

1821 Työvaatteiden valmistus 

18210 Työvaatteiden valmistus
Työvaatteiden ja  virkapukujen valmistus.

Tähän ei kuulu:
• jalkineiden valmistus (19300)
• työvaatteiden valmistus kumista tai muo

vista yhteenliimaamalla eikä ompelemalla 
(25130, 25240)

•  turvapäähineiden ja  -kypärien valmistus 
(25240, 28750)

• työvaatteiden ja  virkapukujen korjaus 
(52740)

1822 Muiden päällysvaatteiden valmistus 

18220 Muiden päällysvaatteiden valmistus
Miesten, naisten ja  lasten muiden päällysvaat
teiden valmistus kudotusta kankaasta, trikoo- 
neuloksesta, kuitukankaasta jne.: päällystakit, 
pikkutakit, puvut, housut, leningit, jakut, ha
meet, yhdistelmäasut yms.

Sadetakkien valmistus.

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

Mittatilausvaatteiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
• käsin tai koneella tuotettujen neulepuseroi

den, -takkien, -liivien ja  vastaavien tuottei
den valmistus (17720)

• turkisvaatteiden valmistus (18300)
• kenkien valmistus (19300)
• vaatteiden korjaus (52740)
• kumisten tai muovisten liimaamalla tms. 

tavalla kuin ompelemalla yhteen liitettyjen 
päällysvaatteiden valmistus (25130, 25240)

81



DB Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistus

1823 Alusvaatteiden valmistus 

18230 Alusvaatteiden valmistus
Miesten, naisten ja  lasten alusvaatteiden val
mistus kudotusta kankaasta, trikooneuloksesta, 
pitsistä jne.

Paitojen, paitapuseroiden, T-paitojen, puseroi
den, alushousujen, pikkuhousujen, yöpukujen, 
yöpaitojen, aamutakkien, rintaliivien, korsetti
en yms. valmistus.

Tähän ei kuulu:
• sukkien ja  sukkahousujen valmistus (17710)
• alusvaatteiden korjaus (52740)

1824 Muiden vaatteiden ja asusteiden 
valmistus 

18240 Muiden vaatteiden ja  asusteiden 
valmistus

Muiden kuin työvaatteiden, päällysvaatteiden 
ja  alusvaatteiden valmistus.

Vauvanvaatteiden valmistus.

Ulkoiluasujen, verryttelypukujen, hiihtoasujen, 
uimapukujen valmistus.

Hattujen ja  päähineiden valmistus, myös na
hasta tai turkiksesta.

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

Tähän ei kuulu:
•  turvapäähineiden valmistus (25240, 28750)
•  urheilukäsineiden ja  urheilupäähineiden 

valmistus nahasta (36400)

• muiden vaatteiden ja  asusteiden korjaus 
(52740)

183 Turkisten muokkaus ja 
turkistuotteiden valmistus

1830 Turkisten muokkaus ja 
turkistuotteiden valmistus 

18300 Turkisten muokkaus ja  
turkistuotteiden valmistus

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

Turkis vaatteiden ja  -asusteiden valmistus.

Yhdistettyjen turkisnahkojen, kuten laattojen, 
levyjen ja  kaistaleiden valmistus.

Muiden turkistuotteiden, kuten taljojen, mat
tojen, kiillotusturkisten yms. valmistus.

Tähän kuuluu myös tekoturkisten, tekoturkis- 
vaatteiden ym. -tuotteiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
• turkista sisältävien saappaiden ja  kenkien 

valmistus (19300)
• turkiksilla somistettujen vaatteiden valmis

tus (18220, 18240)
• raakavuotien, -nahkojen ja  turkisten tuo

tanto kuuluu siihen luokkaan, missä ko. 
eläin on teurastettu (yleensä 0125, 01500, 
15110)

• turkisjäljitelmien valmistus kankaista tai 
neuloksista (172, 17600)

• turkishattujen ja  -päähineiden valmistus 
(18240)
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DC Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
N ahka-ja jalkineteollisuudessa käytetään raaka-aineena monia materiaaleja eikä ainoastaan nahkaa. 
Tähän luokkaan kuuluu myös raakavuotien ja  -nahkojen valmistelu ja  parkitus. (Niiden tuotanto 
kuuluu luokkaan 15110.)

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 pergamenttinahan, säämiskäparkitun na
han, kiiltonahan ja  metalloidun nahan valmis
tus.

Nahkaan tai nahkakuituihin perustuvan kui
tunahan (tekonahan) valmistus laattoina, levyi
nä tai rullina.

Tähän ei kuulu:
•  raakojen vuotien ja  nahkojen tuotanto 

(15110)
• turkisten parkitseminen ja  muokkaus 

(18300)
•  nahkavaatteiden valmistus (18100)
• nahkajalkineiden valmistus (19300)
• luonnonnahkaan tai luonnonnahkakuituihin 

perustumattomien nahkajäljitelmien val
mistus (172, 25130, 25240)

192 Laukkujen, satuloiden yms. 
tuotteiden valmistus

1920 Laukkujen, satuloiden yms. 
tuotteiden valmistus 

19200 Laukkujen, satuloiden yms. 
tuotteiden valmistus

Matkalaukkujen, matka-arkkujen, salkkujen, 
käsilaukkujen, lompakkojen, kukkarojen, ko
teloiden yms. valmistus nahasta tai tekonahas- 
ta. Myös muusta aineesta, kuten muovilevystä, 
tekstiiliaineesta, vulkaanikuidusta, kartongista 
tai pahvista valmistetut tuotteet, mikäli val
mistusmenetelmä on sama kuin k.o. nahka- 
tuotteissa.

Muiden kuin metallisten kellonrannekkeiden 
valmistus.

Tekniseen tarkoitukseen käytettävien nahka-ja 
tekonahkateosten valmistus.

Satula- ja  valjasteosten, pakkaustarvikkeiden, 
hihnojen ym. valmistus nahasta tai tekonahasta, 
myös koirien talutushihnojen, kaulapantojen ja  
takkien valmistus.

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

Tähän ei kuulu:
• nahkavaatteiden valmistus (18100)
• nahkakäsineiden ja  -hattujen valmistus 

(18240)
• jalkineiden valmistus (19300)
•  metallisten kellonrannekkeiden valmistus 

(33500)
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193 Jalkineiden valmistus 

1930 Jalkineiden valmistus 

19300 Jalkineiden valmistus
Jalkineiden valmistus kaikkiin tarkoituksiin 
(lukuun ottamatta ortopedisiä kenkiä) mistä 
tahansa aineesta (paitsi ei asbestista eikä teks- 
tiiliaineesta ilman sovitettuja pohjia) valmis
tustavasta riippumatta.

Kenkien, saappaiden, saapikkaiden, sandaalien, 
tohvelien valmistus.

Kumisaappaiden ym. vedenpitävien jalkineiden 
valmistus.

Urheilujalkineiden, myös muovisten laskette- 
lukenkien valmistus.

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

Kenkien valmistus kokonaan tai osittain nahas
ta, tekstiiliaineista, muovista, kumista, puusta 
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 päällysten valmistus tekstiiliai- 

neesta ilman kiinnitettyä pohjaa (17710)
• ortopedisten jalkineiden valmistus (33101)

DD Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus

20 Sahatavaran, puutuotteiden 
sekä korkki- ja punonta
tuotteiden valmistus pl. 
huonekalut

Tämä luokka sisältää puutuotteiden valmistuk
sen, esim. sahatavara, ristiinliimattu vaneri, 
vaneriviilu, puupakkaukset, puiset lattianpääl
lysteet, tehdasvalmisteiset puurakennukset sekä 
niiden puuelementit. Tuotantoprosessi käsittää 
puun sahauksen, höyläyksen, muotoilun, la- 
minoinnin ja  puutuotteiden kokoonpanon. Se 
alkaa tukkien sahaamisesta pölkyiksi tai saha
tavaraksi, jo ita voidaan sen jälkeen sahata 
edelleen tai muotoilla sorvilla tai muilla työvä
lineillä. Sahatavara tai muu muokattu puuaines 
voidaan tämän jälkeen höylätä tai hioa sekä 
koota lopullisiksi tuotteiksi, kuten puupakka- 
uksiksi.

Sahoja ja  puunsuojausta harjoittavia yksikköjä 
lukuun ottamatta yksiköt ryhmitellään teolli
suudenaloihin lähinnä pääasiallisen tuotteensa 
mukaisesti.

Tämä taso ei sisällä huonekalujen valmistusta 
(361) eikä muun kuin valmistajan suorittamaa 
puisten kiintokalusteiden yms. asennusta 
(45420).

201 Puun sahaus, höyläys ja 
kyllästys

2010 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 

20100 Puun sahaus, höyläys ja  kyllästys
Puun sahaus, höyläys ja  muu työstö: pituus
suunnassa sahattu, tasoleikattu, sorvattu, höy
lätty, profiloitu tai muulla tavalla työstetty puu.

Puisten ratapölkkyjen valmistus.

Yhdistämättömien parkettilaattojen ja  -rimojen 
valmistus.

Lastuvillan ja  puujauhon valmistus. Puulastu- 
jen ja  hakkeen valmistus sahojen yhteydessä. 
Polttopuun sahaus ja  pilkkominen.

Sahatavaran yms. puutavaran kyllästys tai 
kemiallinen käsittely suoja- ym. aineilla. Puun 
kuivaus ja  lämpökäsittely.

Tähän ei kuulu:
• puun korjuu ja  raakapuun tuotanto (02013)
• vanerin ja  vaneriviilun valmistus (20201)
• lastulevyn valmistus (20202)
• kuitulevyn valmistus (20203)
• kattopäreiden ja  -paanujen, reuna-ja  ke- 

hyslistojen valmistus (20309)
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• hakkeen valmistus muualla kuin sahan 
yhteydessä kuuluu valmistajan päätoimialan 
mukaiseen teollisuuden luokkaan

202 Vanerin, lastu- ja kuitulevyn 
ym. puulevyjen valmistus

2020 Vanerin, lastu- ja kuitulevyn ym. 
puulevyjen valmistus 

20201 Vanerin ja  vaneriviilun valmistus
Vaneriviilun valmistus.

Ristiinliimatun vanerin, viilutettujen puulevy
jen yms. kerrostetun puun, paneelien ja  levyjen 
valmistus. Tiivistetyn puun valmistus.

Tähän ei kuulu:
• lastulevyn valmistus (20202)
•  kuitulevyn valmistus (20203)

20202 Lastulevyn valmistus
Lastulevyn valmistus puulastuista, sahanpu
rusta, puujauhosta tai muusta puumaisesta 
aineesta, myös tekohartsin tai muun sideaineen 
avulla yhteenpuristamalla.

Tähän ei kuulu:
• levyjen valmistus puulastusta, sahanpurusta 

tai muusta puumaisesta aineesta kipsi- tai 
muuta kivennäissideainetta käyttäen 
(26610, 26620)

20203 Kuitulevyn valmistus
Pehmeän ja  kovan kuitulevyn valmistus puusta 
tai muusta puumaisesta aineesta, myös kuitule
vyn päällystäminen.

203 Rakennuspuusepäntuotteiden 
valmistus

2030 Rakennuspuusepäntuotteiden 
valmistus 

20301 Puutalojen valmistus
Pystytystä varten valmiiden puurakennusten 
tehdasmainen tai käsityömäinen valmistus: 
asuinrakennukset vakituista tai vapaa-ajan asu
mista varten, saunat, vajat jne.

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

Tähän ei kuulu:
•  puutalojen pystytys rakennusyrityksen toi

mesta (45211)

20309 Muu rakennuspuusepäntuotteiden 
valmistus

Pääasiassa rakennusteollisuudessa käytettäväk
si tarkoitettujen puutuotteiden valmistus:

Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus: ovet, 
ikkunat, ikkunaluukut ja  niiden karmit, portaat, 
kaiteet ja  muut niiden kaltaiset tavarat.

Kirvesmiehen teosten valmistus: hirret, parrut, 
kattotuolit ja  muut niiden kaltaiset puuteokset, 
jo ita käytetään talon rakenneosina tai raken- 
nustelineissä, holvikaaren kannattimina jne. 
Myös puusta tehtyjen betonimuottien valmis
tus.

Puisten reuna- ja  kehyslistojen, kattopäreiden 
ja  paanujen valmistus.

Solulevyjen ja  yhdistettyjen parkettilaattojen ja  
-rimojen valmistus.

Em. tuotteisiin kuuluviksi tunnistettavien ko- 
koamattomien osien valmistus.

Näiden tuotteiden asentaminen, kun se tapah
tuu valmistajan toimesta.

Tähän ei kuulu:
• yhdistämättömien parkettilaattojen ja  

-rimojen valmistus (20100)
• puutalojen valmistus (20301)

204 Puupakkausten valmistus 

2040 Puupakkausten valmistus 

20400 Puupakkausten valmistus
Puisten pakkauslaatikoiden, -rasioiden, -häk
kien ja  muiden niiden kaltaisten päällysteiden 
valmistus. Puisten kaapeli- ja  johdinkelojen, 
kuormalavojen, -alustojen, laatikko- ym. lasta- 
uslavojen ja  muiden niiden kaltaisten tavaroi
den valmistus.
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Tynnyreiden, saavien ja  muiden tynnyriteosten 
ja  niiden osien valmistus puusta.

Tähän ei kuulu:
•  puulla päällystettyjen matkalaukkujen val

mistus (20510)
•  muulla kuin puulla päällystettyjen matka

laukkujen valmistus (19200)
• palmikointiaineesta valmistettujen laatikoi

den tuotanto (20520)

205 Muiden puutuotteiden sekä 
korkki- ja punontatuotteiden 
valmistus

2051 Muiden puutuotteiden valmistus 

20510 Muiden puutuotteiden valmistus
Erilaisten puutuotteiden valmistus: työkalut, 
työkalunrungot, -varret ja  -kädensijat; harjan- 
ja  luudanrungot ja  -varret; jalkineiden puulestit 
ja  pakotuspuut; pienoispatsaat ja  muut koriste- 
esineet puusta; vaateripustimet; puumosaiikki- 
työt, upotekoristeinen puu; henkilökohtaiset 
käyttö- ja  koriste-esineet puusta, korurasiat tai 
ruokailuvälinelippaat ja  -kotelot yms.; puiset 
talous- ja  keittiöesineet; kalustusesineet (kuten 
vaate-ja hattunaulakot, maustehyllyt) puusta.

Puolien, lankarullien ja  niiden kaltaisten esi
neiden valmistus sorvatusta puusta.

Ruumisarkkujen valmistus.

Muut puusta valmistetut tavarat.

Tähän ei kuulu:
•  puusta valmistettujen koneiden ja  laitteiden 

sekä puisten koneen osien valmistus (29)
•  puusta tehtyjen jollain muulla aineella kuin 

puulla päällystettyjen matka-arkkujen ja  
-laukkujen valmistus, myös muovilevyllä 
päällystettyinä (19200)

• kellojen koteloiden valmistus (33500)
• korujen valmistus puusta (36610)
• huonekalujen valmistus (361)
• valaisimien ja  valaistustarvikkeiden val

mistus (31500)
• puusta tehtyjen jalkineiden ja  niiden osien 

valmistus (19300)
• luutien ja  harjojen valmistus (36620)
• kävelykeppien ja  puisten sateenvarjonkä- 

densijojen valmistus (36630)
• tulitikkujen valmistus (36630)
• leikkikalujen valmistus (36500)

2052 Korkki-, olki- ja punontatuotteiden 
valmistus 

20520 Korkki-, olki- ja  punontatuotteiden 
valmistus

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

Tuotteiden valmistus luonnonkorkista ja  pu- 
ristekorkista.

Korkista tehtyjen, myös toiselta puolelta teks
tiiliä olevien, lattianpäällysteiden valmistus.

Palmikoimalla tai punomalla tehtyjen tavaroi
den, esim. mattojen ja  säleikköjen valmistus. 
Punonta tai palmikointiaineena voidaan käyttää 
myös muovia.

Kori- ja  punontatavaroiden sekä muiden pu
nonta- ja  palmikointiaineista välittömästi mää
rämuotoisiksi tehtyjen tuotteiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
• kellojen koteloiden valmistus (33500)
• huonekalujen valmistus (361)
• valaisimien ja  valaistustarvikkeiden val

mistus (31500)
• mattojen tai säleikköjen valmistus tekstiili- 

materiaalista (17510)

86



DE Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus; kustantaminen ja painaminen

DE Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus; kustantaminen ja 
painaminen

21 Massan, paperin ja paperi
tuotteiden valmistus

Tähän luokkaan kuuluvat yksiköt valmistavat 
massaa, paperia tai jalostettuja paperituotteita. 
Näiden tuotteiden valmistus ryhmitellään yh
teen, koska ne sisältävät peräkkäisiä toisiinsa 
liittyviä prosesseja. Tavallisesti yksikkö käyt
tää useampaa kuin yhtä valmistusprosessia. 
Toiminta voidaan jakaa kolmeen perusryh
mään. Massan valmistuksessa selluloosakuidut 
erotetaan puun tai kierrätyspaperin epäpuhta
uksista. Paperin valmistus sisältää kuitujen 
puristamisen arkeiksi. Jalostetut paperituotteet 
valmistetaan paperista ym. materiaaleista 
käyttäen eri leikkaus- ja  muotoilumenetelmiä. 
Valmistus sisältää pinnoituksen ja  laminoinnin. 
Paperituotteet voivat olla myös painettuja 
(tapetti, käärepaperi jne.), kunhan painatus on 
tuotteen pääasiallisen käytön kannalta toissi
jaista.

211 Massan, paperin ja kartongin 
valmistus

2111 Massanvalmistus 

21110 Massanvalmistus
Valkaistun, puolivalkaistun tai valkaisematto
man massan valmistus puusta pääasiallisesti tai 
yksinomaan toisille toimipaikoille toimitetta
vaksi: mekaaninen puumassa (puuhioke), puo- 
likemiallinen puumassa, kemiallinen puumassa 
(sooda- tai sulfaattisellu, myös liukosellu, 
sulfiittisellu).

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

Tähän ei kuulu:
•  hakkeen valmistus sahojen yhteydessä 

(20100)

2112 Paperin ja kartongin valmistus 

21120 Paperin ja  kartongin valmistus
Paperin, pahvin ja  kartongin valmistus, myös 
teolliseen jatkojalostukseen tarkoitettu. Val
mistuksessa käytetty massa tai sellu voi olla 
toisilta toimipaikoilta hankittua tai samassa 
toimipaikassa valmistettua.

Päällystämättömän tai päällystetyn paperin ja  
pahvin valmistus rullina tai arkkeina. Sanoma
lehtipaperin valmistus sekä muun paino- tai 
kirjoituspaperin valmistus. Pyyhe- ja  lautas
liinojen, nenäliinojen yms. tuotteiden valmis
tukseen tarkoitetun paperin valmistus. Sellu- 
loosavanun valmistus. Aallotuspaperin tuotanto 
aaltopahvin valmistusta varten. Paperin val
mistus pakkaustarkoituksiin. Leikkaamattoman 
savukepaperin valmistus.

Pergamentti- ja  greaseproof-paperin ja  -pahvin 
sekä niiden jäljitelmien valmistus, kiillotetun 
läpikuultavan paperin valmistus.

Monikerrospaperin valmistus.

Käsin tehdyn paperin valmistus.

Toimipaikan ulkopuolelta hankitun paperin, 
pahvin ja  kartongin jatkojalostus: päällystys, 
kyllästys sekä krepattu, poimutettu ja  kerros
tettu paperi ja  pahvi.

Tähän ei kuulu:
• aaltopahvin ja  -paperin valmistus (21219)
• päällystetyn ja  kyllästetyn paperin valmistus 

kuuluu siihen luokkaan, mihin päällystys- 
tai kyllästysaineen valmistus kuuluu, jo s  
päällyste tai kyllästysaine muodostaa tuot
teen pääasiallisen osan

• hiomapaperin valmistus (26810)
• suodatinpaperin ja  -pahvin valmistus 

(21250)
• tapettien sekä muiden seinäpaperien val

mistus (21240)
• muiden paperista valmistettujen tuotteiden 

valmistus (212)
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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 
aaltopaperista, -kartongista tai -pahvista.

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

Muiden paperipakkausten valmistus: lokero- 
laatikot, kirjekaukalot ja  niiden kaltaiset pah- 
viesineet, jollaisia käytetään esim. toimistoissa 
tai myymälöissä.

Tähän ei kuulu:
• kirjekuorien valmistus (21230)
• muottiin valettujen tai puristettujen paperi- 

massatuotteiden valmistus, munakennot jne. 
(21250)

2122 Paperisten talous- ja hygienia- 
tarvikkeiden valmistus

21220 Paperisten talous- ja  hygienia- 
tarvikkeiden valmistus

Talouspaperin, WC-paperin, kasvo- ja  käsi- 
pyyhkeiden, nenäliinojen, pöytäliinojen, lau
tasliinojen, pöly- ja  pesuriepujen sekä muiden 
kotitaloudessa käytettävien paperi-, pahvi-, 
paperimassa- ja  selluloosavanutuotteiden val
mistus: kertakäyttöastiat, kuppien alustat jne.

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

2123 Paperikauppatavaroiden valmistus 

21230 Paperikauppatavaroiden valmistus
Kirjepaperilehtiöiden, kirjekuorien, kirje- ja  
postikorttien valmistus. Lajitelman kirjepape
ria, kirjekuoria jne. sisältävien paperisten ja  
pahvisten rasioiden, koteloiden ja  kansioiden 
valmistus.

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

Käyttövalmiin hiilipaperin ja  muun itsejäljen- 
tävän paperin sekä siirtopaperin valmistus.

Käyttövalmiin itseliimautuvan ja  muun liima- 
paperin valmistus.

2124 Tapettien valmistus 

21240 Tapettien valmistus

Tapettien ja  muiden niiden kaltaisten seinän- 
päällysteiden valmistus paperista, myös muo
villa tai muulla aineella päällystetyt tapetit.

Seinänpäällysteiden valmistus tekstiilimateri
aalista.

Tähän ei kuulu:
• muovisten seinänpäällysteiden valmistus 

(25230)

2125 Muiden paperi- ja kartonkituotteiden 
valmistus 

21250 Muiden paperi- ja  kartonkituotteiden 
valmistus

Muiden paperi- ja  pahviesineiden sekä muo
toiltujen selluloosavanuteosten valmistus:

N im i-ja osoitelaput.

Suodatinpaperi ja  -pahvi määräkokoon leikat
tuna, suodatinkappaleiden, -laattojen ja  levyjen 
valmistus paperimassasta; puolat, puolapillit ja  
niiden kaltaiset pohjalliset; savukepaperi mää
räkokoon leikattuna.

Kananmunien pakkauskennot ja  muut paperi
massasta muotoon puristetut pakkaustuotteet.

Jacquard-laitteissa käytettävät paperi-, karton
ki- tai pahvikortit.
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Tähän ei kuulu:
• paperin, kartongin tai pahvin valmistus 

massatavarana (21120)
•  pelikorttien valmistus (36500)
• pelien ja  lelujen valmistus paperista, kar

tongista tai pahvista (36500)

22 Kustantaminen, painaminen 
ja tallenteiden jäljentäminen

Tähän luokkaan kuuluvat yksiköt julkaisevat 
sanoma- ja  aikakauslehtiä sekä kustantavat 
kirjoja yms. tuotteita. Kustannustoiminnalla 
tarkoitetaan mm. painotuotteen rahoitusta, 
teknistä, taiteellista tai oikeudellista toimintaa 
sekä markkinointia ja  ilmoitustoimintaa.

Yleensä nämä kustantajina tunnetut yksiköt 
julkaisevat kopioita teoksista, joihin niillä on 
tekijänoikeus. Teokset voidaan julkaista useas
sa muodossa, esimerkiksi perinteisenä paperi- 
painoksena, nauhoitteena, CD-levynä, CD- 
ROM-levynä tai verkossa. Kustantajat voivat 
julkaista sekä itse tuottamiaan että muiden 
tekemiä teoksia, joihin ovat saaneet tekijänoi
keuden.

Painamisen tuloksena on painotuotteita, kuten 
sanomalehtiä, kirjoja, aikakauslehtiä, liikelo- 
makkeita, onnittelukortteja ym. materiaalia. 
Kirjapainot tms. painoyksiköt tuottavat tuki
palveluja, esimerkiksi kirjansidontaa, painele
vyjen valmistuspalveluja ja  kuvantamista. Nä
mä tukipalvelut ja  syntyvät tuotteet (painolevy, 
sidottu kirja, tietokonelevyke tai -tiedosto) ovat 
olennainen osa kirjapainoteollisuutta.

Painamisessa käytetään erilaisia menetelmiä, 
joilla kuva tai teksti siirretään painolevy Itä, 
näytöltä tai tiedostosta painopinnalle, kuten 
paperi-, muovi-, metalli-, tekstiili- tai puupin
nalle. Laaka-, syvä-, seri- ja  fleksopainatus 
ovat tärkeimmät menetelmät materiaalin siir
tämisessä painolevyltä tai näytöltä painopin
nalle. Nopeasti kasvavan uuden teknologian 
mukaisissa menetelmissä tiedot syötetään suo
raan tiedostoista painokoneisiin ja  käytetään 
uusia elektrostaattisia ym. välineitä (digitaali
nen tai kontaktiton painomenetelmä).

Vaikka painaminen ja  kustantaminen suorite
taan usein samassa yksikössä (esim. sanoma
lehti), näiden selkeästi eri toimintojen tekemi

nen eri yksiköissä on yleistymässä. Kun kus
tantaminen ja  painaminen suoritetaan samassa 
yksikössä, kyseinen yksikkö luokitellaan kus
tantamiseen 221, vaikka painamisesta saatai
siinkin enemmän tuloja kuin kustantamisesta.

Ääni-, kuva- ja  atk-tallenteiden jäljentäminen 
CD-, CD-ROM- yms. -levyille, -nauhoille ja  
-levykkeille.

Tähän luokkaan ei kuulu ohjelmistojen kus
tantaminen (72210), julkaiseminen ainoastaan 
verkossa (72401) eikä tallentamattomien ääni-, 
kuva- ja  datanauhojen, -kasettien, -levyjen ja  
levykkeiden valmistus (24650).

221 Kustantaminen

2211 Kirjojen kustantaminen 

22110 Kirjojen kustantaminen
Kirjojen, myös sanakirjojen, tietosanakirjojen, 
oppi- ja  karttakirjojen kustantaminen, paino
tuotteina tai sähköisessä muodossa. Kustanta
misen ohella tapahtuva pääasiallisesti toimipai
kan itse kustantamien kirjojen painaminen.

Esitteiden, nuottien, lentolehtisten, karttojen, 
merikorttien ja  niiden kaltaisten paino- tai 
sähköisessä muodossa olevien tuotteiden kus
tantaminen sekä näiden kustantamiseen liittyvä 
painaminen.

Tähän ei kuulu:
• pelkkä kirjojen painaminen (22220)
• julkaiseminen ainoastaan verkossa (72401)
• kirjailijat, säveltäjät, insinöörit, arkkitehdit 

j a  muut alkuperäismateriaalin tuottajat 
kuuluvat joko  siihen teollisuuden luokkaan, 
jossa  kyseinen toiminta tapahtuu, tai taval
lisesti luokkiin (74) tai (92)

2212 Sanomalehtien kustantaminen 

22120 Sanomalehtien kustantaminen
Sanomalehtien, myös ilmaisjakelulehtien, kus
tantaminen painotuotteina tai sähköisessä muo
dossa.

Sanomalehtien kustantamisen ohella tapahtuva 
pääasiassa toimipaikan itse kustantamien sa
nomalehtien painaminen.
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Tähän ei kuulu:
• yksinomainen tai pääasiallinen kustannus

toiminnasta erillinen sanomalehtien paina
minen (22210)

• julkaiseminen ainoastaan verkossa (72401)

2213 Aikakauslehtien kustantaminen 

22130 Aikakauslehtien kustantaminen
Aikakauslehtien kustantaminen, painotuotteina 
tai sähköisessä muodossa.

Aikakauslehtien kustantamisen ohella tapahtu
va pääasiassa toimipaikan itse kustantamien 
aikakauslehtien painaminen.

Tähän ei kuulu:
• yksinomainen tai pääasiallinen kustannus

toiminnasta erillinen aikakauslehtien pai
naminen (22220)

• julkaiseminen ainoastaan verkossa (72401)

2214 Äänitallenteiden kustantaminen 

22140 Äänitallenteiden kustantaminen
Musiikkia sisältävien levyjen, nauhojen ym. 
äänitallenteiden (voivat sisältää myös kuvaa) 
kustantaminen.

Tähän ei kuulu:
• äänitallenteiden jäljentäminen (monennus) 

(22310)
• äänitysstudiot (92110)
• elokuvien, videoiden ja  muiden kuvatallen

teiden kustantaminen (92110)
• atk-ohjelmatuotteiden kustantaminen 

(72210)

2215 Muu kustannustoiminta 

22150 Muu kustannustoiminta
Kalentereiden, valokuvien, posti- ja  onnittelu- 
korttien, kuvapiirrosten, julisteiden ja  taidejäl- 
jennösten, aikataulujen, lomakkeiden ja  kaa
vakkeiden sekä muiden painotuotteiden kus
tantaminen, kuten mekaanisesti tai valomekaa- 
nisesti jäljennetyt postikortit. Tuotteet voivat 
olla myös sähköisessä muodossa.

Tähän ei kuulu:
• julkaiseminen ainoastaan verkossa (72401)

222 Painaminen ja siihen liittyvät 
palvelut

Painaminen palkkio- tai sopimuspohjalla.

2221 Sanomalehtien painaminen 

22210 Sanomalehtien painaminen
Sanomalehtien painaminen palkkiotyönä tai 
tilaustyönä kustantamoille tai muille tilaajille.

Lehtikustantamon paino, joka tekee merkittä
vän osan painotöistään ulkopuolisille, erotetaan 
erilliseksi painopaikaksi.

2222 Muu painaminen 

22220 Muu painaminen
Aikakauslehtien, kirjojen, etikettien, lomakkei
den, esitteiden, mainospainotuotteiden, nuotti
en, lentolehtisten, karttojen, karttapallojen, 
julisteiden, postikorttien, arvo- ja  osakepaperi- 
en, sekkilomakkeiden, konttorikirjojen, keräi- 
lykansioiden, päiväkirjojen, kalenterien, kau
pallisten painotuotteiden, henkilökohtaisten 
kirjelomakkeiden ja  -kuorien ja  muiden paino
tuotteiden (muoviset lipukkeet, muovikassit, la
silevyt, metalliesineet jne.) painaminen palk
kiotyönä tai tilaustyönä kustantamoille tai 
muille tilaajille. Muille kuin kustantamoille 
tapahtuvasta painamisesta voidaan mainita 
painaminen teollisuuden toimeksiannosta sekä 
postimerkkien, setelien, vero-ja  leimamerkkien 
painaminen viranomaisille.

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

Kustannusliikkeen kirjapaino, joka tekee mer
kittävän osan painotöistään ulkopuolisille, ero
tetaan erilliseksi painopaikaksi.

Painaminen voidaan suorittaa kohopainossa, 
offset-, syvä-, flekso- tai seripainossa tai muis
sa painokoneissa. Painamiseen kuuluu myös eri 
menetelmillä tapahtuva materiaalin jäljentämi
nen: monistuskoneilla, tietokoneen kirjoittimil- 
la, korkopainossa, valo-ja  lämpökopiokoneilla.

Kirjojen sidonta painamisen yhteydessä.

Tähän ei kuulu:
• erillinen sidonta (22230)
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•  nimi- ja  osoitelappujen painaminen (21250)
•  kustantaminen (221)

2223 Kirjansidonta 

22230 Kirjansidonta
Painettujen arkkien viimeistely esim. kirjoiksi, 
esitteiksi, aikakauslehdiksi, luetteloiksi jne. 
taittamalla, kokoamalla, nitomalla, liimaamalla, 
keräämällä, ompelemalla, liimanidonnalla, 
puhtaaksileikkauksella, tai kultapainatuksella 
erillisissä sitomoissa.

Tähän ei kuulu:
• painolaattojen ja  muun painoissa käytettä

vän materiaalin valmistus kuuluu valmis
tusaineen mukaiseen teollisuuden luokkaan

• kirjasimien ja  ladontakehikkojen valmistus 
(29560)

2224 Painamista edeltävä toiminta 

22240 Painamista edeltävä toiminta
Tekstinvalmistus- ja  reprolaitokset:

Ladonta, valoladonta, tiedon syöttö mukaan 
luettuna skannaus ja  optinen luku, sähköinen 
taitto. Sivuntaitto ja  graafinen suunnittelu tie
tokoneella ja  kaikki muu originaaleihin liittyvä 
toiminta. Digitaalitiedon valmistelu, esim. 
tiedostojen avaaminen, valinta ja  linkitys. Tie
tokoneavusteinen suunnittelu ja  valmistus, 
sähköiset tulostusprosessit. Digitaalinen ark- 
kiasemointi.

Levynvalmistuspalvelut mukaan luettuna sivu
ja  levytulostus (kohopainoa ja  offsetpainoa 
varten). Painosylintereiden kaiverrus ja  etsaus. 
Levynvalmistusprosessit suoraan levylle (myös 
valopolymeerilaatoille). Levyjen ja  meistien 
valmistelu teräskaiverrusta tai painamista var
ten.

Taiteellinen työ mukaan luettuna kivipaino ja  
puukaiverrus.

2225 Muu painamiseen liittyvä toiminta 

22250 Muu painamiseen liittyvä toiminta
Reprotuotteiden valmistus.

Havaintovälineiden valmistelu, esim. piirtohei
tinkalvojen painaminen ja  digitaaliset esitys
muodot.

Painotuotteiden suunnittelu, esim. luonnokset, 
taittosuunnitelmat, sidontamallit.

Muu graafinen toiminta, kuten teräspainatus, 
pistekirjoituksen kopiointi, rei'ittäminen ja  
poraaminen, korkopainanta, lakkaaminen ja  
laminointi, arkkien kerääminen ja  liittäminen, 
nuuttaus.

223 Tallenteiden jäljentäminen

2231 Äänitallenteiden jäljentäminen 

22310 Äänitallenteiden jäljentäminen
Alkuperäisten musiikkia sisältävien levyjen, 
nauhojen ja  muiden äänitallenteiden jäljentä
minen. Myös tällaisten esineiden välituotteiden 
valmistus (esim. äänilevyjen matriisit).

Tähän ei kuulu:
• valmiiden äänittämättömien äänen tallen

teiden valmistus (24650)

2232 Kuvatallenteiden jäljentäminen 

22320 Kuvatallenteiden jäljentäminen
Alkuperäisten elokuvia sisältävien levyjen, 
nauhojen ja  muiden videotallenteiden jäljentä
minen.

Tähän ei kuulu:
• alkuperäisten elokuvien tai videofilmien 

tuotanto (92110, 92200)
• jäljentämättömien videonauhojen valmistus 

(24650)

2233 Atk-tallenteiden jäljentäminen 

22330 Atk-tallenteiden jäljentäminen
Alkuperäisten ATK-ohjelmistojen tai muiden 
-tiedostojen jäljentäminen levyille, levykkeille 
tai nauhoille.

Tähän ei kuulu:
• tallentamattomien levyjen, levykkeiden ja  

nauhojen valmistus (24650)
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DF Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus

23 Koksin, öljytuotteiden ja 
ydinpolttoaineen valmistus

Tässä luokassa tärkein tuotantoprosessi on 
öljynjalostus, joka sisältää raakaöljyn erottelun 
osatuotteiksi esimerkiksi krakkaamalla ja  tis
laamalla. Luokka sisältää myös alalle luon
teenomaisten tuotteiden valmistuksen omaan 
käyttöön (koksi, bensiini, kerosiini, polttoöljy, 
ydinpolttoaine jne.) sekä jalostuspalvelut, ku
ten jalostus tilaajan toivomusten mukaan, 
ydinjätteen käsittely jne.

Luokkaan kuuluu puhtaan metaanin ja  propaa
nin lisäksi vain alhaisemman puhtausasteen 
kaasun valmistus (korkeintaan 95 % etaania, 
eteeniä eli etyleeniä ja  butaania tai korkeintaan 
90 % propeenia eli propyleenia, buteenia eli 
butyleenia ja  butadieenia). Luokkaan ei kuulu 
korkeamman puhtausasteen kaasujen valmistus 
(24140), teollisuuskaasujen valmistus (24110), 
maakaasun tuotanto (11100) eikä muiden 
polttokaasujen kuin maa-öljykaasujen valmis
tus (hiilikaasu, vesikaasu, generaattorikaasu, 
kaasulaitoskaasu jne.) (40210).

Petrokemian tuotteita öljyjalosteista valmista
vat yksiköt sisältyvät luokkaan 24 Kemikaalien 
ja  kemiallisten tuotteiden ja  tekokuitujen val
mistus.

231 Koksin valmistus 

2310 Koksin valmistus 

23100 Koksin valmistus
Koksaamoissa tapahtuva koksin, puolikoksin, 
retorttihiilen ja  koksaamojen jätetuotteiden, 
kuten tervan valmistus kivihiilestä, ruskohii
lestä tai turpeesta.

Koksausprosessissa syntyvät kaasut.

Tähän ei kuulu:
•  erillisellä prosessilla valmistettavien kaa

sujen valmistus (40210)
• kivihiilitervan tislaustuote, piki, katsotaan 

kemialliseksi prosessiksi (24140)

• maakaasun jakelu  valtakunnallisessa ver
kossa (60300)

232 Öljytuotteiden valmistus 

2320 Öljytuotteiden valmistus

23200 Öljytuotteiden valmistus
Moottoripolttoaineen tuotanto: bensiinin, pet
rolin jne. tuotanto.

Polttoaineen tuotanto: kevyiden, keskiraskai
den ja  raskaiden polttoöljyjen tuotanto.

Jalostamokaasujen, kuten polttokaasut (puhdas 
metaani ja  korkeintaan 95 % etaani) sekä nes
tekaasut (puhdas propaani ja  korkeintaan 95 % 
butaani) tuotantoja pullotus.

Öljypohjaisten voiteluöljyjen ja  -rasvojen (öl
jy - ja  kasvipohjaisten) valmistus.

Tuotteiden valmistus petrokemian teollisuuden 
käyttöön ja  tienpäällysteiden valmistusaineiksi 
(maaöljybitumi).

Erilaisten tuotteiden, kuten raskasbensiinin, va
seliinin, parafiinin ja  vahan valmistus.

Tähän ei kuulu:
• synteettisten moottoriöljyjen valmistus 

(24660)
• bitumista valmistettujen tuotteiden valmistus 

(26820)
• puhtaan eteenin, propeenin ja  butadieenin 

valmistus (24140)

233 Ydinpolttoaineen valmistus 

2330 Ydinpolttoaineen valmistus

23300 Ydinpolttoaineen valmistus
Uraanin rikastaminen.

Lohkeavien alkuaineiden ja  näiden isotooppien 
valmistus.

Polttoaine-elementtien tuotanto ydinreaktorei- 
hin.

92



Radioaktiivisten alkuaineiden tuotanto teolli
seen tai lääketieteelliseen käyttöön.

Ydinpolttoaineen jälleenkäsittely ja  radioaktii
visen ydinjätteen käsittely.

Tähän ei kuulu:
•  uraani- ja  toriummalmin louhinta (12000)
• uraanioksidin valmistus (12000)
•  sairaaloiden ym. tuottaman siirtymävaiheen 

radioaktiivisen jä tteen  käsittely ja  loppusi
joitus (90020)

DG Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus
Tähän luokkaan kuuluvat tuotteet, jotka on valmistettu orgaanisista ja  epäorgaanisista raaka-aineista 
esimerkiksi kemiallisten prosessien avulla. Alemmilla luokittelun tasoilla peruskemikaalien valmis
tus erotetaan peruskemikaaleista jalostamalla valmistetuista väli-ja lopputuotteista.

24 Kemikaalien, kemiallisten 
tuotteiden ja tekokuitujen 
valmistus

241 Peruskemikaalien valmistus

2411 Teollisuuskaasujen valmistus 

24110 Teollisuuskaasujen valmistus
Nesteytettyjen ja  puristettujen teollisuuskaasu
jen  valmistus

Lääkinnällisten kaasujen, kuten dityppioksidin 
eli ilokaasun valmistus.

Ilmakaasujen, kuten typen, hapen ja  argonin 
valmistus.

Kaasumaisten alkuaineiden ja  niiden molekyy
lien, kuten vedyn ja  otsonin valmistus.

Nestemäisen ja  puristetun ilman sekä jäähdyt
tävien kaasujen valmistus.

Teollisten seoskaasujen, kuten asetyleenin sekä 
eristävien kaasujen ja  suoja- eli inerttikaasujen, 
kuten jalokaasujen ja  hiilidioksidin valmistus.

Tähän ei kuulu:
• nestekaasujen valmistus raakaöljystä 

(23200)
• nestekaasujen pullotus (23200)

2412 Värien ja pigmenttien valmistus 

24120 Värien ja  pigmenttien valmistus
Värien ja  väriaineiden valmistus mistä tahansa 
aineesta perusmuodossa tai tiivisteenä.

Fluorisoivina kiiltoaineina tai loisteaineina 
(luminoforeina) käytettävien tuotteiden val
mistus.

Titaanidioksidin ja  muiden pigmenttien val
mistus.

Tähän ei kuulu:
•  valmistettujen värien ja  pigmenttien val

mistus (24300)

2413 Muiden epäorgaanisten 
peruskemikaalien valmistus 

24130 Muiden epäorgaanisten 
peruskemikaalien valmistus

Alkuaineiden valmistus (esim. natrium, kalium, 
kloori, fosfori, fluori) lukuun ottamatta metal
leja, teollisuuskaasuja ja  ydinpolttoaineteolli- 
suuden tuottamia radioaktiivisia alkuaineita.

Epäorgaanisten happojen, kuten rikkihapon, sa
vuavan rikkihapon eli oleumin, suolahapon eli 
kloorivetyhapon, fosforihapon ja  fosfori vety- 
hapon valmistus lukuun ottamatta typpihappoa.

Alkalien, lipeän eli natriumhydroksidin ja  mui
den epäorgaanisten emästen, kuten kaliumhyd- 
roksidin valmistus lukuun ottamatta ammoni
akkia.

Muiden epäorgaanisten yhdisteiden, kuten kal- 
siumkloridin, kloraattien, hypokloriitin ja  vety
peroksidin valmistus.

Tähän ei kuulu:
•  typpihapon ja  typpi-rikkihapon valmistus 

(24150)
• ammoniakin valmistus (24150)
• ammoniumkloridin valmistus (24150)
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• nitriittien ja  kaliumnitraattien valmistus 
(24150)

• ammoniumkarbonaattien valmistus (24150)

2414 Muiden orgaanisten perus
kemikaalien valmistus 

24140 Muiden orgaanisten perus
kemikaalien valmistus

Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmis
tus:

Tyydytettyjen ja  tyydyttymättömien asyklisten 
hiilivetyjen, kuten eteenin, propeenin ja  buta- 
dieenin valmistus.

Tyydytettyjen ja  tyydyttymättömien syklisten 
hiilivetyjen, kuten bentseenin valmistus.

Asyklisten ja  syklisten alkoholien, kuten meta- 
nolin ja  synteettisen etyylialkoholin sekä feno
lien ja  sen johdannaisten valmistus.

Mono- ja  polykarboksyylihappojen, kuten 
muurahaishapon ja  etikkahapon valmistus.

Muiden happifunktioisten yhdisteiden, myös 
aldehydien, kuten asetaldehydin ja  formalde
hydin, ketonien, kuten asetonin, kinonien ja  
kaksi tai useampi happifunktioisten yhdisteiden 
valmistus.

Typpifunktioisten orgaanisten yhdisteiden, ku
ten amiinien valmistus.

Muiden orgaanisten yhdisteiden, myös hiilto- 
tuotteiden (esim. puuhiilen, grillihiilien ja  -bri- 
kettien) valmistus.

Sulfaattiselluteollisuuden rinnakkaistuotteiden, 
kuten tärpätin, mäntyöljyn, sitosterolin ja  si- 
tostanolin valmistus.

Ksylitolin (koivusokerin) valmistus.

Entsyymien valmistus.

Kivihiilitervan tislaus ja  tislaustuotteiden val
mistus.

Pien ja  pikioksidin tuotanto.

Tähän ei kuulu:
• muoviaineiden valmistus alkumuodoissaan 

ja  hartsien valmistus (24160)
• kumiaineiden valmistus alkumuodoissaan 

(24170)

• etyylialkoholin (viljaväkiviina) valmistus 
käymisteitse (15920)

• propaanin ja  butaanin valmistus (23200)
• orgaanisten liuotin- ja  ohennusaineyhdis- 

teiden valmistus (24300)
• asetyleenin valmistus (24110)
• salisyyli- ja  o-asetyylisalisyylihappojen 

valmistus (24410)
• raakaglyserolin valmistus (24510)
• eteeristen öljyjen valmistus (24630)

2415 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden 
valmistus 

24150 Lannoitteiden ja  typpiyhdisteiden 
valmistus

Lannoitteiden valmistus:

Puhtaiden ja  sekoitettujen typpi-, fosfaatti- tai 
kalilannoitteiden valmistus.

Urean, luonnon raakafosfaattien ja  luonnon 
raakojen kalisuolojen valmistus.

Liitännäisten typpituotteiden valmistus:

Typpihapon ja  typpi-rikkihapon, ammoniakin, 
ammoniumkloridin, nitriittien ja  kaliumnitraat
tien valmistus.

Tähän ei kuulu:
• muoviaineiden valmistus alkumuodoissaan 

ja  hartsien valmistus (24160)
•  guanon otto (14300)
• maatalouskemikaalien valmistus (24200)
• jätteen käsittely kompostoimalla biojätettä, 

kun tavoitteena on jätteen hävittäminen ja  
sivutuote (kompostimulta) (90020)

2416 Muoviaineiden valmistus 

24160 Muoviaineiden valmistus
Muoviaineiden valmistus alkumuodossaan:

Polymeerien, kuten polyeteenin (PE-LD, PE- 
LLD ja  PE-HD), polypropeenin (PP), poly sty
reenin (PS), polyvinyylikloridin (PVC), poly- 
vinyyliasetaatin, polyamidin ja  polyakryylien 
valmistus.

Fenoli- ja  epoksihartsien sekä polyuretaanien 
valmistus.
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Alkydi- ja  polyesterihartsien sekä poly eetterien 
valmistus.

Silikonien valmistus.

Polymeeripohjaisten ioninvaihtimien valmistus.

Termi 'alkumuodossaan' tarkoittaa muoviai- 
neita nesteinä ja  tahnoina (liuoksina, dispersi
oina, emulsioina), jauheena, jyväsinä ja  hiuta
leina, kappaleina, epäsäännöllisen muotoisina 
möhkäleinä ja  niiden kaltaisina massatavaroi
na.

Selluloosanitraatti ja  -eetterit, CMC ja  muut 
selluloosajohdannaiset ja  selluloosapohjaiset 
tuotteet.

Muovien värjäys ja  regenerointi.

Muiden aineiden sekoittaminen muoviin sen 
ominaisuuksien parantamiseksi.

Tähän ei kuulu:
•  kalvojen, levyjen, laattojen, putkien yms. 

muovipuolivalmisteiden tuotanto (25210)
• muovien kierrätys (37200)

2417 Synteettisen kumiraaka-aineen 
valmistus 

24170 Synteettisen kumiraaka-aineen 
valmistus

Kumin valmistus alkumuodoissaan laattoina, 
levyinä tai kaistaleina. Synteettisen kumilatek- 
sin, synteettisen kumin ja  öljystä valmistetun 
faktiksen valmistus. Nämä kuuluvat tähän 
luokkaan 'perusmuodoissaan',

Synteettisestä kumista ja  luonnonkumista tai 
sen kaltaisesta luonnosta saatavasta kumista 
(esim. halata) tehtyjen seosten valmistus 'alku
muodoissaan'.

242 Torjunta-aineiden ja muiden 
maatalouskemikaalien 
valmistus

2420 Torjunta-aineiden ja muiden 
maatalouskemikaalien valmistus 

24200 Torjunta-aineiden ja  muiden 
maatalouskemikaalien valmistus

Hyönteisten torjunta-aineiden, rotanmyrkkyjen, 
sienitautien ja  rikkakasvien torjunta-aineiden 
valmistus.

Itämistä estävien ja  kasvien kasvua säätävien 
aineiden valmistus.

Desinfioimisaineiden valmistus.

Muualle luokittelemattomien maatalouskemi
kaalien valmistus.

Tähän ei kuulu:
•  lannoitteiden ja  typpiyhdisteiden valmistus 

(24150)

243 Maalien, lakan, painovärien 
yms. valmistus

2430 Maalien, lakan, painovärien yms. 
valmistus 

24300 Maalien, lakan, painovärien yms. 
valmistus

Maalien ja  lakkojen valmistus.

Valmistettujen pigmenttien, samennusaineiden 
ja  värien, lasiintuvien emalien ja  lasitteiden, 
enkopien ja  niiden kaltaisten tuotteiden val
mistus.

Mastiksien valmistus.

Täyte- ja  tiivistystahnojen ja  niiden kaltaisten 
muiden kuin tulenkestävien silotteiden ja  pin
tojen peittämiseen tarkoitettujen tuotteiden val
mistus.

Orgaanisten liuotin- ja  ohennusaineseosten 
sekä valmistettujen maalin- ja  lakanpoistoai- 
neidenvalmistus.

Painovärien valmistus.
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Taiteilijan-, koulu- ja  julistevärien, sävytysvä- 
rien ja  niiden kaltaisten värien valmistus.

Puunkyllästysaineiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
• värien ja  väriaineiden valmistus (24120)
• pigmenttien, kuten titaanidioksidin, kro- 

miyhdisteiden ja  muiden väriaineiden kemi
allisten yhdisteiden valmistus (24120)

• kirjoitus- ja  piirustusaineiden, kuten tussin 
ja  musteen valmistus (24660)

• tärpätin valmistus (24140)

244 Lääkekemikaalien, -kasvi
uutteiden ja lääkintätuotteiden 
valmistus

2441 Lääkeaineiden valmistus 

24410 Lääkeaineiden valmistus
Sellaisten vaikuttavien aineiden tuotanto, joita 
käytetään lääkkeiden valmistuksessa niiden 
farmakologisten ominaisuuksien vuoksi: anti
biootit, perusvitamiinit, oopiumin johdannaiset, 
sulfat, salisyylihappo sekä sen suolat ja  esterit, 
glukosidi ja  kasvialkaloidi.

Verivalmisteet.

Kemiallisesti puhtaiden sokerien valmistus.

Rauhasten käsittely ja  rauhasuutteiden valmis
tus jne.

Tähän ei kuulu:
• radioaktiivisten alkuaineiden valmistus 

lääketieteelliseen käyttöön (23300)

2442 Lääkevalmisteiden valmistus 

24420 Lääkevalmisteiden valmistus
Lainsäädännössä lääkkeiksi määriteltyjen ai
neiden valmistus: apteekkituotteet; ampullit, 
tabletit, kapselit, voiteet, pulverit tai liuokset; 
murskatut, jauhetut tai muuten valmistetut 
yrttilääkeaineet; rokotteet; antiseerumit ja  muut 
verifraktiot; homeopaattiset valmisteet.

Ulkoisesti käytettävien kemiallisten ehkäisy- 
tuotteiden ja  hormoneja sisältävien ehkäisy- 
lääkkeiden valmistus.

Hampaantäytteiden ja  luusementtien valmistus.

Lääkintäkäyttöön tarkoitetun vanun, sidehar
son, kääreiden, haavanompelulangan ja  niiden 
kaltaisten tavaroiden valmistus.

245 Pesuaineiden, kosmetiikka- ja 
hygieniatuotteiden valmistus

2451 Saippuan, puhdistus- ja 
kiillotusaineiden valmistus 

24510 Saippuan, puhdistus- ja  
kiillotusaineiden valmistus

Saippuan ja  suovan valmistus tankoina, paloi
na, valettuina kappaleina, hiutaleina, jauheena, 
pulvereina, tahnoina ja  liuoksina. Saippuana 
käytettävien orgaanisten pinta-aktiivisten tuot
teiden valmistus tankoina, paloina ja  valettuina 
kappaleina. Saippualla kyllästetyn tai päällys
tetyn paperin, vanun tai muun materiaalin val
mistus.

Pyykin- ja  astianpesuaineiden valmistus jau 
heena tai nestemäisessä muodossa. Huuhteluai
neiden ja  -kirkasteiden valmistus.

Glyserolin valmistus.

Ilmanraikastimien valmistus.

Kiillotusaineiden ja  voiteiden valmistus jalki
neita, huonekaluja, lattioita, autoja, lasia tai 
metallia varten. Hankausjauheiden ja  -tahnojen 
valmistus.

Teko vahojen ja  valmistettujen vahojen tuotan
to.

2452 Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden 
valmistus 

24520 Kosmetiikka- ja  hygieniatuotteiden 
valmistus

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

Hajustevalmisteiden, kuten hajuvesien ja  toa- 
lettivesien valmistus.

Ehostusaineiden valmistus.
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Kynsienhoitovalmisteiden ja  ihokarvanpoisto- 
aineiden valmistus.

Aurinkosuoja- ja  rusketusvalmisteiden valmis
tus.

Suuhygienia- ja  hammashoitotuotteiden val
mistus, myös tekohampaiden kiinnitysjauheet 
ja  vahat.

Muiden hajuste-, toaletti- ja  kosmetiikkaval- 
misteiden, kuten deodoranttien ja  kylpysuolo- 
jen  tuotanto.

Tähän ei kuulu:
• haihtuvien öljyjen valmistus (24630)

246 Muu kemiallisten tuotteiden 
valmistus

2461 Räjähdysaineiden valmistus 

24610 Räjähdysaineiden valmistus
Ruudin, valmistettujen räjähdysaineiden, tuli
langan, räjähtävän tulilangan, sytytysnallien, 
sytyttimien (räjähdysaine-), räjähdysnallien ja  
ilotulitustavaroiden valmistus.

2462 Liimojen ja gelatiinin valmistus 

24620 Liimojen ja  gelatiinin valmistus
Kaseiiniliimojen, gelatiinin, gelatiinijohdan- 
naisten sekä kala-, luu-, nahka- ja  niiden kal
taisten liimojen valmistus. Dekstriiniliiman, 
tärkkelysliisterin ja  tärkkelysliiman valmistus. 
Kumiin ja  muoviin perustuvien liimojen sekä 
muiden liimojen valmistus.

2463 Eteeristen öljyjen valmistus 

24630 Eteeristen öljyjen valmistus
Uutteiden valmistus luonnon aromaattisista 
tuotteista.

Resinoidien valmistus.

Aromaattisten vesitisleiden valmistus.

Hajuvesi- tai elintarviketeollisuudessa käytet
tävien hyvänhajuisten aineiden seosten val
mistus.

Tähän ei kuulu:
• synteettisten aromaattisten tuotteiden val

mistus (24140)
• hajuvesien ja  toalettivesien valmistus 

(24520)

2464 Valokuvauskemikaalien valmistus 

24640 Valokuvauskemikaalien valmistus
Valokuvauslevyjen, filmien, valoherkän pape
rin ja  muiden valoherkkien valottamattomien 
tuotteiden valmistus sekä valokuvien kehittä
miseen tarkoitettujen kemiallisten tuotteiden 
valmistus.

2465 Tallennevälineiden valmistus 

24650 Tallennevälineiden valmistus
Äänen tai kuvan tallennukseen tarkoitetun ma
teriaalin valmistus.

Tallentamattomien tietokonelevykkeiden ja  
nauhojen valmistus. Esim. magneettinauhat 
(ml. c-kasetit nauhoineen) ja  -levyt.

Tähän ei kuulu:
• ääni-, kuva- ja  atk-tallenteiden jäljentämi

nen (223)
• tallentamattoman filmimateriaalin valmistus 

(24640)

2466 Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus 

24660 Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus

Muualla luokittelemattomien peptonien, pep- 
tonijohdannaisten, muiden proteiiniaineiden ja  
niiden johdannaisten valmistus.

Kemiallisesti muunnettujen öljyjen ja  rasvojen 
valmistus.

Tekstiilien ja  nahan viimeistelyssä käytettyjen 
aineiden valmistus.

Pehmeäjuotossa, kovajuotossa tai hitsauksessa 
käytettyjen jauheiden ja  tahnojen valmistus.

Metallin peittausaineiden valmistus.

Valmistettujen sementin seosaineiden valmis
tus.
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Aktiivihiilen, voiteluöljyjen lisäaineiden, val
mistettujen vulkanoinnin kiihdyttimien, kata
lyyttien ja  muiden kemiallisten tuotteiden val
mistus teollisuuskäyttöön.

Nakutusta estävien valmisteiden, jäätymistä 
estävien valmisteiden, hydraulisessa voiman
siirrossa käytettävien nesteiden sekä synteet
tisten moottoriöljyjen valmistus.

Yhdistettyjen taudinmääritysreagenssien ja  yh
distettyjen laboratorioreagenssien valmistus.

Segerin keilojen valmistus.

Kirjoitus- ja  piirustusmusteen, myös tussin, 
valmistus.

Muiden muualla mainitsemattomien kemiallis
ten tuotteiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
• katalyyttien valmistus platinasta (36220)
• tulitikkujen ja  kynttilöiden valmistus 

(36630)

247 Tekokuitujen valmistus 

2470 Tekokuitujen valmistus 

24700 Tekokuitujen valmistus
Synteettisten kuitujen, kuten polyesterin, poly
amidin eli nailonin, polyakryylin ja  polypro
peenin valmistus.

Selluloosamuuntokuitujen, kuten viskoosin eli 
raionin, modaalin ja  lyocellin valmistus.

Synteettisten- tai muuntokuitufilamenttitouvien 
valmistus.

Karstaamattomien, kampaamattomien tai muu
ten kehruuta varten käsittelemättömien syn
teettisten tai muuntokatkokuitujen valmistus.

Yksinkertaisen tai erikoislujan langan valmis
tus synteettisistä tai muuntokuiduista.

Monofilamenttilangan ja  kaistaleiden valmistus 
synteettisistä tai muuntokuiduista.

Tähän ei kuulu:
• ompelulangan valmistus tekokuiduista 

(17160)
•  synteettisten tai muuntokuitujen kehruu 

(171)

DH Kumi- ja muovituotteiden valmistus

25 Kumi- ja muovituotteiden 
valmistus

251 Kumituotteiden valmistus 

2511 Renkaiden valmistus 

25110 Renkaiden valmistus
Kulkuvälineissä, laitteissa, liikkuvissa koneissa 
ja  muualla käytettävien kumirenkaiden val
mistus; pneumaattisten (esim. paineilmatäyt- 
teisten) renkaiden sekä umpikumi- tai jousto- 
renkaiden valmistus.

Sisärenkaiden valmistus.

Vaihdettavien ulkorenkaan kulutuspintojen ja  
vannenauhojen, renkaiden uudelleenpinnoitta-

miseen käytettävien kulutuspintaprofiilien jn<
valmistus.

Tähän ei kuulu:
• kumin paikkaamiseen tarvittavien aineiden 

valmistus (25130)
• renkaiden paikkaaminen, asennus tai vaih

taminen (50202, 50403)

2512 Renkaiden pinnoitus

25120 Renkaiden pinnoitus
Renkaiden uudelleenpinnoitus.

Tähän ei kuulu:
•  kumin paikkaamiseen tarvittavien aineiden 

valmistus (25130)
• renkaiden paikkaaminen, asennus tai vaih

taminen (50202, 50403)
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• renkaiden nastoitus (50202)

2513 Muiden kumituotteiden valmistus 

25130 Muiden kumituotteiden valmistus
Valmiiden ja  puolivalmiiden kumituotteiden, 
vulkanoimattomasta ja  vulkanoidusta kumista 
valmistettujen tuotteiden ja  kovakumituottei- 
den sekä luonnonkumista tai synteettisestä 
kumista valmistettujen tuotteiden valmistus.

Erilaisten tuotteiden valmistus kumista: laatat, 
levyt, kaistaleet, tangot ja  muototangot; letkut 
ja  putket; käyttö- ja  kuljetushihnat; lattian
päällysteet; hygieniatarvikkeet, kuten kondo
mit, tutit ja  kuumavesipullot; farmaseuttiset 
tavarat kumista; vaatteet, päähineet ja  vaate
tustarvikkeet; lattianpäällysteet; kumilla käsi
tellyt tekstiilit; yksinkertainen kumilanka ja  
kumiköysi; kumilla käsitellyt langat ja  kankaat; 
kumiset renkaat, liitososat ja  tiivisteet; kumis
ten telojen päällysteet.

Ilmalla täytettävien kumipatjojen valmistus.

Kumin regenerointi.

Tähän ei kuulu:
• kordikankaan valmistus ulkorenkaita varten 

(17540)
• vaatteiden valmistus joustavista kankaista 

(182)
• kumijalkineiden valmistus (19300)
• kumipohjaisten liimojen ja  liistereiden val

mistus (24620)
•  kumirenkaiden päällystämisessä käytettävi

en liuskojen ja  kulutuspintaprofiilien val
mistus (25110)

• ilmalla täytettävien lauttojen ja  veneiden 
valmistus (35120)

• päällystämättömien solukumipatjojen val
mistus (36150)

•  kumisten urheiluvälineiden valmistus 
(36400)

• kumisten leikkikalujen ja  pelien valmistus 
(36500)

•  kumin talteenotto (37200)

252 Muovituotteiden valmistus

2521 Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja 
-profiilien valmistus 

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

Muovisten puolivalmisteiden valmistus; muo- 
vilaattojen, -levyjen, -kalvojen, -kaistaleiden, 
-nauhojen jne. valmistus.

Muovituotteiden valmistus; muoviputkien ja  
-letkujen; liitos- tai muiden osien valmistus.

Tähän ei kuulu:
• muoviaineiden valmistus alkumuodossaan; 

hartsien valmistus ja muovien polymerointi 
(24160)

• optisten muovielementtien valmistus 
(33400)

• päällystämättömien solumuovipatjojen 
valmistus (36150)

2522 Muovipakkausten valmistus 

25220 Muovipakkausten valmistus
Tavaroiden pakkaamiseen käytettävien muo
vituotteiden valmistus; muovipussien, -kassien, 
-säkkien, -rasioiden, -laatikoiden, -pullojen, 
-koripullojen jne. valmistus.

Tähän ei kuulu:
• muovisten matkalaukkujen valmistus 

(19200)
• muoviraaka-aineiden tuotanto (24160)
• tavaroiden valmistus synteettisestä tai luon

nonkumista (251)

2523 Rakentajain muovituotteiden 
valmistus 

25230 Rakentajain muovituotteiden 
valmistus

Muovisten saniteettikalusteiden valmistus: kyl
pyammeet, porealtaat, WC-istuimet, pesualtaat 
jne.

Muoviovien, -ikkunoiden, -karmien, -kynnys
ten jne. valmistus. Myös muoviset jalkalistat, 
luukut ja  kaihtimet.
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Muovisten lattian-, seinän- tai katonpäällystei- 
den valmistus: laatat, levyt, rullat jne.

Muovisten altaiden ja  säiliöiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
• muoviraaka-aineiden tuotanto (24160)
•  synteettisestä tai luonnonkumista valmiste

tut teokset (251)
•  linoleumin ja  kovapintaisten (ei kuitenkaan 

muovisten) lattianpäällysteiden valmistus 
(36630)

2524 Muiden muovituotteiden valmistus 

25240 Muiden muovituotteiden valmistus
Muovisten pöytä-, saniteetti-ja keittiöesineiden 
valmistus: lusikat, haarukat, veitset, lautaset, 
juomalasit pesuvadit yms., pöytäliinat, suihku- 
verhot ja  niiden kaltaiset sisustusmuovit.

Muovisten itsekiinnittyvien laattojen, levyjen, 
kalvojen, teippien jne. valmistus.

Muoviköysien ja  -narujen valmistus.

Muiden muovituotteiden valmistus: lamppujen 
ja  valaistusvarusteiden osat; toimisto- ja  kou
lutarvikkeet; varusteet ja  tarvikkeet huoneka- 
luihin; vaatteet ja  vaatetustarvikkeet; turvaky- 
pärät muovista ja  muut muovipäähineet; eris

ty starvikkeet, kuljetus- ja  käyttöhihnat, pie
noispatsaat ym. muoviteokset.

Tähän ei kuulu:
• muovisten matkalaukkujen valmistus 

(19200)
• muoviraaka-aineiden tuotanto (24160)
• synteettisestä tai luonnonkumista valmiste

tut teokset (251)
• punosten ja  punontatuotteiden valmistus 

(20520)
• muovijalkineiden valmistus (19300)
• muovilaitteiden valmistus lääketieteelliseen 

tai hammaslääketieteelliseen käyttöön 
(33101)

• optisten muovielementtien valmistus 
(33400)

•  päällystämättömien solumuovipatjojen 
valmistus (36150)

• muovisten pelien ja  lelujen valmistus 
(36500)

• muovisten urheiluvälineiden valmistus 
(36400)

• muoviveneiden valmistus (35120)
• muovisten huonekalujen valmistus (361)
• linoleumin ja  kovapintaisten (ei kuitenkaan 

muovisten) lattianpäällysteiden valmistus 
(36630)

Dl Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

26 Ei-metallisten mineraali- 
tuotteiden valmistus

Tähän luokkaan kuuluu eri aloja, joiden tuot
teiden valmistus perustuu johonkin mineraali- 
peräiseen aineeseen. Luokkaan kuuluvat lasi ja  
lasituotteet, kuten tasolasi, ontto lasitavara, 
lasikuitu, tekninen lasi jne. sekä keraamiset 
tuotteet, kuten laatat ja  poltetut tiilituotteet, 
rakennusaineteollisuuden tuotteita, kuten se
mentti, kipsi ja  kalkki sekä muotoiltu ja  vii
meistelty kivi ja  muut mineraalituotteet.

261 Lasin ja lasituotteiden 
valmistus

2611 Tasolasin valmistus 

26110 Tasolasin valmistus
Tasolasin valmistus valamalla, valssaamalla, 
vetämällä tai puhaltamalla, suorakulmaisiksi 
kappaleiksi tai muulla tavalla leikattuna, tai
vutettuna tai muuten valmistettuna, myös pin
nalta hiottuna tai kiillotettuna.

Langoitetun, sävytetyn ja  värjätyn tasolasin 
valmistus.
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Tähän ei kuulu:
• lasilevystä valmistetun eristyslasin valmis

tus (26120)
•  lasivillan ja  muiden kudontaan soveltumat

tomien lasikuitujen sekä lasihuovan, lasi- 
kuitumattojen ja  muiden lasikuituteosten 
valmistus (26140)

2612 Tasolasin muotoilu ja muokkaus 

26120 Tasolasin muotoilu ja  muokkaus
Lasilevystä valmistetun eristyslasin valmistus.

Karaistun tai eri kerroksista valmistetun var- 
muuslasin valmistus: esim. autojen tuuli-, sivu
ja  takalasit.

Monikerroksisten eristyslasielementtien val
mistus.

Lasipeilien valmistus, myös kehystettyinä. 

Tähän ei kuulu:
•  lyijykehysteisten ikkunoiden valmistus 

(26150)

2613 Onton lasitavaran valmistus 

26130 Onton lasitavaran valmistus
Juomalasien, koripullojen, pullojen, tölkkien, 
ruukkujen, putkiloiden ja  niiden kaltaisten 
astioiden valmistus lasista. Näitä käytetään 
tavallisesti tavaroiden pakkaukseen tai kulje
tukseen. Tähän kuuluvat myös tölkit ja  astiat, 
jo ita käytetään kotitaloudessa säilömään.

Tulppien, kansien ja  muiden astioiden lasisten 
sulkemislaitteiden valmistus.

Sellaisten lasi- ja  kristallitavaroiden valmistus, 
joita tavallisesti käytetään pöytä-, keittiö-, 
toaletti- tai toimistoesineinä, sisäkoristeluun tai 
sen kaltaisiin tarkoituksiin.

Tähän ei kuulu:
•  lasisten laboratorioesineiden valmistus 

(26150)

2614 Lasikuidun ja lasivillan valmistus 

26140 Lasikuidun ja lasivillan valmistus

Lasivillan ja  lasivillatuotteiden valmistus. 

Lasikuidun ja  lasikuitulangan valmistus.

Tähän ei kuulu:
• lasikuitulangasta valmistettujen kudelmien 

valmistus (17250)
•  koodattuun tietojensiirtoon käytettävien 

optisten kuitukaapelien valmistus (31300)
•  optisten kuitujen ja  optisten kuitukaapelien 

valmistus kuvien suoraan siirtoon (33400)

2615 Muu lasin valmistus ja muokkaus 
mukaan lukien teknisen lasin 
valmistus 

26150 Muu lasin valmistus ja muokkaus 
mukaan lukien teknisen lasin 
valmistus

Valaisinkalusteisiin kuuluvien lasiosien val
mistus, kuten avonaiset lasikuvut sähkölamp
pujen yms. valmistusta varten.

Kellonlasien ja  optisesti työstämättömien, 
silmälaseissa käytettävien lasien valmistus.

Lasisten eristeiden sekä sähkökoneiden, -lait
teiden ja  -tarvikkeiden lasisten eristysosien val
mistus.

Muiden lasituotteiden valmistus: termospullo
jen  ja  muiden termosastioiden lasisäiliöt, am
pullit, lasiset laboratorioesineet, lasihelmet ja  
pienoispatsaat yms.

Lyijykehysteisten ikkunoiden, lasitiilien, lasi- 
laattojen ja  niiden kaltaisten tavaroiden val
mistus.

Tähän ei kuulu:
• lasivillan ja  muiden kudontaan soveltumat

tomien lasikuitujen sekä lasihuovan, lasi- 
kuitumattojen ja  muiden lasikuituteosten 
valmistus (26140)

• optisten elementtien optinen valmistus 
(33400)

• lääkintä- ja  laboratoriovarusteiden valmis
tus (33101)

• sähkölamppujen valmistus (31500)
• termospullojen ja -astioiden valmistus 

(36630)
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262 Keraamisten tuotteiden val
mistus pl. ei-tulenkestävien 
tuotteiden valmistus raken
nustarkoituksiin

Keraamisten tuotteiden valmistus posliinista ja  
muista keraamisista aineista: posliini-, kivi-, 
savi-, puoliposliini- tai jäljitellyt posliinitava- 
rat. Tulenkestävän rakennuskeramiikan valmis
tus.

Tähän ei kuulu:
•  muun kuin tulenkestävän rakennuskeramii

kan valmistus (26300, 26400)
•  leikkikalujen valmistus (36500)

2621 Keraamisten talous- ja koriste- 
esineiden valmistus 

26210 Keraamisten talous- ja koriste- 
esineiden valmistus

Posliinisten ja  keraamisten pöytä-, keittiö- ym. 
talousesineiden sekä toalettiesineiden valmis
tus.

Posliinisten ja  keraamisten pienoispatsaiden ja  
muiden koriste-esineiden sekä henkilökohtais
ten koruesineiden ja  sisustusesineiden valmis
tus.

Tähän ei kuulu:
• keraamisten korujen valmistus (36610)

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 sekä sähkö
koneisiin ja  -laitteisiin tarkoitettujen keraa
misten eristysosien 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 keraa
misten tuotteiden valmistus 

26250 Muiden ei-tulenkestävien keraa
misten tuotteiden valmistus

Tavaroiden kuljettamiseen ja  pakkaamiseen 
käytettävien keraamisten purkkien, ruukkujen 
ja  vastaavien astioiden valmistus.

Kaukaloiden, sammioiden ym. samankaltaisten 
maataloudessa käytettävien astioiden valmis
tus.

Kukkaruukkujen valmistus.

Muiden ei-tulenkestävien keraamisten esinei
den valmistus.

2626 Tulenkestävien keraamisten 
tuotteiden valmistus 

26260 Tulenkestävien keraamisten 
tuotteiden valmistus

Tulenkestävien tiilien, laattojen ja  niiden kal
taisten tulenkestävien keraamisten rakennustar
vikkeiden valmistus myös piipitoisesta fossii- 
lijauheesta.

Tulenkestävät sementti-, laasti- ja  betoniseok- 
set.

Muiden tulenkestävien tuotteiden kuin tiilien 
tai tiilien kaltaisten tuotteiden valmistus: retor- 
tit, upokkaat, muhvelit, suuttimet, tulpat, tuet, 
putket, tangot jne.

Muut tulenkestävät keraamiset tuotteet.

Tähän ei kuulu:
• rakennustiilien valmistus (26400)
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263 Keraamisten laattojen 
valmistus

2630 Keraamisten laattojen valmistus 

26300 Keraamisten laattojen valmistus
Ei-tulenkestävien keraamisten katulaattojen ja  
-kivien, sekä lasitettujen ja  lasittamattomien 
lattia-ja seinälaattojen valmistus.

Tähän ei kuulu:
• tulenkestävien keraamisten laattojen val

mistus (26260)
• tiilien ja  niiden kaltaisten tuotteiden val

mistus (26400)

264 Poltettujen tiilien ja muun 
rakennuskeramiikan valmistus

2640 Poltettujen tiilien ja muun 
rakennuskeramiikan valmistus 

26400 Poltettujen tiilien ja  muun 
rakennuskeramiikan valmistus

Muiden kuin tulenkestävien rakennustarvikkei
den, kuten rakennus-, palkki-, reikä- ja  katto
tiilien valmistus.

Keraamisten putkien, viemärinputkien, kouru
jen  sekä putkien liitos- ja  muiden osien val
mistus.

Tähän ei kuulu:
• tulenkestävien tiilien, laattojen ja  niiden 

kaltaisten tulenkestävien rakennus kivien 
valmistus (26260)

• tulenkestävien keraamisten tuotteiden val
mistus (26260)

• kalkkihiekkatiilien valmistus (26610)
• muiden rakennuskeraamisten tuotteiden 

kuin tiilien valmistus (26300)

265 Sementin, kalkin ja kipsin 
valmistus

2651 Sementin valmistus 

26510 Sementin valmistus
Sementin valmistus: portland-, aluminaatti-, su- 
perfosfaatti- ja  kuonasementti, myös värjättynä 
ja  klinkkereinä.

Tähän ei kuulu:
• valmisbetonin valmistus (26630)
• betonituotteiden valmistus rakennustarkoi

tuksiin (26610)
• koriste- ja  käyttöesineiden valmistus beto

nista (26660)
•  muuraus laastin valmistus (26640)
• tulenkestävän laastin ja  betonin valmistus 

(26260)

2652 Kalkin valmistus 

26520 Kalkin valmistus
Sammuttamattoman, sammutetun tai hydrauli
sen kalkin valmistus.

2653 Kipsin valmistus 

26530 Kipsin valmistus
Kipsin valmistus.

Tähän ei kuulu:
• kipsituotteiden valmistus (26620)

266 Betoni-, sementti- ja kipsi- 
tuotteiden valmistus

2661 Betonituotteiden valmistus 
rakennustarkoituksiin 

26610 Betonituotteiden valmistus 
rakennustarkoituksiin

Rakennuselementtien ja  muiden niiden kal
taisten rakennustavaroiden sekä muiden tuot
teiden valmistus betonista, sementistä tai teko- 
kivestä: laatat, tiilet, harkot, putket, renkaat, 
pilarit, palkit, levyelementit jne.
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Kalkkihiekkatiilien ja  muiden kalkkihiekkate- 
osten valmistus.

Tähän ei kuulu:
•  kevytsoraharkot ja  muu rakennusmateriaali 

kevytsorasta (26820)
• betonisten rakennelmien osien kokoaminen 

rakennuksiksi (45)

2662 Kipsituotteiden valmistus 
rakennustarkoituksiin 

26620 Kipsituotteiden valmistus 
rakennustarkoituksiin

Kipsituotteiden, kuten laattojen ja  levyjen 
valmistus paperilla, kartongilla tai pahvilla 
päällystettyinä tai päällystämättöminä.

2663 Valmisbetonin valmistus 

26630 Valmisbetonin valmistus
Betonimassan, myös kuivabetonin, valmistus. 

Tähän ei kuulu:
• muurauslaastin valmistus (26640)
• tulenkestävän laastin ja  betonin valmistus 

(26260)

2664 Muurauslaastin valmistus 

26640 Muurauslaastin valmistus
Muurauslaastin, myös kuivalaastin, valmistus. 

Tähän ei kuulu:
• tulenkestävän laastin ja  betonin valmistus 

(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, 
putkien jne. valmistus selluloosakuitusemen- 
tistä tai sen kaltaisesta aineesta.

2666 Muiden betoni-, sementti- ja 
kipsituotteiden valmistus 

26660 Muiden betoni-, sementti- ja  
kipsituotteiden valmistus

Muiden piha- ja  sisäkäyttöön tarkoitettujen 
koriste- ja  käyttöesineiden valmistus betonista, 
sementistä, kipsistä ja  keinokivestä: maljakot ja  
muut sisustustarvikkeet, veistokset, reliefit, 
vaasit, kukkaruukut yms.

267 Kivituotteiden valmistus 

2670 Kivituotteiden valmistus 

26700 Kivituotteiden valmistus
Katu-, reuna- ja  käytävänpäällyskivien valmis
tus.

Graniitin, gneissin ja  muun muistopatsas- ja  
rakennuskiven työstäminen ja  valmistus käy
tettäväksi rakennuksissa, maarakennuksessa, 
kateaineena, hautakivenä tai muuhun sellaiseen 
tarkoitukseen.

Liuskekiven työstäminen ja  liuskekivitavaroi- 
den valmistus.

Vuolukiven työstäminen ja  vuolukivituotteiden 
valmistus.

Tähän ei kuulu:
• kaivostoiminnan yhteydessä tapahtuva kiven 

karkea työstäminen kuuluu kaivannaistoi- 
minnan alaluokkiin (C)

• soran ja  sepelin valmistus (14210)
• myllynkivien, hiomakivien yms. kivien val

mistus (26810)
•  maarakentamisen yhteydessä tapahtuva 

kiven louhinta ja  murskaus (45110)

268 Muu ei-metallisten mineraali- 
tuotteiden valmistus

2681 Hiontatuotteiden valmistus 

26810 Hiontatuotteiden valmistus
Kovasimien, hiomakivien ja  niiden kaltaisten 
käsikivien, myllynkivien, hiomalaikkojen jne. 
valmistus luonnonkivestä tai kokoonpuriste-
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tusta luonnon- tai keinotekoisesta hioma- 
aineesta. Luonnon- tai keinotekoisen hioma- 
ainejauheen ja  -rouheen valmistus kiinnitettynä 
paperi- tai muulle alustalle.

2682 Muiden ei-metallisten mineraa
lituotteiden valmistus 

26820 Muiden ei-metallisten mineraa
lituotteiden valmistus

Langan, kankaan, vaatteiden, päähineiden, ja l
kineiden, köyden, nuoran, paperin, huovan jne. 
valmistus ei-metallisista mineraaliaineista.

Eristysmateriaalien ja  muiden rakennusmateri
aalien valmistus kevytsorasta: paisutettu savi ja  
sen kaltaiset paisutetut kivennäisaineet, lämpö- 
harkot, kevytsoraharkot ja  muut kevytsora- 
tuotteet. Kevytsoratuotteissa voi olla sementtiä 
ainoastaan sideaineena.

Kuona-, kivi- yms. kivennäisvillan valmistus. 
Kivennäisvillatuotteiden valmistus.

Mineraaliaineisiin tai selluloosaan perustuvien 
kitka-aineiden ja  niistä valmistettujen asenta- 
mattomien tuotteiden, kuten jarruhihnojen ja  
-kappaleiden valmistus.

Asfalttimassan sekä asfaltista ja  sen kaltaisesta 
aineesta tehtyjen tuotteiden valmistus.

Maaöljybitumiin, luonnonasfalttiin, luonnon- 
bitumiin, kivennäistervaan tai kivennäispikeen 
perustuvien bitumisten seosten valmistus.

Bitumisten kateaineiden valmistus.

Bitumilla, asfaltilla tai tervalla päällystetyn tai 
kyllästetyn kattopahvin, eristyshuovan, vuo- 
raushuovan ja  vuorauspaperin valmistus.

Puolivalmisteiden valmistus grafiitista tai 
muusta hiilestä. Keinotekoisen grafiitin val
mistus.

Tuotteiden valmistus turpeesta, kuten taimi- 
ruukut.

DJ Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus
Metallien valmistus ja  valu sekä metallituotteiden valmistus, huolto ja  korjaus.

27 Metallien jalostus
Tämä luokka sisältää rauta- ja  värimetallin 
sulatuksen ja  puhdistuksen malmista, harkoista 
tai romusta sähkömetallurgisia ja  muita proses- 
simetallurgian tekniikoita käyttäen. Luokkaan 
kuuluvat yksiköt valmistavat myös metal
liseoksia lisäämällä puhtaisiin metalleihin 
muita alkuaineita. Sulatuksen ja  puhdistuksen 
tuotoksena saadaan yleensä harkkoja, joita 
käytetään valssattaessa, vedettäessä ja  puris
tettaessa levyjä, nauhaa, tankoja tai lankaa, tai 
tuotos on sulassa muodossa, josta tehdään 
valoksia ja  muita perusmetallituotteita.

271 Raudan, teräksen ja 
rautaseosten valmistus

2710 Raudan, teräksen ja rautaseosten 
valmistus 

27100 Raudan, teräksen ja  rautaseosten 
valmistus

Rautametallituotteiden valmistus rakeina, jau
heena, harkkoina, kappaleina, möhkäleinä tai 
sulassa muodossa.

Takkiraudan, valuraudan ja  ferroseosten tuo
tanto. Tällaisia ferroseoksia ovat ferromangaa- 
ni, -kromi, -nikkeli ja  -silikoni, peilirauta jne. 
harkkoina, möhkäleinä, kappaleina, rakeina tai 
rautametallurgiassa ym. tarkoituksessa käytet
täväksi soveltuvassa muodossa.

Rautajauheen valmistus; raudan valmistus 
poikkeuksellisen puhtaana elektrolyysillä tai 
muilla kemiallisilla prosesseilla.
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Rauta- ja  terässienen valmistus.

Rauta- ja  teräsvalanteiden valmistus.

Esivalssattujen valanteiden, tankoteelmien, 
laattojen ym. puolivalmiiden rauta-, teräs- tai 
seostettujen terästuotteiden valmistus. Tuottei
den muokkaus voi olla kuuma- tai kylmäkäsit
telyä, tai muokkaus voi alkaa kuumakäsittelynä 
ja  päättyä kylmäkäsittelynä. Tällaisia tuotteita 
ovat mm. levyt, laatat, kiskot ja  palkit.

Tähän ei kuulu:
• itsenäiset koksausuunit (23100)
• putkien valmistus (27210, 27220)
• raudan ja  teräksen kylmävetäminen (27310)
• rainan (kapean vanneteräksen) kylmävals- 

saus (27320)
•  kylmämuovausja kylmätaitto (27330)
•  teräslanganveto (27340)
•  raudan valaminen (27510)
•  teräksen valaminen (27520)
•  muiden rauta-, teräs- tai niiden seostuottei- 

den valmistus luokitellaan käyttötarkoituk
sen mukaan

• valaminen ja  takominen muun valmistuksen 
yhteydessä kuuluu samaan luokkaan kuin 
asianomaisten tuotteiden valmistus

• valmiiden ja  puolivalmiiden metallituottei
den erillinen takominen, puristaminen ja  
meistäminen (28400)

• metallien erillinen pintakäsittely, karkaisu, 
sintraus yms. (28510)

272 Putkien valmistus 

2721 Valurautaputkien valmistus 

27210 Valurautaputkien valmistus
Valurautaputkien sekä keskipakovalettujen va
lurauta-ja valuteräsputkien valmistus.

Putkenosien valmistus valuraudasta ja  valute- 
räksestä: kierteisiin ruuvaamalla, muhviliitok- 
siin yhdistämällä tai laipoista pulttaamalla 
liitettävien putkenosien, myös taottavien, val
mistus valuraudasta ja  valuteräksestä.

2722 Teräsputkien valmistus 

27220 Teräsputkien valmistus
Saumattomien putkien valmistus kuumavals- 
saamalla, kuumavetämällä, kylmävetämällä tai 
kylmävalssaamalla.

Hitsattujen putkien valmistus kylmä- tai kuu- 
mamuovaamalla ja  hitsaamalla tai muovaa
malla ja  kuumapelkistämällä tai kylmävetä
mällä.

Teräksisten putkenosien valmistus.

Tähän ei kuulu:
• keskipakovalettujen saumattomien valute

räsputkien valmistus (27210)

273 Muu raudan ja teräksen jalostus 
sekä rautaseosten valmistus

2731 Raudan ja teräksen kylmävetäminen 

27210 Raudan ja teräksen kylmävetäminen
Terästankojen ja  profiilien kylmävetäminen, 
kylmänä muokkaus ja  kylmänä viimeistely.

2732 Rainan kylmävalssaus 

27320 Rainan kylmävalssaus
Rainan (leveys alle 600 mm) kylmävalssaus. 

Tähän ei kuulu:
• kylmävalssatut levyt (leveys vähintään 600 

mm) (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 kuulu:
• piikkilangan valmistus (28730)
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274 Muiden kuin rautametallien 
valmistus

2741 Jalometallien valmistus 

27410 Jalometallien valmistus
Jalometallien, kuten kullan, hopean ja  platinan, 
valmistus ja  puhdistus, jalometalliseosten val
mistus, jalometallisten puolivalmisteiden val
mistus. Epäjalojen metallien päällystäminen 
jalometalleilla. Hopean päällystäminen kullal
la. Kullan ja  hopean päällystäminen platinalla.

Tähän ei kuulu:
• jalometallisten kellonkuorien valmistus 

(33500)
•  jalometallikorujen valmistus (36220)

2742 Alumiinin valmistus 

27420 Alumiinin valmistus
Alumiinin valmistus, alumiiniseosten valmis
tus, alumiinin alkujalostus (mm. levyt) sekä 
alumiinioksidin valmistus. Alumiinifolion val
mistus.

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.

Sulakelangan (hopeoitua kuparinauhaa) val
mistus.

2745 Muiden värimetallien valmistus 

27450 Muiden värimetallien valmistus
Kromin, mangaanin, nikkelin yms. ei- 
rautametallien valmistus ja  alkujalostus sekä 
kromi-, mangaani-, nikkeli- yms. ei- 
rautametalliseosten valmistus. Nikkelikiven 
valmistus.

275 Metallien valu
Puolivalmiiden tuotteiden ja  erilaisten valosten 
erillinen valaminen tilaajalle tämän toimittami
en tietojen mukaisesti. Kaikki tähän luokkaan 
kuuluvat toimipaikat tuottavat tilauksesta jou
kon erilaisia hyödykkeitä, jotka ovat toisten 
toimialojen luonteenomaisia tuotteita.

Tähän ei kuulu:
• valmiiden metallitavaroiden valu, esim. 

valurautaputket ja  putkien liitokset jne. 
(27210), kuumavesivaraajat ja  keskusläm- 
mityspatterit (28220), valetut kotitalousesi
neet (28750) jne.

2751 Raudan valu 

27510 Raudan valu
Puolivalmiiden valurautatuotteiden, rautava- 
losten ja  taottavien valurautatuotteiden erilli
nen valaminen tilaajalle tämän toimittamien 
tietojen mukaisesti. Kaikki tähän luokkaan 
kuuluvat toimipaikat tuottavat joukon erilaisia 
hyödykkeitä, jotka ovat toisten toimialojen 
luonteenomaisia tuotteita.

Huomautus:

Valaminen, joka tapahtuu osana tiettyyn luok
kaan tyypillisesti kuuluvien tuotteiden valmis
tusta, kuuluu samaan luokkaan kuin tällaiset 
tyypilliset tuotteet (esim. valimo, joka on eri
koistunut ajoneuvojen moottorien sylinteriryh- 
mien valamiseen, kuuluu luokkaan 34100, ja  
valimo, joka valmistaa pääasiassa valurauta- 
putkia, kuuluu luokkaan 27210).

2752 Teräksen valu 

27520 Teräksen valu
Puolivalmiiden valuterästuotteiden ja  teräsva- 
losten erillinen valaminen tilaajalle tämän 
toimittamien tietojen mukaisesti. Kaikki tähän 
luokkaan kuuluvat toimipaikat tuottavat joukon 
erilaisia hyödykkeitä, jotka ovat toisten toimi
alojen luonteenomaisia tuotteita.

Huomautus:

Valaminen, joka tapahtuu osana tiettyyn luok
kaan tyypillisesti kuuluvien tuotteiden valmis
tusta, kuuluu samaan luokkaan kuin tällaiset 
tyypilliset tuotteet (esim. valimo, joka on eri
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koistunut ajoneuvojen moottorien sylinteriryh- 
mien valamiseen, kuuluu luokkaan 34100, ja  
valimo, joka valmistaa pääasiassa valurauta- 
putkia, kuuluu luokaan 27210).

2753 Kevytmetallien valu 

27530 Kevytmetallien valu
Puolivalmisteiden valaminen mm. alumiinista, 
magnesiumista ja  titaanista.

Kevytmetallivalanteiden valmistus.

2754 Muiden värimetallien valu 

27540 Muiden värimetallien valu
Raskasmetalli-ja jalometallivalosten valmistus.

28 Metallituotteiden valmistus 
pl. koneet ja laitteet

Kaksinumerotasolle 28 kuuluu sellaisten me
tallituotteiden valmistus (kuten osat, säiliöt ja  
rakenteet), joille on ominaista paikallaan pysy
vyys. Kaksinumerotasoille 29-36 sen sijaan 
kuuluu tällaisten metallituotteiden kokoaminen 
ja  asennus (usein muihin materiaaleihin yhdis
tettynä) monimutkaisemmiksi yksiköiksi, joissa 
on liikkuvia osia, lukuun ottamatta puhtaasti 
sähköisiä, elektronisia tai optisia laitteita.

Pääasiassa koneiden ja  laitteiden huollosta ja  
korjaamisesta vastaavien yksikköjen toiminta 
luokitellaan yleensä samaan teollisuuden luok
kaan kuin ne yksiköt, jotka ovat erikoistuneet 
tuottamaan kyseisiä tavaroita.

281 Metallirakenteiden valmistus

2811 Metallirakenteiden ja niiden osien 
valmistus 

28110 Metallirakenteiden ja  niiden osien 
valmistus

Metallirakenteiden sekä niiden osien valmistus 
teräksestä ja  muista metalleista (yleensä rau
dasta ja  alumiinista).

Metallirakenteissa käytettävien levyjen, tanko
jen, profiilien, putkien ja  niiden kaltaisten

tavaroiden valmistaminen raudasta tai teräk
sestä.

Siltojen ja  niiden osien, tornien, mastojen, 
pilareiden, palkkien, kannattimien, holvikaari
en, kattopalkkien, kaivostomien, sulkuporttien, 
laiturien, aallonmurtajien jne. valmistus. Val
miiden metall ¡rakennusten valmistus.

Metallisten rakennusten esim. autotallien, va
rastojen yms. valmistus.

Tähän ei kuulu:
•  putkien, levyjen, tankojen yms. tuotteiden 

valmistaminen valssaamoissa, viimeistä- 
möissä taiputkitehtaissa (27100, 27210, 
27220)

• laivanosien valmistus (35110)

2812 Metallisten rakennuspuusepän 
tuotteiden valmistus 

28120 Metallisten rakennuspuusepän 
tuotteiden valmistus

Metalliovien, ikkunoiden ja  niiden kehysten, 
kaihtimien, luukkujen ja  porttien valmistus. 
Näitä käytetään rakennuksissa ja  ne ovat val
miita kokoonpanoa, asennusta ja  pystytystä 
varten.

Tähän ei kuulu:
•  paloportaiden ja  -tikkaiden valmistus 

(28750)

282 Metallisäiliöiden, keskusläm
mityskattiloiden, -patterien ja 
kuumavesivaraajien valmistus

2821 Metallisäiliöiden valmistus 

28210 Metallisäiliöiden valmistus
Rauta-, teräs- ja  alumiinisäiliöiden valmistus 
tiivistettyjä tai nestemäisiä kaasuja varten.

Kiinteinä kalusteina varastointi- ja  valmistus- 
tarkoituksiin käytettävien rauta-, teräs- ja  alu
miinisäiliöiden (tilavuus yli 300 litraa) val
mistus. Säiliöt voivat olla varustettuja kansilla 
ja  sulkimilla tai ilman niitä, vuorattuja mah
dollisesti myös muilla aineilla kuin teräksellä, 
raudalla tai alumiinilla.
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Tähän ei kuulu:
•  keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja  

kuumavesivaraajien valmistus (28220)
•  höyrykattiloiden valmistus (28300)
• alle 300 Ihraisten astioiden, tynnyreiden, 

säilyketölkkien, sankojen, rasioiden, laati
koiden yms. kuljetus- ja  pakkaustarkoituk- 
siin tarkoitettujen säiliöiden valmistus 
(28710, 28720)

•  sellaisten kuljetuskonttien valmistus, jo ita  
voidaan käyttää useissa erilaisissa kuljetus
välineissä (34200)

2822 Keskuslämmityskattiloiden, 
-patterien ja kuumavesivaraajien 
valmistus 

28220 Keskuslämmityskattiloiden, 
■patterien ja  kuumavesivaraajien 
valmistus

Keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja  kuu
mavesivaraajien valmistus.

Tähän ei kuulu:
•  höyrykattiloiden valmistus (28300)

283 Höyrykattiloiden valmistus pl. 
keskuslämmityslaitteet

2830 Höyrykattiloiden valmistus pl. 
keskuslämmityslaitteet 

28300 Höyrykattiloiden valmistus pl. 
keskuslämmityslaitteet

Höyrykattiloiden ja  muiden höyrynkehittimien 
(paitsi keskuslämmityskattiloiden) valmistus.

Höyrykattiloissa käytettävien apulaitteiden val
mistus: esilämmittimet, höyryntulistimet, noen- 
poistolaitteet, savukaasunpalautuslaitteetjne.

Ydinreaktoreiden valmistus. Ydinreaktoreilla 
tarkoitetaan kaikkia säteilyltä suojaavan kuoren 
sisäpuolella olevia kojeita ja  laitteita, suoja- 
kuori niihin luettuna, samoin kuin kaikki tämän 
piirin ulkopuolella olevat koneet ja  laitteet, 
mikäli ne muodostavat erottamattoman osan 
sisäpuolella olevista kojeista ja  laitteista.

Tähän ei kuulu:
• ydinpolttoaine-elementtien valmistus 

(23300)
•  höyryturbiinien ja  kiinteiden höyrykonei

den, jo issa  on kattila, valmistus (29110)
• höyryveturien valmistus (35200)
• keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja  

kuumavesivaraajien valmistus (28220)

284 Metallin takominen, puris
taminen ja meistäminen; 
jauhemetallurgia

2840 Metallin takominen, puristaminen ja 
meistäminen; jauhemetallurgia 

28400 Metallin takominen, puristaminen ja  
meistäminen; jauhemetallurgia

Erilaisten valmiiden tai puolivalmiiden metal
lituotteiden valmistus pääasiassa takomalla, 
puristamalla, meistämällä, valssaamalla, pyö
ristämällä tai jauhemetallurgialla. Nämä tuot
teet käsittävät laajan valikoiman erilaisia hyö
dykkeitä, jotka ovat muiden toimialojen luon
teenomaisia lopputuotteita.

Tähän ei kuulu:
• takominen, puristaminen, meistäminen, 

valssaus, pyöristäminen tai jauhaminen  
osana määrätyn tuotteen valmistusprosessia 
ei kuulu tähän luokkaan, vaan luokka mää
räytyy valmistetun tuotteen mukaan. Esi
merkiksi autonkorin osien puristamiseen 
erikoistunut toimipaikka (34200)

• rautajauheen valmistus (27100)

285 Metallin työstö ja päällystä
minen; konepajateollisuus

2851 Metallin pintakäsittelyjä karkaisu 

28510 Metallin pintakäsittely ja  karkaisu
Metallien päällystäminen (sinkitys, maalaus, 
niklaus), kiillottaminen, anodisoiminen, vär
jääminen, kaivertaminen, painaminen, karkai
seminen, purseen poistaminen, hiekkapuhalta- 
minen, puhdistaminen, emalointi ja  lakkaus.
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Tähän ei kuulu:
• epäjalojen metallien päällystäminen ja lo- 

metalleilla (27410)

2852 Metallin mekaaninen työstö 

28520 Metallin mekaaninen työstö
Metallikappaleiden poraus, sorvaus, jyrsintä, 
syövyttäminen, oikominen, hiertäminen, kal
vaminen, tasoittaminen, sahaus, hiominen, 
teroittaminen, hitsaus, yhteen liittäminen, me
tallin leikkaaminen tai metallille kirjoittaminen 
lasersäteen avulla tms. metallien jalostus eri
tyistoimenpitein palkkiotyönä. Toimipaikat, 
jotka kuuluvat tähän luokkaan, eivät yleensä 
hanki raaka-aineita omistukseensa eivätkä myy 
valmisteitaan 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 
leikkuuvälineet, kuten lihaveitset ja  -myllyt, 
partaveitset ja  partakoneiden terät, sakset, 
hiusten ja  kynsien leikkurit, lusikat, haarukat, 
kauhat ja  kalaveitset.

Tähän ei kuulu:
• paistinpannujen ja  kasarien yms. keittiötar

vikkeiden valmistus (28750)
• koneiden terien valmistus (28620)
•  jalometallisten ruokailuvälineiden valmistus 

(36220)

2862 Työkalujen valmistus 

28620 Työkalujen valmistus
Maataloudessa, puutarhanhoidossa ja  metsän
hoidossa, puusepäntöissä, huonekalujen val
mistuksessa ym. puutöissä, mekaanisessa ko
koonpanotyössä, peltisepäntyössä yms. käytet
tävien käsityökalujen ja  -välineiden valmistus.

Sahojen ja  sahanterien, myös pyörösahanterien 
(sirkkelien) ja  ketjusahanterien valmistus. Me
kaanisten laitteiden ja  koneiden leikkuuterien 
valmistus. Työkalujen, myös voimakäyttöisten, 
vaihdettavien osien valmistus: poranterät, myös 
vuoriporanterät, naskalien piikit, talttojen terät, 
jyrsinten ja  höylien terät, asentamattomat työ
kalujen kappaleet, laatat ja  varret sintrattua 
metallia, kermetiä jne. Ahjot, alasimet yms. 
metallipajojen työkalut. Ruuvipuristimien ja  
puhalluslamppujen valmistus.

Tähän ei kuulu:
•  muiden kuin sähköllä toimivien voimakäyt

töisten käsityökalujen valmistus (29410)
• sähkömekaanisten käsityökalujen valmistus 

(29410)

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 Muu metallituotteiden valmistus

2871 Metallipakkausten ja -astioiden 
valmistus 

28710 Metallipakkausten ja -astioiden 
valmistus

Rauta- ja  teräslaatikoiden (tilavuus alle 300 
litraa) valmistus. Sankojen, kanisterien ja  te- 
rästynnyrien valmistus.

Tähän ei kuulu:
• tankkien ja  säiliöiden valmistus (28210)
•  sellaisten kuljetuskonttien valmistus, jo lla i

sia voidaan käyttää useissa erilaisissa kul
jetusvälineissä (34200)

2872 Kevytmetallipakkausten valmistus 

28720 Kevytmetallipakkausten valmistus
Elintarvikekäyttöön tarkoitettujen säilyketölk- 
kien ja  -purkkien valmistus. Alumiinialtaiden 
ja  -tynnyrien (tilavuus alle 300 litraa) valmis
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tus. Kokoontaitettavien putkiloiden ja  rasioiden 
valmistus. Metallisten sulkijoiden valmistus.

2873 Metallilankatuotteiden valmistus 

28730 Metallilankatuotteiden valmistus
Metallikaapelin, palmikoidun nauhan ja  sen 
kaltaisten tavaroiden valmistus. Langasta val
mistetut tuotteet: piikkilanka, aitauslanka, ris
tikko, verkko, punos, kudelmajne.

Naulojen ja  neulojen valmistus.

Tähän ei kuulu:
• sähkön johtamiseen tarkoitettujen kaapelien 

valmistus (31300)

2874 Kiinnittimien, ruuvien, ketjujen ja 
jousien valmistus 

28740 Kiinnittimien, ruuvien, ketjujen ja  
jousien valmistus

Metallikiinnikkeiden valmistus: niitit, pikut, 
sinkilät, aluslaatat yms. kierteettömät tuotteet.

Ruuvituotteiden valmistus: mutterit, pultit, 
ruuvit ja  kierteettömät osat edellä mainittuihin 
tuotteisiin.

Jousien, kuten lehti-, kierä- ja  kiertojousien 
valmistus.

Ketjujen valmistus (ei kuitenkaan voimansiir- 
toketjujen).

Tähän ei kuulu:
• voimansiirtoketjujen valmistus (29140)

• kellojen jousien ja  ketjujen valmistus 
(33500)

•  naulojen ja  neulojen valmistus (28730)

2875 Muiden metallituotteiden valmistus 

28750 Muiden metallituotteiden valmistus
Metallisten kotitaloustarvikkeiden, kuten pais
tinpannujen, kasarien yms. keittiötarvikkeiden 
valmistus.

Metallisten saniteettiesineiden, kuten kylpy
ammeiden, pesualtaiden ja  pesupöytien val
mistus. Astianpesupöytien ja  -altaiden valmis
tus metallista.

Toimistokäyttöön tarkoitettujen metallituottei
den, kuten kortistolokerikkojen valmistus.

Kassakaappien, kassa-arkkujen ja  panssariovi- 
en valmistus.

Turvapäähineiden valmistus metallista.

Tikareiden, miekkojen, pistimien ja  vastaavien 
käsiaseiden valmistus.

Ankkurien ja  potkureiden valmistus.

Tikkaiden, porttien ja  muiden muualla mainit
semattomien metallituotteiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
• metallisten huonekalujen valmistus (361)
• metallisten urheilutarvikkeiden valmistus 

(36400)
•  metallisten pelien ja  leikkikalujen valmistus 

(36500)

DK Koneiden ja laitteiden valmistus
Koneiden ja  laitteiden valmistus, korjaus, asennus ja  huolto.

Sähköteknisten tuotteiden ja  optisten laitteiden valmistus ei kuulu tähän luokkaan, vaan luokkaan 
DL.

29 Koneiden ja laitteiden 
valmistus

Sellaisten koneiden ja  laitteiden valmistus, 
jotka työstävät materiaaleja joko mekaanisesti 
tai lämpökäsittelynä tai suorittavat erilaisia 
toimintoja (kuten käsittely, ruiskutus, punnitus

tai pakkaus), mukaan luettuna niiden voimaa 
tuottavat ja  käyttävät mekaaniset komponentit 
sekä kaikki erikoisvalmisteiset osat. Kiinteät ja  
siirrettävät tai kädessä pidettävät laitteet, riip
pumatta siitä onko ne tarkoitettu teolliseen 
käyttöön, rakennusten rakentamiseen, maa- ja  
vesirakentamiseen, maatalouteen, sotilaalliseen 
käyttöön tai kotikäyttöön.
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Tähän ei kuulu:
• yleiskäyttöön tarkoitettujen metallitavaroi- 

den valmistus (28)
•  valvontalaitteiden, tietokonevarusteiden, 

mittaus- ja  testauslaitteiden, sähkönjakelu
ja  tarkkailulaitteiden valmistus (30-33)

• yleiskäyttöön tarkoitettujen moottoriajoneu
vojen valmistus (34 ja  35)

• teollisuuden koneiden puhdistus (74700)

291 Voimakoneiden valmistus pl. 
lentokoneiden ja ajoneuvojen 
moottorit

2911 Moottorien ja turbiinien valmistus pl. 
lentokoneiden ja ajoneuvojen 
moottorit 

29110 Moottorien ja turbiinien valmistus pl. 
lentokoneiden ja ajoneuvojen 
moottorit

Moottorien ja  turbiinien valmistus, korjaus, 
asennus ja  huolto.

Muiden kuin moottoriajoneuvoja ja  lentoko
neita varten tarkoitettujen kipinä- tai paine- 
sytytysmäntäpolttomoottorien valmistus. Nämä 
voivat olla sekä liikkuvalle että kiinteälle alus
talle asennettavia.

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 
lentokoneisiin tarkoitettujen suihku- ja  potku- 
riturbiinien valmistusta. Tähän luokkaan kuu
luvat turbiinit on tarkoitettu merenkulun sekä 
sähkögeneraattoreiden ja  pumppujen pääasial
lisiksi käyttövoimakoneiksi.

Edellä mainittujen moottorien ja  turbiinien 
osien valmistus.

Tähän ei kuulu:
• höyrykattiloiden ja  muiden höyrynkehittimi- 

en valmistus (28300)

•  moottoriajoneuvojen moottorien valmistus 
(34100) ja  moottorien osien valmistus 
(34300)

• lentokoneiden moottorien sekä niiden osien 
valmistus, myös reaktorimoottorien valmis
tus (35300)

• polttomoottorien sähköosien valmistus 
(31610)

2912 Pumppujen ja kompressorien 
valmistus 

29120 Pumppujen ja  kompressorien 
valmistus

Pumppujen ja  kompressorien valmistus, korja
us, asennus ja  huolto.

Hydraulisten voimalaitteiden sekä pneumaat
tisten ja  tuulivoimakoneiden ja  -moottorien 
valmistus.

Nestepumppujen, myös kiintein mittalaittein 
varustettujen valmistus. Ns. käsipumput ja  
pumput, joihin on sovitettu mäntäpolttomootto- 
ri sekä nesteensiirtolaitteet, betonin siirtolait
teet jne.

Ilm a-ja  tyhjiöpumppujen, ilma- tai kaasukom- 
pressorien valmistus.

Tähän ei kuulu:
• hydraulisten voimansiirtolaitteiden valmis

tus (29140)

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  ter- 
mostaattiventtiilit.

Tähän ei kuulu:
•  tulppien, hanojen ja  venttiilien valmistus 

kumista, lasista tai keraamisista aineista 
(25130, 26150, 26240)

• sellaisten venttiilien valmistus, jo tka  ovat 
koneen kiinteänä osana, kuuluu samaan 
luokkaan kuin koneen valmistus

• polttomoottorien imuventtiilien ja  poisto- 
venttiilien valmistus (34300, 35300)
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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, asen
nus ja  huolto.

Kuula-, neula- ja  rullalaakerien sekä niihin 
liittyvien 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, vauhtipyö
rät, akselikytkimet ja  hydrauliset voimansiirto- 
laitteet.

Nivelrengasketjujen valmistus.

Tähän ei kuulu:
• elektromagneettisten kytkimien valmistus 

(31610)
• muiden ketjujen kuin voimansiirtoketjujen 

valmistus (28740)

292 Muu yleiskäyttöön tarkoitet
tujen 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, 
pyriittien, ei-metallisten mineraalien, metallien 
tai muiden aineiden kuumentamista varten.

Teollisuudessa ja  laboratorioissa käytettävien 
sähköinduktio- ja  dielektristen kuumennuslait- 
teiden sekä uunien (myös polttouunien) val
mistus.

Tulipesänpolttimien valmistus nestemäistä, jau
hettua, kiinteää tai kaasumaista polttoainetta 
varten. Mekaanisten polttoaineen syöttölaittei
den, arinoiden ja  tuhkanpoistolaitteiden ja  
niiden kaltaisten tavaroiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
•  maatalouskuivurien valmistus (29530)
• selluloosan, paperin tms. teollisuuden raa

ka-aineiden lämpötilan nostamista varten 
suunniteltujen laitteiden valmistus (29550)

•  elintarvikkeiden, juom ien ja  tupakan val
mistuksessa käytettävien kuumennuslaittei- 
den valmistus (29530)

• ei-sähköisten leipomoteollisuusuunien val
mistus (29530)

• kotitaloudessa käytettävät uunit (29710, 
29720)

•  lääkintä- tai laboratoriotarkoituksiin suun
niteltujen steriloimislaitteiden valmistus 
(33101)

2922 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus 

29220 Nosto- ja  siirtolaitteiden valmistus
Nosto- ja  siirtolaitteiden valmistus, korjaus, 
asennus ja  huolto.

Hissien kunnossapitoja huolto.

Tavaroiden, aineiden ja  ihmisten siirtämistä 
varten tarkoitettujen mekaanisten siirtolaittei
den valmistus lukuun ottamatta kulkuneuvojen 
valmistusta. Sekä yksinkertaisten että moni
mutkaisten, jatkuvasti tai jaksoittain toimivien, 
kiinteiden tai liikkuvien koneiden valmistus. 
Nämä voivat olla myös pyörillä varustetuille 
alustoille rakennettuja.

Nostamiseen, siirtämiseen, kuormaamiseen tai 
purkamiseen erikoistuneiden mekaanisten ma
nipulaattorien ja  teollisuusrobottien valmistus.

Nostotaljojen, ilmaköysiratojen ja  nostovau- 
nujen valmistus, nosturien ja  kelojen valmistus, 
nostoruuvien valmistus.

Nosturien, nostokurkien sekä kaapelinosturien 
valmistus. Liikkuvien nostokehikkojen, haaruk- 
kanosturien sekä muiden, myös omalla käyttö
voimalla liikkuvien, nosturien valmistus.

Tehtaissa, varastoissa, satamissa, asemalaitu
reilla tms. käytettävien nosto- tai käsittelylait- 
teistoon sovittamattomien trukkien valmistus.
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Nosto-, siirto-, lastaus- ja  purkauskoneistojen 
valmistus: hissit, rullaportaat, nostolaitteet, 
kuljettimet ja  telferradat jne.

Nosto- ja  siirtolaitteiden erikoisosien valmis
tus: nostokorit, kauhat, kourat yms. tavarat.

Tähän ei kuulu:
• rakennustaitteiden, kuten rakennuksilla 

käytettävien lastauskoneiden valmistus 
(29520)

• maanpinnan alapuolella tapahtuvaan mate
riaalien nostamiseen ja  siirtämiseen tar
koitettujen koneiden ja  laitteiden valmistus 
(29520)

• yleiskäyttöisten teollisuusrobottien valmis
tus (29560)

• nosturiautojen valmistus (34100)
•  kelluvien nosturien valmistus (35110)
•  nosturivaunujen valmistus (35200)
•  maansiirto- ja  puskutraktoreiden kauhojen 

ja  puskurien valmistus (29520)
• maataloudessa käytettävien traktorien val

mistus (29310)
• nosto- ja  siirtolaitteisiin tarkoitettujen 

polttomoottorien valmistus (29110)
•  hissien ja  liukuportaiden asennus (45310)

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. Jäähdytys- 
laitteiden ja  pakastimien pääasiallisten osien 
valmistus: kompressorit, lauhduttajat, haihdut- 
tajat jne. Myös sellaisten kalusteiden valmistus, 
jotka on suunniteltu täydentämään jäähdytys-ja 
pakastuslaitteita.

Ilmastointilaitteet, joissa on moottorituuletin, 
sekä laitteet ilman lämpötilan ja  kosteuden 
muuttamista varten. Nämä laitteet on rakennet
tu yhdeksi kokonaisuudeksi.

Lämmönvaihtimien sekä ilman ja  kaasun nes- 
teyttämislaitteiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
• sellaisten tuulettimien valmistus, jo ita  käy

tetään pääasiallisesti kotitalouksissa 
(29710)

• kotitaloudessa käytettävien jääkaappien ja  
pakastimien valmistus (29710)

• maatalouskuivurien valmistus (29530)

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 toimi
via lasku- ja  tarkkailulaitteita. Myös punnitse
mislaitteiden punnuksien valmistus.

Nesteiden suodatus- ja  puhdistamiskoneiden ja  
-laitteiden valmistus.

Mekaanisten nesteen tai jauheen ruiskutus-, 
hajotus- tai sumutuslaitteiden (myös käsikäyt
töisten), esim. ruiskumaalauskoneiden valmis
tus. 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 
valmistus. Myös pullojen ja  muiden astioiden 
puhdistamista ja  kuivaamista varten suunnitel
tujen koneiden ja  laitteiden valmistus.

T islaus-ja rektifiointikoneistojen valmistus.

Generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorien 
valmistus sekä asetyleenikaasugeneraattorien 
valmistus.

Kalanteri- ja  valssauskoneiden valmistus, ei 
kuitenkaan metallintyöstö-, metallinvalssaus- 
eikä lasinvalssauskoneiden valmistus.
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Sentrifugien (ei kuitenkaan kermaseparaattori- 
en) ja  pyykinkuivauskoneiden valmistus.

Ammattikäyttöön tarkoitettujen astianpesuko
neiden valmistus.

Erilaisista materiaaliyhdisteistä tai samasta 
aineesta kerrostettujen tiivisteiden ja  tiivis- 
tesarjojen valmistus.

Tavaroiden myyntiautomaattikoneiden valmis
tus.

Tähän ei kuulu:
• maatalouden ruiskutuskoneiden valmistus 

(29320)
•  metallinvalssaus- tai lasinvalssauskoneiden 

ja  niiden telojen valmistus (29510, 29560)
• kermaseparaattoreiden valmistus (29530)
•  herkkien laboratoriovaakojen valmistus 

(33200)
• lämmönvaihtimien sekä ilman ja  kaasun 

nesteyttämislaitteiden valmistus (29230)
• kotitalouskäyttöön tarkoitettujen koneiden 

ja  laitteiden valmistus (29710)
• teollisuuden koneiden puhdistus (74700)

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, 
telaketjutraktorien eikä trukkien valmistusta). 
Pyörätraktorien, maataloustraktorien ja  puutar- 
hatraktorien valmistus. Myös vintturein yms. 
laittein, jo illa voidaan ohjata ja  kontrolloida 
lisätyövälineitä tai tehonottoyksiköitä (ei kui
tenkaan maansiirtoa, nostoa tai siirtoa käsitte
leviä työvälineitä), varustettujen traktorien 
valmistus.

Tähän ei kuulu:
• maantiekuljetuksiin tarkoitettujen puolipe- 

rävaunujen vetoautojen valmistus (34100)
•  telaketjutraktorien valmistus (29520)
• itsekuormaavien ja  kuormanpurkavien 

maataloustarkoituksiin käytettävien perä

vaunujen ja  puoliperävaunujen valmistus 
(29320)

•  trukkien ja  laituritraktorien valmistus 
(29220)

• ruohonleikkuukoneiden korjaus (52740)

2932 Muiden maa- ja metsätalouskoneiden 
valmistus 

29320 Muiden maa- ja  metsätalous- 
koneiden valmistus

Muiden maa- ja  metsätalouskoneiden valmis
tus, korjaus, asennus ja  huolto.

Itsekuormaavien ja  kuorman purkavien maata
loustarkoituksiin käytettävien perävaunujen ja  
puoliperävaunujen valmistus.

Maanmuokkaukseen, istutukseen ja  lannoitta
miseen käytettävien maanviljelys-, metsänhoi
to - ja  puutarhanhoitokoneiden valmistus: aurat, 
äkeet, harat rikkaruohon hävittämistä varten, 
kuokat, kylvökoneet, lannanlevittäjät, harven- 
nuskoneet jne., myös itsetoimivat. Eläinve- 
toisten koneiden valmistus.

Puima- ym. sadonkorjuukoneiden valmistus: 
leikkuupuimurit, juurestennostokoneet, niitto- 
koneet sekä niiden leikkuulaitteistot, heinän- 
paalaajat, kananmunien sekä hedelmien, mar
jojen yms. puhdistus- ja  lajittelukoneet. Nämä 
koneet voivat olla joko itsestään toimivia tai 
traktori- tai eläinkäyttöisiä.

Lypsykoneiden valmistus.

Ruiskutuslaitteiden valmistus maatalouskäyt
töön.

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 moni
toimikoneiden valmistus.

Ruohonleikkuukoneiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
• kuljettimien valmistus (29220)
•  maataloudessa käytettävien käsityökalujen 

valmistus (28620)
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• käsikäyttöisten nesteen tai jauheen ruisku- 
tuslaitteiden valmistus (29240)

• kermaseparaattoreiden valmistus (29530)

294 Työstökoneiden valmistus
Työstökoneiden valmistus, korjaus, asennus ja  
huolto.

Luokkiin 29420 ja  29430 kuuluvat työstöko
neet voivat olla teknologiselta tasoltaan hyvin 
monenlaisia yksinkertaisista mekaanisista lait
teista numeerisesti ohjattuihin laitteisiin. Ne 
voivat olla myös laser-periaatteella toimivia.

2941 Voimakäyttöisten käsityökalujen 
valmistus 

29410 Voimakäyttöisten käsityökalujen 
valmistus

Pneumaattisten tai sähkö- tai muun moottorin 
kanssa yhteen rakennettujen käsityökalujen 
valmistus: porat (myös vuoriporat), mootto
risahat, viilauskoneet, niittauskoneet, metallile
vyjen leikkurit yms. koneet ja  laitteet. Voima
käyttöisten käsityökalujen valmistus lukuun 
ottamatta niiden vaihdettavien osien valmistus
ta.

Tähän ei kuulu:
• käsikäyttöisten nesteen tai jauheen ruisku

tus-, hajotus- tai sumutuslaitteiden valmis
tus (29240)

• kaivosten ja  muun kaivostoiminnan konei
den valmistus (29520)

• käsityökalujen ja  työstökoneiden vaihdetta
vien osien valmistus (28620)

• teollisuudessa käytettävien naulaus- ja  
niittauskoneiden valmistus (29430)

2942 Muiden metallin työstökoneiden 
valmistus 

29420 Muiden metallin työstökoneiden 
valmistus

Lasersäteellä tai sen kaltaisella periaatteella 
toimivien metallin työstökoneiden, työstökes- 
kusten ja  sen kaltaisten metallin työstökonei
den valmistus.

Metallin takomiseen ja  puristamiseen käytettä
vien työstökoneiden valmistus: lävistyspuristi-

met, hydrauliset puristimet, leikkurit, murskai
met, vasarointi-ja taontakoneet jne. Vetopenk- 
kien, kierteytyskoneiden sekä langanvalmistus- 
koneiden valmistus.

Metallintyöstöön tarkoitettujen sorvien sekä 
pora- ja  jyrsinkoneiden ja  muiden metallin
työstöön tarkoitettujen koneiden valmistus.

Metallintyöstökoneiden osien ja  lisälaitteiden 
valmistus.

Tähän ei kuulu:
• teollisuuden koneiden puhdistus (74700)

2943 Muualle luokittelemattomien muiden 
työstökoneiden valmistus 

29430 Muualle luokittelemattomien muiden 
työstökoneiden valmistus

Puun, kiven, korkin, luun, kovakumin, kova- 
muovien, lasin yms. materiaalien työstökonei
den valmistus.

Sorvaamiseen, poraamiseen, avartamiseen, kai- 
raamiseen, muotoiluun, tasoittamiseen, hiomi
seen yms. toimintoihin käytettävien työstöko
neiden valmistus.

Teollisuudessa käytettävien naulaus-, mittaus-, 
liimaus- yms. yhteenliittämiskoneiden valmis
tus.

Kaasu- ja  sähkökäyttöisten hitsaus-, juotto-, 
leikkaus-ja pinnankarkaisukoneiden valmistus. 
Nämä voivat toimia laser-, valonsäde-, ultraää- 
niaalto- tms. periaatteella.

Puristimien valmistus lastulevyn tai kuitulevyn 
valmistamiseksi puusta tai muista puuaineista 
sekä muiden koneiden ja  laitteiden valmistus 
puun tai korkin käsittelyä varten.

Työstökoneiden osien ja  tarvikkeiden valmis
tus: työkappaleen ja  työterän pitimet, itse- 
avautuvat kierteistyspäät ja  jakopäät yms. 
erityisosat.

Puun, korkin, kovakumin ja  niiden kaltaisten 
kovien materiaalien työstämiseen tarkoitettujen 
työstökoneiden osien ja  lisälaitteiden valmis
tus.

Hitsauslaitteiden osien ja  lisälaitteiden valmis
tus.
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Tähän ei kuulu:
• kaivosten ja  muun kaivostoiminnan konei

den valmistus (29520)
• käsityökalujen ja  työstökoneiden vaihdetta

vien osien valmistus (28620)
• teollisuuden koneiden puhdistus (74700)

295 Muu erikoiskoneiden valmistus

2951 Metallien jalostuskoneiden valmistus 

29510 Metallien jalostuskoneiden 
valmistus

Metallin jalostuskoneiden valmistus, korjaus, 
asennus ja  huolto.

Metallien kuumakäsittelykoneiden ja  -laittei
den valmistus: konvertterit, valukokillit, valu- 
sangot yms. valukoneet ja  -laitteet, joita käyte
tään metallisulatoissa ja  -valimoissa. Valssai- 
mien ja  niiden telojen valmistus.

Tähän ei kuulu:
• tankojen, putkien, muototankojen, langan ja  

niiden kaltaisten tuotteiden valmistuksessa 
käytettävien vetopenkkien valmistus (29420)

• muotinkehyksien ja  muottien sekä muotin- 
valmistuskoneiden valmistus (29560)

• teollisuuden koneiden puhdistus (74700)

2952 Kaivos-, louhinta- ja 
rakennuskoneiden valmistus 

29520 Kaivos-, louhinta- ja  
rakennuskoneiden valmistus

Kaivos- ja  rakennustoiminnan koneiden val
mistus, korjaus, asennus ja  huolto.

Erityisesti maan alla tapahtuvaan materiaalien 
nostamiseen ja  siirtämiseen käytettävien konei
den ja  laitteiden valmistus.

Porauskoneiden, louhintakoneiden ja  tunnelin- 
tekokoneiden valmistus.

Mineraalien käsittelyyn tarkoitettujen koneiden 
ja  laitteiden valmistus: seulat, lajittelu- ja  erot- 
telulaitteet, pesurit, murskaimet, myllyt, se- 
koittimet, puristimet, muovaimet jne.

Betonin-ja laastinsekoittimien valmistus.

Telaketjutraktorien valmistus.

Maansiirtopuskurien ja  puskutraktorien val
mistus. Muiden maansiirtokoneiden valmistus, 
myös itseliikkumattomien: tiehöylät, maanta- 
sauskoneet, maanraappauskoneet, kauha- ja  
muut kaivinkoneet, kauhakuormaimet, junt- 
tauskoneet, itseliikkumattomat lumiaurat jne. 
Muualla mainitsemattomien rakennuskoneiden 
valmistus: laastin, betonin ja  bitumin levittimet, 
tienrakennuskoneet ja  -laitteet, betonin pinta- 
käsittelykoneet jne. Myös paalujunttien ja  
paalunosturien valmistus.

Maansiirtopuskurien ja  puskutraktorin kauho
jen, puskulevyjen ja  niiden kaltaisten osien 
valmistus, varsineen ja  hydraulisine työsylinte- 
reineen.

Tähän ei kuulu:
• maataloustraktorien ja  muiden pyörillä 

varustettujen traktorien valmistus (29310, 
34100)

• kiventyöstökoneiden valmistus (29430)
• betoninsekoitinautojen valmistus (34100)
• nosto-ja  siirtolaitteiden (muut kuin kaivos

toiminnassa käytettävät) valmistus (29220)
• kattotiilien, tiilien, keramiikkatuotteiden, 

putkien yms. tuotteiden valmistamisessa 
käytettävien koneiden ja  laitteiden valmistus 
(29560)

2953 Elintarvike-, juoma- ja tupakka- 
teollisuuden koneiden valmistus 

29530 Elintarvike-, juoma- ja  tupakka- 
teollisuuden koneiden valmistus

Elintarvike-, juoma- ja  tupakkateollisuuden 
koneiden valmistus, korjaus, asennus ja  huolto.

Maidon jalostuksessa käytettävien koneiden ja  
laitteiden valmistus: kermaseparaattorit, meije
rikoneet ja  -laitteet, voikimut, juustonvalmis- 
tuskoneet ja  -laitteet.

Myllyteollisuudessa käytettävien koneiden ja  
laitteiden valmistus: jauhojen, lyynien tms. 
perusviljatuotteiden valmistuskoneet ja  - la it
teet.

Sellaisten puristimien, murskaimien ja  muiden 
koneiden ja  laitteiden valmistus, jollaisia käy
tetään viinin, omenaviinin, hedelmämehun tai 
niiden kaltaisten tuotteiden valmistuksessa.
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Leipomoteollisuudessa sekä makaronin ja  
spaghetin valmistuksessa käytettävien koneiden 
valmistus.

Makeisten, 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  juomien valmistuskoneiden 
valmistus.

Juomien ja  elintarvikkeiden käsittelyssä käy
tettävien kuumennus- ja  jäähdytyskoneiden ja  
laitteiden valmistus: maidon pastörointi-, kon- 
sentrointi- ja  keittolaitteet, juuston kypsyttä- 
mislaitteet, kuivaus-ja haihdutuskoneet.

Muiden kuin sähköisten leipomoteollisuusuu- 
nien valmistus.

Eläin- tai kasvirasva- ja  öljyteollisuuden ko
neiden 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. 

puhdistus- ja  lajittelukoneet (29320)
• pakkaus- j a  käärimiskoneiden ja  -laitteiden 

valmistus (29240)
• teollisuuden koneiden puhdistus (74700)

2954 Tekstiili-, vaatetus- ja nahka- 
teollisuuden koneiden valmistus 

29540 Tekstiili-, vaatetus- ja  nahka- 
teollisuuden koneiden valmistus

Tekstiili-, vaatetus- ja  nahkateollisuuden ko
neiden valmistus, korjaus, asennus ja  huolto.

Tekstiili-, vaatetus- ja  nahkateollisuuden ko
neiden ja  laitteiden valmistus: tekstii 1 itekokui- 
tujen valmistuskoneet (suulakepuristuskoneet) 
ja  -laitteet; koneet ja  laitteet, jollaisia käytetään 
luonnon- tai tekotekstiilikuitujen käsittelyyn tai 
valmisteluun; tekstiililankojen kehruu-, kerta
us-, puolaus- ja  vyyhteämiskoneet ja  -laitteet; 
kutomakoneet, neulekoneet sekä koneet ja  
laitteet tekstiiliaineella kierretyn langan, tyllin,

pitsin, koruompeleiden, nauhojen, punosten tai 
verkon valmistusta varten; koneet ja  laitteet 
langan käsittelemiseksi mainittuja koneita 
varten, myös loimenluonti- ja  loimenliistaus- 
koneet ja  -laitteet; edellä mainittujen koneiden 
ja  laitteiden apukoneet ja  -laitteet sekä osat ja  
tarvikkeet. Koneet ja  laitteet huovan valmis
tusta tai jälkikäsittelyä varten, myös huopahat
tujen valmistuskoneet ja  -laitteet. Koneet ja  
laitteet tekstiililankojen ja  -kudelmien tai val
miiden tekstiilitavaroiden viimeistystä varten 
(pesukoneet, valkaisu- ja  värjäyskoneet, präs- 
säys- ja  silityskoneet jne.). Ompelukoneet ja  
niiden neulat.

Pesulatyyppisten pyykinpesukoneiden ja  pyy- 
kinkuivauskoneiden valmistus. Koneiden val
mistus kemiallista pesua varten.

Nahkojen parkitsemis- ja  käsittelykoneiden 
valmistus.

Jalkineiden valmistus- ja  korjauskoneiden val
mistus.

Muita nahka-ja turkistuotteita valmistavien ko
neiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
• kotitalouksissa käytettävien pyykinpesu- ja  

-kuivauskoneiden valmistus (29710)
• teollisuuden koneiden puhdistus (74700)

2955 Massa- ja paperikoneiden valmistus 

29550 Massa- ja paperikoneiden valmistus
Massa- ja  paperikoneiden valmistus, korjaus, 
asennus ja  huolto.

Massan, paperin ja  pahvin valmistuksessa 
käytettävien koneiden ja  laitteiden, kuten pape
rikoneiden sekä niiden osien valmistus.

Tähän ei kuulu:
• teollisuuden koneiden puhdistus (74700)

2956 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden 
valmistus 

29560 Muiden teollisuuden erikois
koneiden valmistus

Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmis
tus, korjaus, asennus ja  huolto.

Yleiskäyttöisten teollisuusrobottien valmistus.
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Muotinvalmistuskoneiden valmistus. Muotin- 
kehykset metallinvalua varten; muotit, jollaisia 
käytetään metallin, metallikarbidien, lasin, ki
vennäisaineiden, kumin tai muovin muotoiluun.

Kumi- ja  muoviteollisuuden koneiden ja  lait
teiden valmistus.

Painokoneiden ja  -laitteiden sekä painatuksen 
apukoneiden ja  -laitteiden valmistus. Kirjansi- 
dontakoneiden valmistus.

Sähkölamppujen ja  -putkien kokoamiskoneiden 
ja  -laitteiden valmistus.

Kaavakehysten valmistus mitä tahansa ainetta 
varten; mallipohjien, valumallien ja  muottien 
valmistus.

Puun, paperimassan, paperin, kartongin ja  
pahvin kuivauskoneiden ja  -laitteiden valmis
tus.

Keskipakoisperiaatteella toimivien pyykinkui- 
vauslinkojen valmistus.

L asi-ja  lasitavarateollisuuden koneiden ja  lait
teiden valmistus. Lasinvalssauskoneiden val
mistus.

Kattotiilien, tiilien, keramiikkatuotteiden, put
kien yms. tuotteiden valmistamisessa käytettä
vien koneiden ja  laitteiden valmistus.

Muiden edellä mainitsemattomien erikoisko
neiden ja  -laitteiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
•  nostamiseen, siirtämiseen, kuormaamiseen 

tai purkamiseen erikoistuneiden teollisuus- 
robottien valmistus (29220)

•  kovakumin, kovamuovin ja  lasin työstöko
neet (29430)

• kotitaloudessa käytettävien sähkökoneiden 
j a  -laitteiden valmistus (29710)

•  teollisuuden koneiden puhdistus (74700)

296 Aseiden ja ammusten valmistus 

2960 Aseiden ja ammusten valmistus 

29600 Aseiden ja  ammusten valmistus
Hyökkäysvaunujen ja  muiden taisteluajoneu
vojen valmistus. Muita taisteluajoneuvoja ovat 
panssariautot, hyökkäysvaunujen hinausajo- 
neuvot, panssaroidut huoltoajoneuvot jne.,

vaikka ne eivät olisi suunnitellut kuljettamaan 
raskasta aseistusta.

Raskaiden, yksittäisen henkilön kannettavaksi 
soveltumattomien aseiden valmistus: tykit, lii
kuteltavat aseet (esim. rautatiekalustoon asen
netut tykit), raketit laukaisualustoineen, torpe
dot, syvyyspommit ja  niiden heittimet, raskaat 
konekiväärit jne.

Kevyiden aseiden, kuten kevyiden konekivää
rien, revolverien ja  pistoolien valmistus. Puo
lustusjoukkojen, kuten poliisien ja  turvalli
suuspalvelujen tai muiden vastaavien käyttöön 
tarkoitettujen pienaseiden valmistus. Metsästä
jien ja  ampumaurheilua harrastavien henkilöi
den käyttöön tarkoitettujen aseiden valmistus.

Ilm a-ja kaasuaseiden ja  -pistoolien valmistus.

Sellaisten aseiden valmistus, jotka ampuvat 
vain paukkupatruunoita, valorakettejayms.

Edellä mainittuihin aseisiin tarkoitettujen am
musten valmistus sekä muulla tavoin lähetettä
vien ammusten valmistus: pommit, kranaatit, 
torpedot, miinat, raketit yms. sotilaalliseen 
käyttöön tarkoitetut ammukset, kiväärin pat
ruunat, haulikon yms. panokset, heittoammuk- 
set ja  ohjukset.

Pamppujen, luodinkestävien liivien yms. val
mistus.

Tähän ei kuulu:
• polttomoottoreiden valmistus tankkeja ja  

muita taisteluajoneuvoja varten (29110)
•  seteleiden ja  muiden arvoesineiden kulje

tukseen tarkoitettujen panssaroitujen ajo
neuvojen valmistus (34100)

• ruudin, valmistettujen räjähdysaineiden, 
sytytysnallien, sytytyspanosten ja  valoam- 
musten valmistus (24610)

• sotalaivojen valmistus (35110)
• tikareiden, miekkojen, pistimien ja  vastaavi

en käsiaseiden valmistus (28750)
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297 Muualla luokittelemattomien 
kodinkoneiden valmistus

2971 Sähköisten kodinkoneiden valmistus 

29710 Sähköisten kodinkoneiden 
valmistus

Kotitalouksissa käytettävien sähkökoneiden 
valmistus: sähköhuovat, jääkaapit, pakastimet, 
astianpesukoneet, pyykinpesukoneet, pyykin- 
kuivauskoneet, pölynimurit, lattiankiillotuslait- 
teet, jätteidenhävittämislaitteet, erilaiset ruoan- 
laittokoneet (myllyt, sekoittimet, purkinavaajat 
jne.), liesi- yms. tuulettimet sekä muut kotita
louden sähkökoneet (sähköparranajokoneet, 
sähköhammasharjat, veitsenteroittimet jne.).

Kotitalouksissa käytettävien sähkölämpölait- 
teiden ja  muiden kuin hiilestä valmistettujen 
sähkökuumennusvastusten valmistus: veden- 
kuumennuslaitteet ja  upotuskuumentimet, säh- 
köpatterit ja  muut tilojen lämmityslaitteet, 
sähkökiukaat, sähköiset hiustenhoitolaitteet, 
prässäys- ja  silitysraudat, liedet ja  täydelliset 
keittolevyt, uunit, mikroaaltouunit, grillit, lei- 
vänpaahtimet, kahvinkeittimet jne.

Kotitalouksissa ja  puutarhataloudessa käytettä
vien maaperän lämmitysjärjestelmien sekä 
ulkokäyttöön tarkoitettujen infrapunalämmitti- 
mien valmistus.

Tähän ei kuulu:
• ei-sähköisten kodinkoneiden valmistus 

(29720)

• ompelukoneiden valmistus (29540)
• viihde-elektroniikkalaitteiden valmistus 

kotitalouskäyttöön (32300)
• sähköisten kodinkoneiden korjaus, huolto ja  

asennus (52720)
• keskipakoisperiaatteella toimivien pyykin- 

kuivauslinkojen valmistus (29560)

2972 Ei-sähköisten kodinkoneiden 
valmistus 

29720 Ei-sähköisten kodinkoneiden 
valmistus

Muiden kuin sähkökäyttöisten huoneenlämmi- 
tyslaitteiden valmistus: keittokamiinat, arinat, 
uunit ja  kiukaat. Lämmön lähteenä voi olla 
esim. puu, kaasu tai öljy.

Muiden kuin sähkökäyttöisten vedenkuumen- 
nuslaitteiden, keittolaitteiden sekä lämpölaat- 
tojen valmistus. Lämmön lähteenä voi olla 
esim. puu, kaasu, öljy tai sprii.

Rauta-, teräs-ja  kupariosat uuneihin, kamiinoi
hin, liesiin, grilleihin, kaasukeittimiin, lämpö- 
levyihin ym. muulla kuin sähköllä toimiviin ko
titalouden rauta-ja teräslaitteisiin.

Tähän ei kuulu:
• sähköisten kodinkoneiden valmistus (29710)
• paistinpannujen, kasarien yms. keittiötar

vikkeiden valmistus (28750)

DL Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus
Elektroniikka-, sähkö-ja optisten laitteiden valmistus, korjaus, asennus ja  huolto.

30 Konttori- ja tietokoneiden 
valmistus

Konttorikoneiden (valokopio-, kassakoneiden 
jne.) ja  tietokonelaitteistojen (tietokoneet, teks
tinkäsittely-ja oheislaitteet jne.) valmistukseen 
kuuluu asennus, mutta ei huolto (72500), oh
jelmiston suunnittelu (722) eikä elektronisten 
komponenttien valmistus (32100).

Usein kyseisiä laitteita myös vuokrataan 
(71330), mutta jos vuokralle antaja on laitteen 
valmistaja, kyseessä on yksinkertaisesti tuotan
non myyntitapa.
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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.

Osoite-, frankkeeraus-, rei’itys-, leimauskonei- 
den; kolikoiden lajittelu-, käärimis- tai laske- 
miskoneiden, setelinantoautomaattien; postin 
kuoreenpanolaitteiden ja  lajittelukoneiden; ky- 
nänteroituslaitteiden, lävistys- ja  nitomalaittei- 
den sekä muiden konttorikoneiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
• konttorikoneiden korjaus ja  huolto (72500)

3002 Tietokoneiden ja muiden tietojen- 
käsittelylaitteiden valmistus 

30020 Tietokoneiden ja  muiden tietojen- 
käsittelylaitteiden valmistus

Automaattisten tietojenkäsittelykoneiden (di
gitaali-, analogia- ja  hybridityyppisten) valmis
tus. Tähän kuuluvat kaikenkokoiset ATK-lait- 
teet, kuten mikrotietokoneet.

Magneettisten tai optisten lukulaitteiden val
mistus.

Täydellisten numeeristen tietojenkäsittelyko
neiden valmistus. Täydellisten numeeristen 
keskusyksiköiden valmistus sekä sellaisten 
numeeristen tietojenkäsittely laitteiden valmis
tus, jotka koostuvat lasku-, logiikka-ja ohjaus- 
elementeistä.

Oheislaitteiden valmistus: muisti-, syöttö- ja  
tulostusyksiköt sekä kaikenlaiset päätelaitteet.

Tähän ei kuulu:
•  tietokoneiden elektronisten osien valmistus 

(32100)

• tallentamattomien atk-levykkeiden ja  atk- 
nauhojen valmistus (24650)

• erillinen tietokoneohjelmien ja  
-ohjelmistojen valmistus (722)

• televisiovastaanotinten yhteydessä käytettä
vien videopelien valmistus (36500)

•  tietokoneiden ja  muiden tietojenkäsittely- 
laitteiden korjaus ja  huolto (72500)

• modeemien valmistus (32200)

31 Muu sähkökoneiden ja 
-laitteiden valmistus

311 Sähkömoottorien,-generaatto
rien ja -muuntajien valmistus

3110 Sähkömoottorien, -generaattorien ja 
-muuntajien valmistus 

31100 Sähkömoottorien, -generaattorien ja  
-muuntajien valmistus

Sähkömoottorien, -generaattorien ja  -m uun
tajien valmistus, korjaus, asennus ja  huolto.

Sähkögeneraattorien, -moottorien, kiinteiden 
tai pyörivien muuttajien, muuntajien, tasa
suuntaajien ja  induktanssikäämien valmistus.

Tähän ei kuulu:
• kiinteiden moottorien ja  turbiinien valmistus 

(29110)
•  diodiputkien valmistus (32100)
•  ajoneuvoissa käytettävien generaattorien 

sekä käynnistinmoottorien valmistus 
(31610)

312 Sähkönjakelu- ja -tarkkailu- 
laitteiden valmistus

3120 Sähkönjakelu-ja -tarkkailulaitteiden 
valmistus 

31200 Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden 
valmistus

Sähkövirtapiiriin kytkemistä ja  katkaisemista 
varten, sen suojaamista tai siihen liittämistä 
varten tarvittavien laitteiden valmistus (esim. 
kytkinlaitteet, releet, varolaitteet, ukkossuojat,
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jännitteen vaimentimet, pistotulpat, lampunpi- 
timet ja  haaroitusrasiat). Sähkönohjaus- tai 
sähkönjakelutaulujen, -paneelien, -konsolien, 
-pöytien, -kaappien ja  muiden alustojen val
mistus.

Tähän ei kuulu:
• puhelinkytkentäpöytien yms. ohjauslaittei

den valmistus (32200)
• sulakelangan valmistus (27440)
• hiili- tai grafiittielektrodien valmistus 

(31620)

313 Eristettyjen johtimien ja 
kaapelien valmistus

3130 Eristettyjen johtimien ja kaapelien 
valmistus 

31300 Eristettyjen johtimien ja  kaapelien 
valmistus

Eristetyn sähkölangan, -kaapelin, -tangon, -kui
dun, -kaistaleen tai niiden kaltaisten sähköjoh- 
timien valmistus.

Pääasiassa tietoliikenteessä käytetyt optiset 
kuitukaapelit, joissa kullakin kuidulla on oma 
kuorensa.

Tähän ei kuulu:
• eristämättömien metallilankatuotteiden 

valmistus (28730)
• eristämättömän värimetallilangan valmistus 

(274)
• kaapelisarjojen valmistus (31610)
•  muiden optisten kuitukaapelien valmistus 

(33400)

314 Akkujen ja paristojen valmistus 

3140 Akkujen ja paristojen valmistus 

31400 Akkujen ja  paristojen valmistus
Galvaanisten parien ja  paristojen valmistus. 

Akkujen ja  niiden 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 va
laisimien valmistus.

Sähköhehku- ja  sähköpurkauslamppujen, myös 
infrapuna- ja  ultraviolettilamppujen sekä kaa- 
rilamppujen valmistus. Valokuvauksessa käy
tettävien salamavalolamppujen valmistus.

Valaistujen liikennemerkkien ja  nimikylttien 
yms. valmistus.

Ulkovalaisimien ja  katuvalojen valmistus.

Sähköisten joulukuusenkynttilöiden ja  muiden 
valaisinsarjojen valmistus.

Tähän ei kuulu:
• valaisinkalusteisiin kuuluvien lasiosien, 

kuten kupujen valmistus lasista (26150)
• ulkokäyttöön tarkoitettujen infrapunaläm- 

mittimien valmistus (29710)

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: sytytys- ja  dynamo- 
magneetot, sytytyskelat, käynnistinmoottorit, 
sytytys- ja  hehkutulpat. Generaattorien valmis
tus: tasavirta- ja  vaihtovirtageneraattorit. Polt
tomoottoreissa käytettävien la taus-ja  tasavirta- 
releiden valmistus.

Polkupyöriä tai moottoriajoneuvoja varten 
tarkoitettujen valaistus- ja  merkinantolaitteiden 
sekä tuulilasinpyyhinten, jäänpoistolaitteiden ja  
usvanpoistolaitteiden valmistus.

Sytytyskaapel ¡sarjojen valmistus.
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Polkupyörän dynamojen valmistus.

3162 Muualla luokittelemattomien 
sähkölaitteiden valmistus 

31620 Muualla luokittelemattomien 
sähkölaitteiden valmistus

Rautatie-, maantie-, sisävesi-, satama- tai len- 
tokenttäliikenteen valvontaa ja  ohjausta varten 
tarkoitettujen sähkölaitteiden valmistus.

Muiden sähkömerkinantolaitteiden, kuten mur
to- ja  palohälyttimien, soittokellojen, sireenien 
yms. kuuloon tai näköön perustuvien laitteiden 
valmistus.

Sähkö- ja  kestomagneettien valmistus sekä 
sellaisten k.o. magneettien teelmien valmistus, 
jotka on tehty kestomagneetteihin tarkoitetuista 
erikoisaineista.

Eristeiden valmistus, lukuun ottamatta lasisia ja  
keraamisia eristeitä. Sähkökoneisiin ja  - la it
teisiin tarkoitettujen eristysosien valmistus lu
kuun ottamatta keraamisia ja  muovisia eristys- 
osia.

H iili-ja  grafiittielektrodien valmistus.

Eristysaineella vuorattujen epäjalosta metallista 
valmistettujen sähköjohdinputkien ja  niiden 
liitoskappaleiden valmistus.

Hiukkaskiihdytinten, merkinantogeneraattori- 
en, miinaharavien yms. valmistus.

Muualla mainitsemattomien sähkökoneiden ja  
-laitteiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
• elektroniputkien valmistus (32100)
• lamppujen lasikupujen valmistus (26150)
•  käsikäyttöisten sähköllä toimivien ruisku- 

pistoolien valmistus (29240)
• sähköllä toimivien ruohonleikkurien val

mistus (29320)
•  sähköllä toimivien parranajokoneiden val

mistus (29710)
•  elektroniventtiilien ja  -putkien (mukaan 

lukien kylmäkatodiputkien) valmistus 
(32100)

• käsikäyttöisten sähköllä toimivien lääkintä- 
j a  hammaslääkintäinstrumenttien valmistus 
(33101)

32 Radio-, televisio- ja 
tietoliikennevälineiden 
valmistus

Radio- ja  televisiolähetyksiin tarvittavan lait
teiston, vastaanottimien ja  tallennus- ja  toisto- 
laitteiden valmistus. Tämä sisältää sekä am
mattikäyttöön että kuluttajille tarkoitetut lait
teet.

Tähän luokkaan kuuluu ammattikäyttöön tar
koitettujen laitteiden asennus ja  korjaus. Sen 
sijaan kodinkoneiden korjaus kuuluu kolminu- 
merotasolle 527 Henkilökohtaisten esineiden 
ja  kotitalousesineiden korjaus, ja  johtojen, 
antennien sekä hälytysjärjestelmien asennus 
kuuluu kolminumerotasolle 453 Rakennus- 
asennus.

321 Elektronisten piirien ja muiden 
elektronisten osien valmistus

3210 Elektronisten piirien ja muiden 
elektronisten osien valmistus 

32100 Elektronisten piirien ja  muiden 
elektronisten osien valmistus

Kuuma-, kylmä- ja  valokatodiputkien valmistus 
(esim. televisioiden kuvaputket, televisiokame
roiden putket ja  elohopeatasasuuntausputket, 
mikroaaltoputketjne.).

Diodien, transistorien sekä niiden kaltaisten 
puolijohdekomponenttien valmistus. Valon- 
herkkien puolijohdekomponenttien valmistus 
mukaan luettuna elektrolyyttivalokennot. Asen
nettujen pietsosähköisten kiteiden valmistus.

Elektronisten integroitujen piirien ja  mikropii
rien valmistus.

Painettujen piirien valmistus. Kiinteiden, muut
tuvien tai säädettävien kondensaattoreiden val
mistus. Vastusten, myös potentiometrien ja  sää
tövastusten valmistus.

Tähän ei kuulu:
• lämpövastusten valmistus (29710)
• muuntajien valmistus (31100)
• sellaisten kokonaisuuksien valmistus (esim. 

digitaalinen tietokone), jo issa  on joukko  
elektronisia mikropiirejä asennettuna,
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kuuluu samaan luokkaan kuin kyseinen ko
ne tai laite

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

Yleisradio- ja  televisiolähettimien valmistus. 
Releointilaitteiden ja  televisiolähettimien val
mistus teolliseen käyttöön.

Radiopuhelin- ja  radiolennätinliikennelaittei- 
den valmistus, myös vastaanottimin tai äänen- 
tallennus- ja  äänentoistolaittein varustetut: 
kiinteät lähettimet ja  lähetinvastaanottimet, ra
diopuhelinlaitteet kuljetusajoneuvoja varten, 
radiopuhelimet, lennätinkoneet jne.

Matkapuhelinten valmistus.

Tutkalaitteiden, radioturvallisuuslaitteiden ja  
-välineiden sekä radiokauko-ohjauslaitteiden 
valmistus.

Kaikenlaisten televisiokameroiden valmistus.

Langallista puhelua ja  sähkötystä varten tar
koitettujen laitteiden valmistus, myös langal
listen kantoaaltolaitteiden valmistus. Puhelin- 
koneiden ja  -laitteiden, puhelinasemien ja  
-vaihteiden, morse- ja  morsetyyppisten avaimi
en valmistus, modeemien valmistus, kaukokir- 
joittimien yms. langallisten sähkötyskoneiden 
valmistus.

Telekopio-laitteiden valmistus.

Tietoliikennevälineiden valmistukseen luokitel
tavien esineiden erikoisosien valmistus.

Tietoliikennevälineiden, kuten reitittimien, sil
tojen ja  yhdyskäytävien valmistus.

Televiestintäjärjestelmien asennus valmistajan 
toimesta.

Tähän ei kuulu:
•  elektronisten piirien ja  muiden elektronisten 

osien valmistus (32100)
•  elokuvakameroiden valmistus (33400)
•  teleliikenneverkkojen ja  tietoliikenneväli

neiden korjaus ja  huolto (64202)
• matkapuhelinten korjaus (52740)
•  autopuhelimien korjaus (52493)

323 Televisio-ja radiovastaan
ottimien, äänen-ja kuvan- 
tallennus- 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 
videonauhurin sisältävien) valmistus. Nämä 
voivat olla yhteen rakennettuja ja  niissä voi 
olla esim. kellolaite yhdistettynä.

Nauhurien, levysoittimien yms. äänentaltiointi- 
ja  äänentoistolaitteiden (mm. puhelinvastaajat) 
valmistus.

Videolaitteiden valmistus: videomonitorit, -ka
merat ja  -nauhurit.

Radio- ja  televisiovastaanottimien sekä toisto
ja  tallennuslaitteiden erikoisosien kuten anten
nien valmistus.

Mikrofonien, kaiuttimien, kuulokkeiden ja  vah
vistimien ym. vastaavien laitteiden valmistus 
käyttötarkoitukseen katsomatta.

Äänivarsien, äänipäiden, levylautasten, anten
nien, lautasantennien ja  antennimoottorien, 
kaapelimuuntimien, TV-decooderien valmistus.

Tähän kuuluu myös sähköakustisten laitteiden, 
kuten sisäpuhelinten, simultaanitulkkauslaittei- 
den, elektronisten äänestyslaitteiden, neuvot
telujärjestelmien, hakulaitteiden ja  kannettavi
en kuulutusjärjestelmien valmistus.
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Tähän ei kuulu:
• nauhoittamattomien ääni- ja  kuvatallenne- 

välineiden valmistus (24650)
•  elektronisten piirien ja  muiden elektronisten 

osien valmistus (32100)
• radio-ja  televisiovastaanottimien, levysoit

im ien, kuva- ja  ääni- nauhureiden ym. 
viihde-elektroniikan korjaus, huolto ja  
asennus (52720)

33 Lääkintäkojeiden, hieno
mekaanisten kojeiden ja 
optisten instrumenttien 
sekä kellojen valmistus

Tähän luokkaan kuuluvat tieteellisten ja  tek
nisten instrumenttien (sähködiagnoosilaitteet, 
lentokoneiden elektroniset laitteet jne.) val
mistuksen lisäksi myös valokuvaus- ja  eloku- 
valaitteiden, teollisuuden prosessisäätölaittei
den ja  henkilökohtaisten tavaroiden (kellot, 
silmälasit jne.) valmistus.

Tähän luokkaan kuuluu myös kyseisten teol
listen laitteiden korjaus. Henkilökohtaisten 
tavaroiden korjaus kuuluu luokkaan 527 Hen
kilökohtaisten esineiden ja  kotitalousesineiden 
korjaus.

331 Lääkintäkojeiden, kirurgisten 
kojeiden sekä ortopedia- 
välineiden valmistus

3310 Lääkintäkojeiden, kirurgisten 
kojeiden sekä ortopediavälineiden 
valmistus 

33101 Lääkintäkojeiden, kirurgisten 
kojeiden sekä ortopediavälineiden 
valmistus

Lääkintäkojeiden ja  ortopediavälineiden val
mistus, korjaus ja  huolto, ei kuitenkaan ham
masproteesien valmistus.

Lääkintä-, hammaslääkintä-, kirurgisten ja  
eläinlääkintäkojeiden ja  -laitteiden valmistus: 
steriloimislaitteet, autoklaavit, rekisteröivät 
sähködiagnoosikojeet, infrapuna- ja  ultra-

violettisäteilylaitteet, hammaslääkintäkojeet ja  
-laitteet, silmälääkärinkojeet jne.

Mekanoterapeuttisten laitteiden, hierontalaittei- 
den, psykologisia soveltuvuustutkimuksia var
ten tarvittavien laitteiden, tekohengitys-, otso
ni-, happi- ja  aerosolihoitolaitteiden yms. val
mistus.

Ortopedisten välineiden, kuten kirurgisten vöi
den, kohjuvöiden, lastojen, murtumatukien, te- 
kojäsenien, -silmien, muiden proteesien kuin 
hammasproteesien, kuulolaitteiden yms. tuot
teiden valmistus.

Ortopedisten jalkineiden valmistus.

Röntgensäteiden tai radioaktiivisten aineiden 
säteilyn käyttöön perustuvien laitteiden, rönt- 
gengeneraattorien, -putkien, -varjostimien, 
röntgentarkkailutaulujen ja  -pöytien, röntgen
tutkim us-ja käsittelypöytien yms. valmistus.

Lääkintä-, hammaslääkintä-, kirurgisten ja  
eläinlääkintäkalusteiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
•  silmälasin linssien ja  kehysten valmistus 

(33400)
• optisten mikroskooppien valmistus (33400)
• invalidipyörien valmistus (35430)
•  haavanompelulangan valmistus (24420)

33102 Hammasproteesien valmistus
Hammaslaboratoriot.

Hammasproteesien ja  muiden suun ortopedia- 
välineiden valmistus.
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332 Mittaus-, tarkkailu- ja 
navigointilaitteiden yms. 
valmistus pl. teollisuuden 
prosessinsäätölaitteistot

3320 Mittaus-, tarkkailu- ja navigointi- 
laitteiden yms. valmistus pl. teolli
suuden prosessinsäätölaitteistot 

33200 Mittaus-, tarkkailu- ja  navigointi- 
laitteiden yms. valmistus pl. teolli
suuden prosessinsäätölaitteistot

Mittaus- ja  tarkkailulaitteiden (ei teollisuuden 
prosessinsäätölaitteistot) valmistus, korjaus ja  
huolto.

Herkkien laboratoriovaakojen valmistus.

Piirustus- ja  merkintäkojeiden, matemaattisten 
laskukojeiden, mittaus- ja  tarkistuskojeiden, 
-laitteiden ja  -koneiden valmistus. Mittatanko- 
jen ja  mittanauhojen sekä tasapainotuskoneiden 
valmistus. Ääriviivaprojektoreiden valmistus.

Elektroni- ja  protonimikroskooppien sekä 
-diffiaktiolaitteiden 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 
käytettävien kojeiden ja  laitteiden valmistus: 
säteilymittarit ja  -laskimet, viestinnässä käy
tettävät mittarit, moottoriajoneuvojen testaus- 
ja  säätölaitteet jne.

Nesteiden tai kaasujen virtausta, syvyyttä, pai
netta tai muita vaihtelevia ominaisuuksia mit- 
taavien, tarkkailevien, automaattisesti säätävien 
kojeiden ja  laitteiden valmistus: painemittarit, 
termostaatit, nestepinnanosoittimet, virtaus- 
mittarit, lämmönkulutusmittarit ja  automaattiset 
vedonsäätimet.

Geodeettisten ja  hydrografisten vesi-ja  ilmalii- 
kennekojeiden ja  -laitteiden valmistus. Meteo
rologisten, hydrologisten sekä geofysikaalisten 
kojeiden ja  laitteiden, kompassien ja  etäisyys- 
mittarien valmistus.

Kaasun, nesteen ja  sähkön kulutusmittarien 
valmistus.

Aineiden fysikaalisia ominaisuuksia testaavien 
koneiden, laitteiden ja  kojeiden valmistus: 
metallin, puun, tekstiilitavaroiden, paperin tai 
muoviaineen kovuuden, lujuuden, kokoonpu
ristuvuuden, kimmoisuuden ja  niiden kaltaisten 
ominaisuuksien mekaanista tutkimusta varten 
tarkoitetut kojeet.

Fysikaalista tai kemiallista analyysia varten 
tarkoitettujen kojeiden ja  laitteiden valmistus: 
polarimetrit, refraktometrit, spektrometrit, kaa- 
suanalyysilaitteet, viskositeetin mittarit, huo
koisuuden, laajenemisen ja  pintajännityksen 
mittauslaitteet, valomittarit, valotusmittarit ja  
kalorimetrit, mikrotomit.

Muiden mittaus-, ohjaus- ja  valvontalaitteiden 
valmistus. Esimerkiksi lämpömittareiden, hyd- 
rometrien, pyrometrien, ilmapuntarien, psy- 
krometrien yms. laitteiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
• mittauslaitteilla varustettujen pumppujen 

valmistus (29120)
• optisten mikroskooppien valmistus (33400)
•  kiikareiden ja  kaukoputkien valmistus 

(33400)
• lääkintäkojeiden ja  ortopediavälineiden 

valmistus (33101)
• teollisuuden prosessinsäätölaitteistojen 

valmistus (33300)

333 Teollisuuden prosessinsäätö
laitteistojen valmistus

3330 Teollisuuden prosessinsäätö
laitteistojen valmistus 

33300 Teollisuuden prosessinsäätö
laitteistojen valmistus

Teollisuuden prosessinsäätölaitteistojen val
mistus, korjaus ja  huolto.

Teollisuuden keskeytymättömien prosessinsää- 
töjärjestelmien suunnittelu ja  asennus (myös 
erilaisista koneista, käsittely- ja  keskusvalvon- 
talaitteista koostuvat automatisoidut tuotanto
laitokset).
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334 Optiikka- ja valokuvaus- 
välineiden valmistus

3340 Optiikka- ja valokuvausvälineiden 
valmistus 

33400 Optiikka- ja  valokuvausvälineiden 
valmistus

Optisten elementtien valmistus lasista tai muus
ta aineesta: kehystämättömät ja  kehystetyt lins
sit, särmiöt, peilit ja  muut optisesti työstetyt 
esineet.

Työstämättömät optiset elementit muusta ai
neesta kuin lasista.

Silmälasien, lornjettien, suojasilmälasien yms. 
esineiden kehysten valmistus.

Silmälasien, piilolinssien, lornjettien yms. näön 
parantamiseen ja  silmien suojaamiseen tarkoi
tettujen esineiden valmistus.

Kiikareiden, kaukoputkien ja  tähtitieteellisten 
kojeiden, kuten peiliteleskooppien, ohikulku- 
kojeiden, ekvatoriaaliteleskooppien ja  niiden 
jalustojen valmistus.

Optisten mikroskooppien valmistus.

Muiden edellä mainitsemattomien optisten 
kojeiden ja  laitteiden valmistus: valonheittimet, 
laserit (ei kuitenkaan laserdiodit), ovisilmät 
jne.

Valokuvauskameroiden valmistus. Elokuvaka
meroiden, myös äänentallennuslaittein varus
tettujen valmistus.

Projektorien valmistus. Valokuvan suurennus- 
ja  pienennyslaitteiden valmistus.

V alokuvaussalamalaitteiden valmistus.

Valokuvaus- ja  elokuvalaboratorioissa käytet
tävien laitteiden ja  varusteiden valmistus. Val
kokankaiden valmistus.

Optiset kuidut ja  optiset kuitukimput. Pääasias
sa optisissa laitteissa käytetyt optiset kuitukaa
pelit, joiden yksittäisillä kuiduilla ei ole omaa 
kuortansa.

Tähän ei kuulu:
•  valokuvaussalamavalolamppujen valmistus 

(31500)
• lasisten työstämättömien optisten elementti

en valmistus (26150)
• televisiokameroiden valmistus (32200)
• videokameroiden valmistus (32300)
• muiden kuin optisten mikroskooppien val

mistus (33200)
•  valokuvaustarvikkeiden, kuten valokuvaus

levyjen, filmien, valoherkän paperin ja  mui
den valoherkkien valottamattomien tuottei
den valmistus, sekä valokuvien kehittämi
seen tarkoitettujen kemiallisten tuotteiden 
valmistus (24640)

• kameroiden korjaus (52740)
•  pääasiassa tietoliikenteessä käytettävien 

optisten kuitukaapelien valmistus (31300)

335 Kellojen valmistus 

3350 Kellojen valmistus 

33500 Kellojen valmistus
Kaikenlaisten kellojen valmistus, kellon kuori
en sekä kellon osien valmistus.

Aj anmerkitsemislaitteiden valmistus.

Metallisten kellonrannekkeiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
• kellojen korjaus (52730)
•  muiden kuin metallisten kellonrannekkeiden 

valmistus (19200)
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DM Kulkuneuvojen valmistus

34 Autojen ja perävaunujen 
valmistus

341 Autojen valmistus 

3410 Autojen valmistus 

34100 Autojen valmistus
Autojen ja  muiden pääasiassa henkilöiden 
kuljettamiseen tarkoitettujen ajoneuvojen val
mistus: henkilöautot, erityisolosuhteisiin sovel
tuvat ajoneuvot (maastoautot, jeepit) ja  linja- 
autot.

Tavarankuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen 
valmistus: kuorma-autot, rekka-autot, säiliöau
tot jne.

Erikoisajoneuvojen valmistus: hinaus-, pa lo -ja  
sairasautot, liikkuvat klinikat, kadunlakaisu- ja  
jäteautot, myymälä- ja  kirjastoautot, muuhun 
kuin sotilaskäyttöön tarkoitetut panssaroidut 
aj oneuvot, betoninsekoitusautot j  ne.

Matkailuautojen valmistus.

Maantiellä liikkuvia puoliperävaunuja varten 
tarkoitettujen vetoautojen valmistus.

Sellaisten moottorikäyttöisten ajoneuvojen val
mistus, jotka voivat liikkua sekä maalla että 
merellä.

Moottorikelkkojen ja  golfkentillä käytettävien 
ajoneuvojen valmistus.

Moottorein varustettujen autojen alustojen val
mistus.

Ajoneuvojen moottorien valmistus.

Tähän ei kuulu:
• maataloustraktoreiden valmistus (29310)
• teollisuudessa käytettävien traktorien ja  

maansiirtokoneiden valmistus (29520)
•  auton osien j a  auton moottorien osien ja  

tarvikkeiden valmistus (34300)
•  auton sähkölaitteiden valmistus (31610)
• autonkorien valmistus (34200)

• autojen huolto, korjaus ja  muutostyöt 
(50201)

342 Autonkorien ja perävaunujen 
valmistus

3420 Autonkorien ja perävaunujen 
valmistus 

34200 Autonkorien ja  perävaunujen 
valmistus

Kaikenlaisten moottoriajoneuvojen korien ja  
ohjaamojen valmistus aineeseen katsomatta.

Moottoriajoneuvojen vetämiksi tarkoitettujen 
perävaunujen ja  puoliperävaunujen valmistus: 
säiliöperävaunujen, matkailuperävaunujen ja  
perävaunujen osien valmistus.

Sellaisten konttien valmistus, jollaisia voidaan 
käyttää useissa erilaisissa kuljetusvälineissä.

Tähän ei kuulu:
•  erityisesti maatalouskäyttöön tarkoitettujen 

perävaunujen valmistus (tällaiset perävau
nut on useimmiten varustettu tarkoitukseen 
sopivilla lisälaitteilla, kuten kipein, levitti- 
min, nostimin jne .) (29320)

• alustojen valmistus ilman moottoria sekä 
alustojen osien valmistus (34300)

• moottorein varustettujen alustojen valmistus 
(34100)

•  autonkorien osien ja  laitteiden valmistus 
(34300)

343 Autonosien ja -moottorien 
osien valmistus

3430 Autonosien ja -moottorien osien 
valmistus 

34300 Autonosien ja  -moottorien osien 
valmistus

Ajoneuvojen moottorien osien valmistus.
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Ajoneuvojen muiden osien ja  laitteiden valmis
tus: jarrulaitteet, vaihdelaatikot, akselit, vanteet 
ja  pölykapselit, iskunvaimentimet, jäähdytti- 
met, äänenvaimentimet, pakoputket, kytkimet, 
ohjauspyörät ja  -laitteet; katalysaattorit.

Autonkorien osien ja  laitteiden valmistus: tur
vavöiden, turvatyynyjen, ovien ja  puskurien 
valmistus

Alustojen valmistus ilman moottoria sekä alus
tojen osien valmistus.

Tähän ei kuulu:
• käynnistinmoottoreiden yms. sähkölaittei

den valmistus (31610)
• akkujen valmistus (31400)
•  auton lasien valmistus (26120)
• autojen istuimien valmistus (36110)
•  autojen huolto, korjaus ja  muutostyöt 

(50201)

35 Muu kulkuneuvojen 
valmistus

351 Laivojen ja veneiden valmistus 
ja korjaus

3511 Laivojen valmistus ja korjaus 

35110 Laivojen valmistus ja  korjaus
Laivojen rakentaminen ja  korjaaminen, ellei 
ole kysymyksessä huvipursien ja  virkistys- tai 
urheilukäyttöön tarkoitettujen alusten valmis
tus.

Sisävesi-, rannikko- ja  merikäyttöön soveltuvi
en kauppa-ja matkustajalaivojen valmistus.

Jäänmurtajien ja  muiden erikoisalusten valmis
tus. Erikoisaluksiin on voitu rakentaa myös 
esim. laboratorioita, j  alostuslaitoksia j ne.

Kelluvien tai pohjasta rakennettujen poraus
lauttojen valmistus.

Uivien telakoiden, ruoppaus- ja  majakka-alus
ten yms. kelluvien rakenteiden valmistus: ka- 
suunit, laiturit, poijut ja  merimerkit yms.

Kalastusalusten valmistus.

Sota-alusten sekä sotilaskäyttöön tarkoitettujen 
joukkojensiirto-ja sairaala-alusten valmistus.

Telakoiden toimesta tapahtuva laivojen korja
us, tarkistus ja  huolto.

Laivojen maalaaminen.

Tähän ei kuulu:
•  huvi- ja  urheiluveneiden valmistus (35120)
• ilmalla täytettävien kumiveneiden ja  

-lauttojen valmistus (35120)
• sekä maalla että merellä kulkevien ajoneu

vojen valmistus (34100)
• muiden alusten osien kuin runkojen ja  lai

van lohkojen valmistus kuuluu työstettävän 
aineen mukaisiin luokkiin, esim. purjeiden 
valmistus (17409)

•  rauta- ja  teräsankkurien valmistus (28750)
• laivojen moottorien valmistus (29110)
• potkureiden valmistus (28750)
•  navigointivälineiden valmistus (33200)
• laivojen romutus ja  purku (37100)

3512 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja 
korjaus 

35120 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja  
korjaus

Huvialusten ym. urheilu- ja  virkistyskäyttöön 
tarkoitettujen alusten valmistus, myös soutuve
neiden ja  kanoottien valmistus.

Virkistyskäyttöön tarkoitetut alukset voivat olla 
sisä- tai ulkolaitamoottorilla varustettavia tai 
niitä voidaan liikuttaa tuulen, airojen tai melo
jen  avulla.

Huvipursien, risteilijöiden, urheilukalastus- 
alusten ym. virkistyskäyttöön tarkoitettujen ve
neiden valmistus, vaikka ne olisivat suhteelli
sen isokokoisia. Yleensä tähän luokkaan kuu
luvat alukset ovat pienempiä kuin laivat.

Ruuhien, soutuveneiden, airoilla varustettujen 
pelastusveneiden, kutterien, kajakkien, kanoot
tien, kilpaveneiden, polkuveneiden ym. val
mistus.

Ilmalla täytettävien kumiveneiden tai pelastus- 
lauttojen valmistus.

Veneiden huolto-, korjaus-ja muutostyöt.
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Tähän ei kuulu:
• rungolle rakennettujen kaupalliseen tai 

palvelukäyttöön valmistettujen veneiden, 
kuten luotsiveneiden, satamavartioveneiden 
ja  kalastusalusten valmistus (35110)

• veneiden moottorien valmistus (29110)
•  purje- ja  lainelautojen valmistus (36400)

352 Raideliikenteen kulkuneuvojen 
valmistus ja korjaus

3520 Raideliikenteen kulkuneuvojen 
valmistus ja korjaus 

35200 Raideliikenteen kulkuneuvojen 
valmistus ja korjaus

Vetureiden valmistus. Veturit voivat olla esim. 
sähkö-, diesel-, kaasuturbiini- tai höyry- käyt
töisiä.

Itseliikkuvan rautatie- tai raitiotiekaluston val
mistus käyttövoimasta riippumatta. Myös huol
to- ja  korjausvaunut, nosturi- ja  mittausvaunut 
jne.

Rautatie- ja  raitiotievaunujen valmistus: mat
kustaja-, tavara-, säiliö-, työpaja-, nosturi-, 
posti-ja autojenkuljetus vaunut yms.

Vetureiden sekä rauta- ja  raitiotien liikkuvan 
kaluston osien valmistus: telit, akselit ja  pyörät, 
jarrut ja  jarrujen osat, koukut ja  kytkentälait
teet, puskurit ja  niiden osat, iskunvaimentimet 
(ei kuitenkaan jouset), vaunujen ja  veturien 
rungot j  a kehikot j ne.

Rautateiden ja  raitioteiden yhteen rakennettu
jen kiskojen ja  vaihteiden, kääntölavojen ja  
laituripuskurien yms. rakenteiden valmistus.

Muiden kuin sähköllä toimivien mekaanisten 
merkinanto- ja  ohjauslaitteiden valmistus. Nä
mä voivat olla tarkoitetut rautatie-, raitiotie-, 
maantie-, vesi- j a  ilmaliikenteen ohjausta var
ten. Myös näiden laitteiden ja  varusteiden 
osien valmistus.

Konepajojen suorittamat kiskoilla kulkevien 
ajoneuvojen peruskorjaukset.

Tähän ei kuulu:
•  sähkömoottorien valmistus (31100)
• junanmoottoreiden ja  turbiinien valmistus 

(29110)

• konttien valmistus (34200)
• kiskojen valmistus (27100)
• sähkökäyttöisten merkinanto- ja  ohjauslait

teiden valmistus (31620)
• kunnossapito (varikkotoiminta) (63219)

353 Ilma-alusten valmistus 

3530 Ilma-alusten valmistus 

35300 Ilma-alusten valmistus
Lentokoneiden valmistus, joko moottorein tai 
ilman moottoreita, sekä muiden lentävien lait
teiden valmistus.

Helikopterien valmistus.

Purjekoneiden, muiden liitokoneiden ja  riippu
liitimien valmistus.

Ilmalaivojen, kuumailmapallojen ja  säähavain
topallojen valmistus.

Muiden kuin sotilaskäyttöön tarkoitettujen 
avaruusalusten, kantorakettien, satelliittien 
yms. valmistus.

Ilma-alusten osien ja  välineiden valmistus: 
lentokoneen rungot, siivet, ovet, ohjaustasot, 
peräsimet, laskutelineet, polttoainetankit, korit 
jne.

Potkurien ja  helikopterin lapojen valmistus.

Ilma-aluksissa käytettävien moottorien ja  nii
den osien valmistus.

Lentokoneiden ja  niiden moottorien peruskor
jaus ja  huolto.

Tähän ei kuulu:
•  lentokoneiden lentojen väliset käyttöhuollot, 

tarkistukset, voitelut sekä vähäiset korjauk
set (63230)

•  lentokoneessa käytettävien instrumenttien ja  
navigointilaitteiden valmistus (33200)

• sotilaskäyttöön tarkoitettujen ohjusten val
mistus (29600)

• laskuvarjojen valmistus (17409)
• mäntämoottorikoneiden mekaanisten osien 

valmistus (29110)
• mäntämoottorikoneiden sytytys- ja  muiden 

sähkölaitteiden valmistus (31610)
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354 Moottori- ja polkupyörien 
valmistus

3541 Moottoripyörien valmistus 

35410 Moottoripyörien valmistus
Moottoripyörien, mopojen ja  apumoottorilla 
varustettujen polkupyörien valmistus.

Moottoripyörien sivuvaunujen valmistus.

Moottoripyörien osien valmistus.

Tähän ei kuulu:
•  polkupyörien valmistus (35420)
• invalidipyörien valmistus (35430)
• moottoripyörien moottorien valmistus 

(34100)
• moottoripyörien moottorien osien valmistus 

(34300)

3542 Polkupyörien valmistus 

35420 Polkupyörien valmistus
Kaikenlaiseen käyttöön tarkoitettujen polku
pyörien valmistus, ei kuitenkaan lasten kolmi- 
pyörien valmistus.

Polkupyörien osien, myös satuloiden, valmis
tus.

Tähän ei kuulu:
• lasten kolmipyörien ja  potkulautojen val

mistus (36500)

DN Muu valmistus

•  apumoottorilla varustettujen polkupyörien 
valmistus (35410)

• polkupyörien korjaus (52740)

3543 Invalidiajoneuvojen valmistus 

35430 Invalidiajoneuvojen valmistus
Invalidipyörien ja  -kärryjen, myös moottoroi
tujen valmistus.

Luokkaan kuuluvien ajoneuvojen osien val
mistus.

355 Muiden kulkuneuvojen 
valmistus

3550 Muiden kulkuneuvojen valmistus 

35500 Muiden kulkuneuvojen valmistus
Käsin työnnettävien työntökärryjen, matkatava
roiden kuljetusvälineiden, kelkkojen, rattaiden 
ym. valmistus.

Eläinten vetämien kulkuneuvojen, kuten ahki
oiden, rattaiden, rekien ym. valmistus.

Tähän ei kuulu:
• lastenvaunujen ja  -rattaiden valmistus 

(36630)
• moottorikelkkojen valmistus (34100)

36 Huonekalujen valmistus; 
muu valmistus

Tämä luokka on jäännösluokka, johon kuuluvat 
huonekalujen valmistus ja  muu valmistus. 
Muuta valmistusta ovat esim. kultasepäntuot
teiden, soittimien, urheiluvälineiden sekä peli
en ja  lelujen valmistus.

Yleensä tuotteiden korjaus kuuluu samaan 
luokkaan kuin niiden valmistus. Tämän luokan 
tuotteista kultasepäntuotteiden ja  soittimien 
korjaus muutoin kuin valmistuksen yhteydessä

kuuluvat luokkaan 527 Henkilökohtaisten esi
neiden ja  kotitalousesineiden korjaus.

361 Huonekalujen valmistus 

3611 Tuolien ja istuinten valmistus 

36110 Tuolien ja  istuinten valmistus
Tuolien ja  istuinten valmistus toimistoihin, 
työtiloihin tai kotikäyttöön kaikista materiaa
leista.

DN Muu valmistus
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Tuolien ja  istuinten valmistus teattereihin, 
elokuvateattereihin ja  vastaaviin tiloihin kai
kista materiaaleista.

Ajoneuvojen istuinten valmistus kaikista mate
riaaleista.

Sohvien, vuodesohvien ja  sohvakalustojen val
mistus.

Ulkotiloihin tarkoitettujen istuinten, kuten puu- 
tarhatuolien ja  -keinujen sekä puistonpenkkien 
valmistus. Istuinten osien valmistus.

Vanhojen tuolien ja  istuinten korjaus, entisöinti 
ja  verhoilu.

Tähän ei kuulu:
•  lääkintä-, hammaslääkintä-, kirurgiseen ja  

eläinlääkintäkäyttöön tarkoitettujen tuolien 
ja  istuinten valmistus (33101)

3612 Muiden toimisto- ja myymälä- 
kalusteiden valmistus 

36120 Muiden toimisto- ja  myymälä- 
kalusteiden valmistus

Myymäläkalusteiden valmistus; myyntitiskien, 
esittelykaappien, hyllyjen jne. valmistus.

T oimistokalusteiden valmistus.

Työtila-ja atk-kalusteiden valmistus.

Kirkko-, koulu- ja  ravintolakalusteiden tai 
vastaavien julkisten tilojen kalusteiden val
mistus

Tähän ei kuulu:
•  lääkintäkalusteiden valmistus (33101)
• valaisimien ja  valaistustarvikkeiden val

mistus (31500)

3613 Muiden keittiökalusteiden valmistus 

36130 Muiden keittiökalusteiden valmistus
Sovitettujen keittiökalusteiden valmistus.

Keittiökaappien, -hyllyjen ja  -tasojen valmis
tus.

Tähän ei kuulu:
•  astianpesupöytien ja  -altaiden valmistus 

metallista (28750)

3614 Muiden huonekalujen valmistus 

36140 Muiden huonekalujen valmistus
Kalusteiden ja  huonekalujen valmistus olohuo
neisiin, ruokailutiloihin, makuuhuoneisiin, kyl
pyhuoneisiin yms.

Ulkotiloihin tarkoitettujen kalusteiden ja  huo
nekalujen, kuten puutarhapöytien valmistus, 
lukuun ottamatta puutarhatuoleja ja  -keinuja. 
Muualla luokittelemattomien huonekalujen ja  
niiden osien valmistus.

Huonekalujen viimeistely. Vanhojen huoneka
lujen korjaus ja  entisöinti.

Tähän ei kuulu:
• valaistustarvikkeiden ja  valaisimien val

mistus (31500)
• tuolien ja  istuinten sekä niiden osien val

mistus (36110)

3615 Patjojen valmistus 

36150 Patjojen valmistus
Patjojen ja  niiden kaltaisten kalustustarvikkei- 
den valmistus.

Joustettujen patjojen tai tukiaineella täytetty
jen tai varustettujen patjojen valmistus. Pääl
lystämättömien solukumi- tai solumuovipatjo- 
jen valmistus.

Vuoteiden joustinpohjien valmistus.

Tähän ei kuulu:
• ilmapatjojen valmistus (25130)
• tyynyjen, untuvapeitteiden, vuodepeitteiden 

valmistus (17401)

362 Kultasepäntuotteiden ja 
kolikoiden valmistus

3621 Kolikoiden ja mitalien valmistus 

36210 Kolikoiden ja mitalien valmistus
Metallirahojen ja  mitalien valmistus sekä jalo- 
metallista että epäjalosta metallista.
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3622 Jalokivikorujen ja muiden 
kultasepäntuotteiden valmistus 

36220 Jalokivikorujen ja  muiden 
kultasepäntuotteiden valmistus

Kulta- ja  hopeasepänteosten valmistus jalom e
talleista tai jalometallilla pleteroiduista metal
leista: pöytähopeat, pöytäesineet, koriste-esi
neet ja  muut sisustus- yms. esineet, toalettiesi- 
neet, uskonnolliset koriste-esineet, kirjoitus- 
pöytä-ja toimistoesineet.

Tekniseen tai laboratoriokäyttöön tarkoitettu
jen tavaroiden valmistus jalometallista tai ja 
lometallilla pleteroidusta metallista: upokkaat, 
kapellit, lastat, katalysaattoreina yms. käytettä
väksi tarkoitettu platina tai platinaseokset ku
dottuina lankaverkkoina, kudelmina tai ristik
koina, anodit, säiliöt jne. (ei kuitenkaan in
strumenttien eikä niiden osien valmistus).

Työstettyjen jalo- tai puolijalokivien tuotanto. 
Myös teollisuusjalokivien ja  synteettisten tai 
rekonstruoitujen jalo- tai puolijalokivien työs
täminen.

Timanttien työstäminen.

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 koristeel
liset esineet, muut jalokivi- ja  puolijalokiviesi- 
neet (esim. spektroliitti ja  ametisti).

Muiden jalometallista tehtyjen tai jalometallilla 
pleteroitujen metalliteosten valmistus.

Nimikirjainten tms. kaivertaminen jalometal- 
liesineisiin.

Tähän ei kuulu:
• kellojen kuorien ja  metallirannekkeiden 

valmistus (33500)
•  kuvanveistäjien alkuperäisten veistosten 

valmistaminen (92311)
• jalometallilla päällystettyjen metalliteosten 

valmistus (28)
•  jalokivi)älji te Imien valmistus (36610)
•  epäaitojen korujen valmistus (36610)

363 Soitinten valmistus 

3630 Soitinten valmistus 

36300 Soitinten valmistus
Pianojen ja  muiden koskettimistolla soitettavi
en kielisoitinten valmistus, myös automaatti- 
pianot.

Viulujen ja  muiden jousisoitinten valmistus.

Kitaroiden ja  muiden näppäilysoitinten valmis
tus.

T orv i-ja  kieliurkujen valmistus. Harmonien ja  
muiden koskettimistolla soitettavien, vapaasti 
värähtelevin metallikielin varustettujen soitin
ten valmistus.

Harmonikkojen ja  huuliharppujen valmistus.

Puu- ja  vaskipuhaltimien sekä muiden puhalti
mien valmistus.

Rumpujen, ksylofonien ja  muiden lyömäsoi- 
tinten valmistus.

Sähkömagneettisten, sähköstaattisten, elektro
n i- ja  niiden kaltaisten soitinten valmistus.

Soittorasioiden, posetiivien, soitinsahojen, me
kaanisten laululintujen, houkutuspillien ja  nii
den kaltaisten houkutusvälineiden, suulla pu
hallettavien äänenmerkinantovälineiden jne. 
valmistus.

Soittimien osien ja  tarvikkeiden valmistus. 
Myös mekaanisten soittimien korttien, levyjen 
ja  rullien sekä soittorasioiden mekanismien 
valmistus. Metronomien, äänirautojen ja  viri- 
tyspillien valmistus.

Soitinten korjaaminen valmistuksen yhteydes
sä.

Tähän ei kuulu:
•  leikkikaluiksi katsottavien soittimien val

mistus (36500)
• mikrofonien, vahvistimien, kuulokkeiden ym. 

komponenttien valmistus (32300)
•  levysoitimien, nauhureiden ja  vastaavien 

tuotteiden valmistus (32300)
• pianon viritys (52740)
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364 Urheiluvälineiden valmistus 

3640 Urheiluvälineiden valmistus 

36400 Urheiluvälineiden valmistus
Uiko- ja  sisäpelivälineiden valmistus: pallot, 
mailat, verkot yms.

Talviurheiluvälineiden valmistus: sukset, sau
vat, luistimet yms.

Vesiurheiluvälineiden valmistus: vesisukset, 
lainelaudat, snorkkelit yms.

Voimistelu- ja  voimailuvälineiden valmistus: 
nojapuut, rekit, tangot, köydet, puolapuut, 
nyrkkeilypallot, nyrkkeilysäkit jne.

Kuntosali-ja yleisurheiluvälineet.

Suojavarusteet urheilu- ja  pelitarkoituksiin: 
urheilukäsineet ja  -päähineet, myös nahkaiset.

Urheilukalastusvälineiden valmistus. Kala- ja  
hyönteishaavien valmistus.

Purjelautojen valmistus.

Metsästystarvikkeiden valmistus.

Rullaluistimien ja  -lautojen valmistus.

Leikkikenttävälineiden valmistus.

Tähän ei kuulu:
• ulkoilu- ja  urheiluvaatteiden valmistus 

(18240)
• urheilujalkineiden valmistus (19300)
• satuloiden ja  hevosen valjaiden valmistus 

(19200)
• piiskojen ja  ratsastuspiiskojen valmistus 

(36630)
• hiihtolasien yms. suojalasien valmistus 

(33400)
• veneidenvalmistus (35120)
• veneiden purjeiden valmistus (17409)
• kalaverkkojen valmistus (17520)
•  aseiden ja  ammusten valmistus (29600)
• houkutuspillien valmistus (36300)
•  biljardipöytien ja  keilailuvarusteiden val

mistus (36500)

365 Pelien ja leikkikalujen valmistus 

3650 Pelien ja leikkikalujen valmistus 

36500 Pelien ja  leikkikalujen valmistus
Nukkien, niiden osien, vaatteiden ja  muiden 
tarvikkeiden valmistus.

Leikkieläinten tai -olioiden valmistus.

Pyörillä varustettujen lasten leluajoneuvojen 
valmistus: lasten kolmipyöräiset polkupyörät, 
nukenvaunut ja  -rattaat, polkuautot jne.

Lapsille ja  aikuisille tarkoitettujen seurapelivä- 
lineiden valmistus: noppa- ja  palapelit, peli
kortit yms.

Yleiseen käyttöön tarkoitettujen mekaanisten 
pelilaitteiden valmistus: ruletit ja  peliautomaa
tit; myös erityisesti pelejä varten suunnitellut 
huonekalut, esim. biljardipöydät.

Elektronisten pelien valmistus: videopelit,
shakkipelit jne.

Pienoismallien ja  niiden osien valmistus: leik- 
kiautot, -junat, rakennussarjat yms.

Muiden lelujen valmistus.

Tähän ei kuulu:
• muiden kuin kolmipyöräisten lasten polku

pyörien valmistus (35420)
• pienoismallien valmistus esittelytarkoituk

siin (36630)
• karusellien, keinujen ja  muiden huvipuisto- 

välineiden valmistus (36630)
• leikkikenttävälineiden valmistus (36400)
• tietokonepelien ohjelmistojen julkaiseminen  

(72210)

366 Muiden tuotteiden valmistus 

3661 Epäaitojen korujen valmistus 

36610 Epäaitojen korujen valmistus
Epäaitojen korujen valmistus puusta, luusta, 
lasista, keramiikasta, kivestä, muovista tai 
tekstiiliaineesta. Eläinkunnasta yms. saaduista 
veistoaineista valmistettujen teosten tuotanto.
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Tähän ei kuulu:
•  puolijalokivikorujen ja  -esineiden valmistus 

(36220)

3662 Harjojen valmistus 

36620 Harjojen valmistus
Siveltimien ja  muiden maalarinharjojen ja  
-telojen valmistus. Lattiaharjojen ja  muiden 
puhdistusharjojen sekä kumilastojen ja  moppi
en valmistus. Hammasharjojen valmistus. Mui
den luuta-ja harjasteosten valmistus.

K enkä-ja vaateharjojen valmistus.

3663 Muualla luokittelematon valmistus 

36630 Muualla luokittelematon valmistus
Kaikenlaisten kynien valmistus.

Päiväys-, sinetöimis-, numeroimis- ja  niiden 
kaltaisten leimasimien valmistus. Kirjoitusko
neiden värinauhojen yms. värinauhojen sekä 
värityynyjen valmistus.

Lastenvaunujen ja  -rattaiden valmistus.

Sateenvarjojen, päivänvarjojen, kävelykeppien, 
piiskojen, ratsastuspiiskojen, nappien, pai
nonappien ja  vetoketjujen valmistus.

Savukkeen- yms. sytyttimien valmistus. Tuli
tikkujen valmistus.

Tupakkapiippujen ja  savuke- ja  sikari-imuk
keiden valmistus. Kampojen, hiussolkien ja  nii
den kaltaisten esineiden valmistus. Puuterihuis- 
kujen ja  -tyynyjen valmistus. Hiuksista valmis
tettujen teosten tuotanto, esim. peruukit.

Linoleumin ja  kovapintaisten, ei kuitenkaan 
muovisten lattiapäällysteiden valmistus.

Karusellien, keinujen ja  muiden huvipuistovä- 
lineiden valmistus.

Vain opetus- ja  esittelytarkoituksiin soveltuvi
en kojeiden, laitteiden ja  mallien valmistus.

Sellaisten tuotteiden valmistus, joita ei voi 
sijoittaa mihinkään muuhun luokkaan: kyntti
lät, tekokukat ja  -hedelmät, pilailuesineet jne.

Taulujen kehystäminen päätoimisena.

Eläinten preparointi.

Tähän ei kuulu:
•  sytyttimien ja  öljylamppujen sydämien val

mistus (17540)

37 Kierrätys
Tähän luokkaan kuuluu romun ja  jätteen sekä 
käytettyjen tai käyttämättömien esineiden 
muuntaminen uusioraaka-aineeksi. Muuntami
seen tarvitaan joko mekaaninen tai kemiallinen 
prosessi. Kierrätykselle on hyödykkeiden kan
nalta tyypillistä, että panos koostuu lajitellusta 
tai lajittelemattomasta jätteestä ja  romusta, jota 
ei voida suoraan käyttää teollisessa prosessissa, 
kun taas tuotos soveltuu suoraan käytettäväksi 
teollisessa tuotantoprosessissa. Tuotettu uu- 
sioraaka-aine on katsottava välituotteeksi, jolla 
on arvoa, mutta se ei ole uusi lopputuote.

Uusien lopputuotteiden valmistus (myös muut 
kuin itse valmistetut) uusioraaka-aineesta luo
kitellaan asianomaisen valmistuksen luokkaan 
(15-36).

Romun ja  jätteen tukkumyynti mukaan luettuna 
keruu, lajittelu, erottelu, käyttökelpoisten osien 
irrottaminen käytetyistä tavaroista, kuten au
toista, (uudelleen) pakkaus, varastointi ja  ja 
kelu, kuitenkin ilman muuntamisprosessia 
(51570).

Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa (5250).

Jätteen käsittely sen hävittämiseksi, ei käytet
täväksi teollisessa tuotantoprosessissa (900).

371 Metallijätteiden ja -romun 
kierrätys

3710 Metallijätteiden ja -romun kierrätys 

37100 Metallijätteiden ja -romun kierrätys
Metallijätteen ja  -romun sekä käytettyjen tai 
käyttämättömien metalliesineiden muokkaami
nen uusioraaka-aineeksi.

Esimerkkejä:
• Metallijätteen, kuten romuautojen, pesuko

neiden, polkupyörien yms. mekaaninen 
murskaus ja  siihen liittyvä ainesten jatkola- 
jittelu ja  erottelu. Metallijätteen kokoon pu
ristaminen, paloitteluja silppuaminen.
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• Suurten rautakappaleiden, kuten j unanvau- 
nujen hajottaminen sekä laivojen romutus ja  
purku.

•  Käytettyjen tuotteiden, kuten autojen mate
riaalien murskaus ja  siihen liittyvä erottelu 
uudelleenkäyttöä varten.

Tähän ei kuulu:
•  uusien tuotteiden valmistaminen uusioraa

ka-aineesta (27-36)
• autohaj ottamot, laitteiden ja  tietokoneiden 

hajottaminen käyttökelpoisten osien saami
seksi (51570)

• käytettyjen auton varaosien kauppa (50302)
• käytettyjen tavaroiden, kuten autojen tai 

jääkaappien haitallisten ainesosien erottelu 
(jäteöljyt, kylmäaineet yms.) (90020)

•  jätteen ja  romun tukkukauppa (tähän lue
taan keräys, lajittelu, jakelu ilman teollista 
käsittelyä) (51570)

• käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 
(5250)

372 Muiden jätteiden ja romujen 
kierrätys

3720 Muiden jätteiden ja romujen kierrätys 

37200 Muiden jätteiden ja romujen 
kierrätys

Muun kuin metallijätteen ja  -romun sekä käy
tettyjen tai käyttämättömien ei-metalliesineiden
muokkaaminen uudeksi raaka-aineeksi.

Esimerkkejä:
• Kumin talteenotto esim. käytetyistä ren

kaista uusioraaka-aineen valmistusta varten.
• Muovien lajitteluja pelletöinti uusioraaka- 

aineeksi esim. putkia, kukkaruukkuja yms. 
varten. Muovi- tai kumijätteen käsittely 
(puhdistus, sulatus, jauhaminen) rakeiseksi.

• Kemikaalien talteenotto kemiallisesta jä t
teestä.

• Lasin murskaus, puhdistus ja  lajittelu. Muun 
jätteen, kuten purkujätteen murskaus, puh
distus ja  lajittelu uusioraaka-aineeksi.

• Rakennusj ätteen j  a rakennusten purkuj ätteen 
(myös puujätteen) ja  asfaltin mekaaninen 
murskaus j  a j  auhaminen.

• Käytettyjen ruokaöljyjen ja  -rasvojen käsit
tely lemmikkieläinten ravinnon ja  kotieläin
ten rehujen uusioraaka-aineiksi.

• Muun elintarvikejätteen ja  ruuanvalmistuk
sessa syntyvän jätteen käsittely uusioraaka- 
aineeksi.

Tähän ei kuulu:
• teurasjätteiden käsittely eläinten ruokien 

valmistamiseksi (157)
• uusien tuotteiden valmistaminen uusioraa

ka-aineesta, kuten langan valmistus garne- 
toiduista jätteistä, massan valmistus jä tepa
perista tai renkaiden pinnoitus, luokitellaan 
asianomaisen valmistuksen luokkaan

• jätteen ja  romun tukkukauppa (tähän lue
taan keräys, lajittelu, jakelu ilman teollista 
käsittelyä) (51570)

• käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 
(5250)

•  teurasjätteiden käsittely eläinrehuksi (157)
• ydinpolttoaineen jälleenkäsittely ja  radio

aktiivisen ydinjätteen käsittely (23300)
• thoriumin ja  uraanin uudelleenkäsittely 

(23300)
•  jätteen polttaminen, kaataminen maahan tai 

veteen, hautaaminen jne. (90020)
• sairaaloiden ym. tuottaman siirtymävaiheen 

radioaktiivisen jätteen käsittely ja  loppusi
joitus (90020)

• myrkyllisen ja  saastuneen jätteen käsittely 
(90020)

• elintarvike-, juom a- ja  tupakka]ätteen kä
sittely (hävittäminen tai loppusijoitus) 
(90020)

• jätteen käsittely kompostoimalla biojätettä, 
kun tavoitteena on jätteen hävittäminen ja  
sivutuote (kompostimulta) (90020)
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E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Tähän luokkaan kuuluvat sähkön, kaasun ja  lämmön tuotanto sekä sähkö-, kaasu-, lämpö- ja  vesi
huollon järjestäminen johdoista, jakeluverkosta ja  putkista koostuvan pysyvän verkoston avulla. 
Verkon laajuus ei ole tärkein peruste vaan mukaan luetaan myös jakelu teollisuus-ja kerrostaloalu
eille sekä haja-asutusalueille.

40 Sähkö-, kaasu-ja 
lämpöhuolto

Sähkön ja  lämmön tuotanto, siirto ja  jakelu 
riippumatta siitä, onko toiminnan tarkoitus 
yleisesti yhdyskuntia palvelevaa vai teollista 
valmistusta palvelevaa.

Kaasun tuotantoja paikallisjakelu.

Tähän ei kuulu:
• sähkön ja  lämmön tuotanto ja  jakelu, jonka  

teollisuusyritys (pääluokat C ja  D) itse hoi
taa pääasiassa omien toimipaikkojensa tar
peita varten, kuuluu siihen toimialaluok- 
kaan, jo ta  tällaisen voimalaitoksen toiminta 
pääasiassa palvelee

• energialaitosten rakentaminen, kaukoläm
pö- ja  sähkölinjojen rakentaminen (45219)

•  öljy- ja  kivihiilituotteiden valmistus (23)
•  kiinteiden ja  nestemäisten polttoaineiden 

agentuuritoiminta (51120)
• maakaasun tukkukauppa (51512)
•  nestemäisten polttoaineiden vähittäismyynti 

autoille, moottoripyörille, veneille jne.
(5050)

•  öljyn ja  kaasun siirto putkia pitkin valta
kunnan verkossa (60300)

401 Sähkön tuotanto, jakelu ja 
myynti

Sähkön tuotanto, siirto, jakelu ja  myynti.

Lämmön tuotanto ja  jakelu silloin kun tuotanto 
tapahtuu samassa prosessissa eli sähkön ja  
lämmön yhteistuotantona.

Tähän ei kuulu:
•  lämmön tuotantoon ja  jakeluun erikoistunut 

toiminta (403)

4011 Sähkön tuotanto ml. sähkön ja 
lämmön yhteistuotanto

Sähkön tuotanto riippumatta tuotantomuodosta: 
sähkön tuotanto mm. konventionaalisella läm
pövoimalla, ydinvoimalla, vesivoimalla, tuuli
voimalla, kaasuturbiinilla tai uusiutuvilla ener
gialähteillä.

Tähän ei kuulu:
• lämmön erillistuotanto ja  jakelu (403)
•  sähkön erillinen myynti ja  välitys (40132)

40111 Sähkön tuotanto vesi- ja  
tuulivoimalla

Yleiseen verkkoon menevän sähkön tuotanto 
vesi-ja  tuulivoimalla.

40112 Sähkön erillistuotanto 
lämpövoimalla

Sähkön erillistuotanto konventionaalisissa 
lämpö voimaloissa yleiseen verkkoon. Tähän 
luokkaan kuuluu mm. lauhdevoiman tuotanto.

40113 Sähkön ja  kaukolämmön 
yhteistuotanto

Sähkön ja  lämmön yhteistuotanto laitoksissa 
joissa suurin osa tuotetusta lämmöstä on kau
kolämpöä.

40114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla
Ydinvoimalat.

40115 Teollisuutta palveleva sähkön ja  
lämmön yhteistuotanto

Ne energiayhtiöiden voimalaitokset, jo tka tuot
tavat sähköä ja  lämpöä pääasiassa teollisuudel
le. Myös pääasiassa teollisuudelle erillissähköä 
tuottavat voimalaitokset.
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Tähän ei kuulu:
• sähkön ja  lämmön tuotanto j a  jakelu, jonka  

teollisuusyritys (pääluokat C ja  D) itse hoi
taa pääasiassa omien toimipaikkojensa tar
peita varten, kuuluu siihen toimialaluok- 
kaan, jo ta  tällaisen voimalaitoksen toiminta 
pääasiassa palvelee

40119 Sähkön tuotanto muulla tavalla
Muu sähkön erillistuotanto.

4012 Sähkön siirto

40120 Sähkönsiirto
Sekä kotimaisen että ulkomailta tuodun sähkön 
siirtojärjestelmän toiminta, jonka avulla sähkö 
siirretään tuotantolaitoksesta jakelujärjestel
mään. Jakelujärjestelmä sisältää kanta- ja  alue
verkon.

4013 Sähkön jakelu ja sähkön myynti

40131 Sähkönjakelu
Jakeluverkkoyhtiöiden toiminta. Jakelujärjes
telmät koostuvat linjoista, pylväistä, mittareista 
ja  johdoista, joiden avulla sähkö siirretään 
tuotantolaitoksesta tai siirtojärjestelmästä ku
luttajalle.

40132 Sähkön myynti ja  välitystoiminta
Sähkön myynti käyttäjälle sekä sellaisten säh
kömarkkinoilla toimivien meklarien ja  välittä
jien toiminta, jotka järjestävät sähkön myynnin 
(mukaan lukien sähköpörssi).

402 Kaasun tuotanto ja jakelu 

4021 Kaasun tuotanto

40210 Kaasun tuotanto
Kaasun valmistus kaatopaikoilla ja  maatalou
dessa syntyneistä sivutuotteista (jätteistä) sekä 
muu biokaasun tuotanto.

Kaasumaisten polttoaineiden (maakaasu mu
kaan lukien) valmistus erillisissä prosesseissa 
tai erilaisista kaasuista puhdistamalla, yhdistä
mällä tai muilla tavoin. Koksista valmistetun 
kaasun tuotanto-ja jakelu.

Tähän ei kuulu:
• nestekaasun valmistus (23200)
• koksausprosessissa syntyvien kaasujen 

valmistus (23100)
•  teollisuuskaasujen valmistus (24110)

4022 Kaasun jakelu ja kaasun myynti 

40220 Kaasun jakelu ja  kaasun myynti
Kaasumaisten polttoaineiden siirto putkijär- 
jestelmän kautta ja  niiden paikallinen jakelu.

Sellaisten kaasumarkkinoilla toimivien mekla
rien ja  välittäjien toiminta, jotka järjestävät 
kaasun myynnin muiden hoitamia kaasujakelu- 
verkkoja käyttäen.

Tähän ei kuulu:
• maakaasun tukkukauppa (51512)
• maakaasun putkikuljetus ja  siirto valtakun

nan verkossa (60300)
• kaasumaisten tuotteiden pullotus (74820)

403 Lämmön tuotanto ja jakelu 

4030 Lämmön tuotanto ja jakelu

40301 Kaukolämmön erillistuotanto ja  
jakelu

Lämmön erillistuotanto yleiseen jakeluverkos
toon sekä em. lämmön myynti ja  jakelu.

Kaukolämmön tuotanto, myynti ja  jakelu.

Höyryn ja  kuuman veden tuotanto, keruu, 
myynti ja  jakelu lämmitykseen ja  muuhun 
käyttöön.

Jäähdytetyn veden tai jään tuotanto, myynti ja  
jakelu jäähdytystarkoitukseen (esim. ilmastoin
tiin).

40302 Teollisuutta palveleva lämmön 
erillistuotanto

Ne energiayhtiöiden voimalaitokset tai lämpö
keskukset, jotka tuottavat erillislämpöä pääasi
assa teollisuudelle.

Tähän ei kuulu:
• sähkön ja  lämmön tuotanto ja  jakelu, jonka  

teollisuusyritys (pääluokat C ja  D) itse hoi
taa pääasiassa omien toimipaikkojensa tar-
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peitä varten, kuuluu siihen toimialaluok- 
kaan, jo ta  tällaisen voimalaitoksen 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 sekä jäteveden  

puhdistus ainoastaan saastumisen ehkäise
miseksi (90010)

•  maatalouden kasteluiäriestelmien hoito 
(01410)

•  veden ja  lähdeveden pullotus (15980)
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45 Rakentaminen
Tähän luokkaan kuuluvat yleinen rakentaminen 
sekä erikoisalarakentaminen rakennusten ja  
maa- ja  vesirakentamisen osalta, rakennus- 
asentaminen ja  rakennusten viimeistely. Näihin 
sisältyvät uudis- ja  lisärakentaminen, korjaami
nen ja  muutokset, tehdasvalmisteisten raken
nusten pystyttäminen rakennuspaikalla sekä 
tilapäisrakennelmat.

Yleistä rakentamista on asuin-, toimitila- ja  
muiden rakennusten jne. rakentaminen, suurten 
rakennelmien sekä moottoriteiden, teiden, 
katujen, siltojen, tunneleiden, rautateiden, 
lentokenttien, satamien ja  muiden vesiraken
nustöiden, kuten kastelujärjestelmien, viemä
reiden, putkijohtojen ja  sähkölinjojen, liikunta- 
alueiden jne. rakentaminen. Tällainen työ voi
daan tehdä omaan laskuun tai teettää palkkio- 
tai sopimusperusteella. Alihankkijat voivat 
toteuttaa osan työstä tai joskus koko rakennus
työn.

Erikoisalarakentaminen sisältää rakennusten 
osien sekä maa- ja  vesirakennustöiden osien 
rakentamisen sekä näiden valmistelutyöt. Se on 
yleensä erikoistunutta rakentamista, joka edel
lyttää erikoistaitoja ja/tai -välineitä. Siihen 
kuuluvat paalutus, perustustyöt, kaivonporaus, 
rakennuksen rungon rakentaminen, betonityöt, 
muuraus, laatoitus, telineiden pystyttäminen, 
katon rakentaminen jne. Mukaan luetaan myös 
teräsrakenteiden pystyttäminen, mikäli sama 
yksikkö ei ole myös valmistanut kyseisiä osia. 
Erikoisalarakentamisen suorittaa useimmiten 
alihankkija, mutta korjausrakentaminen voi
daan toteuttaa myös suoraan kiinteistön omis
tajalle.

Rakennusasentamiseen kuuluu kaikkien sel
laisten varusteiden asentaminen, joilla raken
nuksesta/rakennelmasta tehdään toimiva. Täl
laiset työt tehdään yleensä rakennuspaikalla, 
vaikka osia niistä voidaan tehdä työpajoissa. 
Rakennusasentaminen sisältää putkityöt, läm
mitys- ja  ilmastointijärjestelmän, antennien, 
hälytys- ja  muiden sähköisten ja  palosammu- 
tusjärjestelmien sekä hissien ja  liukuportaiden 
asennuksen jne. Lisäksi siihen kuuluu eristys

työ (vesi-, lämpö-, äänieristys) metallilevyjen 
asennus, kauppojen jäähdytysjärjestelmien 
asennus, valaistus- ja  merkinantolaitteistojen 
asennus teille, lentokentille, rautateille, sata
miin jne. Myös näiden järjestelmien korjaus 
kuuluu rakennusasentamiseen.

Rakennusten viimeistelyyn kuuluu rakennus
työn loppuun saattamista, kuten lasitus, rappa
us, maalaus ja  sisustustyöt, lattiamateriaalin 
asennus, tapetointi jne., lattian hionta, koriste- 
puusepän työt, akustointi, rakennuksen ulko
puolen puhdistaminen jne. Myös edellä mai
nittujen töiden kaltainen korjaustyö kuuluu 
rakennuksen viimeistelyyn.

Tähän ei kuulu:
• rakennusmateriaalien valmistus (pääluokat 

C ja  D)
• teollisten koneiden ja  laitteiden asentami

nen ja  pystyttäminen valmistajan toimesta
(D)

• teollisesti tai itse valmistettujen rakennusten 
tai rakennelmien osien kokoaminen raken
nuksiksi luokitellaan asianomaiseen teolli
suuden luokkaan pääasiallisen rakennus
materiaalin mukaan, paitsi betonisten ra
kennelmien osien kokoaminen rakennuksik
si, joka luokitellaan rakentamisen luokkaan 
(45)

• viheralueiden ylläpito ja  hoito (01410)
• raakaöljyn ja  maakaasun talteenottoon 

suoraan liittyvät rakennustyöt (11200)
• puusepäntuotteiden asennus valmistajan 

toimesta luokitellaan asianomaiseen teolli
suuden luokkaan (2030)

•  metallirakennelmien kokoaminen valmista
ja n  toimesta (28110)

• arkkitehtipalvelut (74203)
• rakennus- j a  rakennesuunnittelu sekä muut 

insinööripalvelut ja  tekninen suunnittelu 
(7420)

• rakennuttamistehläviin ja  projektinhallin
taan liittyvä palvelutoiminta (74207)

• ikkunoiden, savupiippujen, kuumavesiva
raajien, sisätilojen jne. puhdistaminen 
(74700)

• rakennuttajatoiminta, johon sisältyy mm. 
maan hankinta (70110)
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•  rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljetta
j ia  ja  käyttäjiä (71320)

• ulkotilojen (tiet, lentokentät, torit, puistot 
yms.) hoito (90031)

•  pilaantuneen maa-aineksen poisto (90032)

451 Rakennusalueen 
pohjarakentaminen

4511 Raivaus, purku ja pohjarakentaminen 

45110 Raivaus, purku ja  
pohjarakentaminen

Rakennusalueen raivaus, rakennusten purku ja  
siirto, rakennelmien purku ja  suojaus, hyöty- 
puun korjuu sekä kasvillisuuden suojaus. Ta
lonrakentamisen yhteydessä tehtävät maara
kennustyöt sekä kalliotilojen ja  erilaisten ulko
alueiden maarakennustyöt.

Maaperän esirakentaminen ja  rakennusalueen 
pohjarakentaminen: maankaivu, täyttö- ja  ta- 
saustyöt, pengerrystyöt, pohjanvahvistus-, rä- 
äytys-ja louhintatyöt. Maansiirto, kiven ja  lou
heen kuljetus rakentamisen yhteydessä. Pohja
rakentamiseen liittyvä salaojitus, kunnallistek
niikan liittäminen, ojankaivu yms. työt.

M aa-ja  metsätalousmaan ojitus.

M aansiirtoja muut kaivosten ja  kaivosalueiden 
perustustyöt ja  esirakentaminen.

Tähän ei kuulu:
• rakennuskoneiden ja  rakennusten purkami

seen käytettävien koneiden ja  laitteiden 
vuokraus kuljettajineen (45500)

• asbestin purkutyöt (45250)
• paalutustyöt ja  perustusten rakentaminen 

(45250)
•  maaperän ja  vesistöjen kunnostus (90032)
•  rakennusjätteen poiskuljetus (90020)

4512 Maaperän koeporaus 

45120 Maaperän koeporaus
Koeporaus, näytteen otto rakennustoimintaa 
varten sekä geofysikaaliseen ja  geologiseen 
tarkoitukseen.

Tähän ei kuulu:
• ö ljy-ja  kaasukenttien tutkimus, geofysikaa

linen, geologinen sekä seisminen tutkimus, 
mittaus ja  kartoitus (74209)

•  öljy- tai kaasulähteiden poraus (11200)
• kuilun (esim. kaivoskuilun) syvennys sekä 

kaivon tai muun vedenotto paikan poraus 
(45250)

452 Rakennusten tai niiden osien 
rakentaminen sekä maa- ja 
vesirakentaminen

4521 Yleiset talonrakennustyöt sekä maa- 
ja vesirakennustyöt 

45211 Yleiset talonrakennustyöt
Pääurakoitsijan tai vastaavan suorittama kai
kentyyppisten rakennusten rakentaminen: asun
to-, toimitila ja  muu rakentaminen. Korjausra
kentaminen, perusparannus-ja entisöintityöt.

Ennakolta valmistettujen rakennelmien ja  lait
teiden kokoaminen ja  asennus: m atto-ja kuiva- 
ustelineiden, urheilu- ja  leikkipaikkojen varus
teiden pystytys. Jätehuoltopaikkojen sekä piha- 
ja  paikoitusalueelle kuuluvien rakennelmien, 
laitteiden ja  varusteiden rakentaminen ja  asen
nus.

Rakentaminen itselle tai omalle yritykselle.

Tehtaassa valmistettujen betoni-, tiili-, metalli- 
ja  puuelementtien asennus. Asentamisen yh
teydessä tapahtuva elementtien liitoskohtien 
betonointi tai muunlainen saumaus. Myös 
asentamisen jälkeen tehtävä julkisivuelementti
en saumaus.

Valmistalojen ja  talopakettien pystytys.

Valumuottien pystytys ja  purku. Betonimassan 
pienimuotoinen valmistus työmaalla sekä beto
nin paikalla valu. Betonivalun paikkaus, hionta 
yms. jälkityöt.

Perustajaurakointi eli ns. grynderitoiminta. 

Tähän ei kuulu:
•  pohjarakentaminen ja  rakennusalueen pin- 

tarakennustyöt (45110)
• perustuksien teko ja  paalutustyöt sekä muu 

erikoisalojen rakentaminen (45250)
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•  asennustyöt (453)
•  viimeistelytyöt (454)
• kattotyöt (45220)
• rakennusvientiin liittyvät palvelut kotimaas

sa (74207)
• paikoitusalueiden rakentaminen (45230)

45219 Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen 
ym. rakentaminen

Kaikenlaisten siltojen, eritasoteiden sekä niihin 
liittyvien kaiteiden ja  tukirakenteiden rakenta
minen.

Tunnelien ja  metrotunnelien rakentaminen.

Vesijohto-, kaukoläm pö-ja viemäriverkostojen 
rakentaminen. Energialaitosten rakentaminen.

Veden ja  jäteveden puhdistuslaitosten, viemä
rilaitosten ym. rakentaminen.

Öljyn ja  kaasun kuljetukseen tarkoitettujen 
putkistojen rakentaminen.

Sähkönjakeluun liittyvien korkea- ja  matala- 
jännitelinjojen rakentaminen.

Tietoliikenneverkoston rakentaminen. Puhelin-, 
lennätin-, kaapelitelevisio- ym. linjojen ja  
verkostojen rakentaminen. Radio- ja  televisio
toiminnan linkkitomien ja  mastojen sekä tutka- 
ym. valvontatornien rakentaminen.

Öljynjalostamojen ym. kemian teollisuuden 
laitosten, sähkölaitosten ja  sähkönjakeluasemi- 
en, kaivannaistoiminnan raskaiden laitteiden, 
valssilaitosten yms. kokoaminen ja  asennus.

Erilaisten palvelurakennelmien, kuten pysäkki
katosten, yleisten käymälöiden ym. asentami
nen ja  pystytys.

Tähän ei kuulu:
• vedenalainen rakennustyö (45240)

4522 Kattorakenteiden asennus ja 
kattaminen 

45220 Kattorakenteiden asennus ja  
kattaminen

Kattorakenteiden kokoaminen ja  asentaminen. 

Erilaisten katteiden asennus ja  kiinnitys. 

Vesitiivistystyöt, myös seinien kosteuseristys.

4523 Teiden, katujen, lentokenttien ja 
urheilualueiden rakentaminen 

45230 Teiden, katujen, lentokenttien ja  
urheilualueiden rakentaminen

Moottoriteiden, teiden, katujen sekä muiden 
ajoneuvoille ja  jalankulkijoille tarkoitettujen 
liikenneväylien rakentaminen ja  niihin liittyvät 
pengerrystyöt. Myös näiden peruskorjaus ja  
kunnostus.

Rautateiden rakentaminen.

Kiitoteiden rakentaminen.

Viherrakentaminen. Puistojen, tiealueella ole
vien ja  muiden ympäristöhoidollisten suoja- 
alueiden, hautausmaiden yms. viheralueiden 
rakentaminen, varustaminen j a  perusparannus.

Urheilu- ja  virkistysalueiden ja  -kenttien, ten
niskenttien, golfratojen, kilparatojen, uima- 
altaiden yms. rakentaminen ja  varustaminen.

Ajoratamerkintöjen maalaus teillä ja  paikoitus
alueilla.

Eritasoteiden, siltojen ja  tunneleiden päällys
tystyöt.

Suojakaiteiden, liikennemerkkien ja  niiden 
kaltaisten paikalleen asennus.

Tähän ei kuulu:
•  alustavat maansiirtotyöt (45110)
• rautatieasemien, varasto- ym. rakennusten 

rakentaminen (45211)
• urheilukentillä, virkistys- yms. alueilla ole

vien rakennusten rakentaminen (45211)
• teiden auraus, hiekoitus ja  suolaus (90031)
• viheralueiden ylläpito ja  hoito (01410)

4524 Vesirakentaminen 

45240 Vesirakentaminen
Satama-altaiden pohjatyöt, aallonmurtajien, 
laitureiden ym. laitteiden sekä satama-alueiden 
ja  kenttien rakentaminen. Kiinteiden telakoiden 
rakentaminen.

Meriliikenneväylien, järvien, jokien, purojen ja  
vastaavien ruoppaus, pengerrys ym. kunnostus. 
Kanavien ja  kanavoitujen jokien rakentaminen. 
Patojen, kanava- ym. sulkujen ja  näihin liitty

142



F Rakentaminen

vien pumppaamojen rakentaminen. Vesiväylien 
ohjaus-ja turvalaitteiden asennus.

Vesistötyöt. Tekoaltaiden, kastelujärjestelmien 
yms. rakentaminen. Vesistöjen kunnostustyöt. 
Tulvansuojelun vaatimat säännöstely- ja  jä r
jestelytyöt. Vesiensuojeluun ja  veneilyyn liitty
vät maa- ja  vesirakennustyöt. Luonnonravinto- 
lammikoiden rakentaminen ym. kalatalouteen 
liittyvät vesirakennustyöt.

Kaikenlainen vedenalainen rakennustyö, mm. 
rakentamiseen erikoistunut sukelluspalvelu.

Vesivoimaloiden rakentamisen yhteydessä suo
ritettava vesirakentaminen.

Tähän ei kuulu:
•  satamien terminaali-, varasto- ym. raken

nusten sekä majakoiden rakentaminen 
(45211)

• kiinteiden lastinkäsitte ly laitteiden kokoami
nen ja  pystytys (45250)

• uivien telakoiden ym. uivien rakenteiden 
valmistus (35110)

•  siltojen rakentaminen (45219)
• metsien ja  soiden ojitus (45110)
• sukelluspalvelu (74209)

4525 Muu erikoisalarakentaminen 

45250 Muu erikoisalarakentaminen
Erikoistumista tai erityistaitoja tai -laitteita 
vaativa rakentaminen.

Kiviverhous, portaiden rakentaminen ym. 
luonnonkivityöt.

Perustuksien rakentaminen ja  paalutustyöt.

Kuilun (esim. kaivoskuilun) syvennys sekä 
vesi- tai lämpökaivon poraus.

Pilarien, palkkien ja  muiden metallisten runko
rakenteiden kokoaminen, pystytys ja  asennus.

Teräspalo-ovien, varauloskäytävien ym. asen
nus ja  kokoaminen.

Metallisten kiintokalusteiden asennus.

Rakennustoimintaan erikoistunut polttoleikka
us ja  hitsaus yms. metallityöt. Teräksen taivut
taminen.

Muut peltisepäntyöt, paitsi kattotyöt ja  sade- 
vesijärjestelmien asennus.

Tiilien, harkkojen yms. muuraustyöt. 

Betoniraudoitustyöt.

Telineiden yms. asentaminen ja  purku, mukaan 
lukien vuokraus.

Savupiippujen asennus.

Rakennusten kosteudenpoisto.

Asbestin purkutyöt.

Tähän ei kuulu:
• kattotyöt (45220)
• sadevesijärjestelmien asennus (45330)
•  rakennustelineiden vuokraus ilman asen

nusta (71320)
• teollisuuden putkistojen, raskaiden lämpö- 

kattiloiden, poltto- ja  sulatusuunien, ve- 
denlämmittimien, kaikenlaisten säiliöiden 
yms. kokoaminen ja  asennus (29)

453 Rakennusasennus

4531 Sähköjohtojen ja -laitteiden asennus 

45310 Sähköjohtojen ja  -laitteiden asennus
Sähkönjakolaitteiden, johtojen, valaisimien ja  
erilaisten sähkökoneiden ja  -laitteiden sekä 
sähkölämmitysjärjestelmien asennus.

Tietoliikenne-ja puhelinlaitteiden sekä -johto
jen asennus.

Antenniasennus.

Valomainosten asennus.

Hissien ja  liukuportaiden asennus.

Palo- ja  varashälyttimien sekä ukkosenjohdat- 
timien asennus.

Tähän ei kuulu:
• sähkölaitosten ja  sähkönjakeluasemien 

rakennus- ja  asennustyöt (45219)
• voimaloissa ja  voimansiirto- ja  jakelulin- 

jo illa  tehtävät asennustyöt (45219)
• sähköisten valvontajärjestelmien asennus 

vähittäiskaupan yhteydessä (52464)
• kotitaloussähkölaitteiden korjaus (52720)
• teollisuuden erikoiskoneiden sähköistystyöt 

luokitellaan asianomaiseen teollisuuden 
luokkaan
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4532 Eristystyöt 

45320 Eristystyöt
Lämpö-, ääni- tai tärinäeristeiden rakennus- 
asennus tai niiden muu rakentaminen sekä 
eristeiden korjaus ja  kunnossapito.

Tähän ei kuulu:
• elementtien saumaus (45211)
• vesitiivistystyöt (45220)

4533 LVI-asennukset 

45330 LVI-asennukset
Seuraavien laitteistojen rakennusasennus tai 
niiden muu rakentaminen:

Lämmitys-, tuuletus-, jäähdytys- tai ilmastoin
tilaitteet ja  -putket.

Vesi- ja  viemärilaitteet ja  -kalusteet.

Muut kuin sähköiset aurinkokerääjät.

Kaasulaitteet.

Palosammutusj ärj estelmät.

Sadevesijärjestelmien asennus.

Tähän ei kuulu:
• sähkölämmityslaitteiden asennus (45310)
• kotitalouden L Vl-laitteiden, kylmäkalustei- 

denyms. korjaus ja  huolto (52720)
• teollisuuden putkistojen, raskaiden lämpö- 

kattiloiden, vedenlämmittimien yms. kokoa
minen ja  asennus (29)

4534 Muu rakennusasennus - 

45340 Muu rakennusasennus
Valaistus- ja  merkinantolaitteistojen asennus 
teille, rautateille, lentokentille ja  satamiin.

Aitojen ja  kaiteiden asennustyöt.

Kaihtimien, markiisien ja  ulkokatosten asen
nustyöt.

Muualla luokittelemattomien laitteiden ja  va
rusteiden asennus.

454 Rakentamisen viimeistelytyöt

4541 Rappaustyöt 

45410 Rappaustyöt

Rakennusten ja  muiden rakennuskohteiden 
uiko- ja  sisäpintojen rappaustyöt laastilla tai 
muulla vastaavalla aineella.

4542 Rakennuspuusepänasennukset 

45420 Rakennuspuusepänasennukset
Levytys puu-, lastu- tai mineraalilevyillä.

Puupäällystys ja  puuverhous, esim. seinien pa
nelointi.

Sisäkattojen päällystys paneelilla tai muulla 
vastaavalla materiaalilla.

Puuta tai muuta materiaalia olevien, ei-itse- 
valmistettujen 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 
sekä salpojen, ovipumppujen, painikkeiden ja  
lukkojen asennus.

K eittiö-ja muiden kiintokalusteiden asennus. 

Myymäläkalusteiden asennus.

Siirrettävien väliseinien asennus.

Portaikkojen asennus.

Tähän ei kuulu:
•  ikkunoiden, ovien yms. tiivistys (45320)
• lauta- ja  parkettilattioiden teko (45430)
• valmiiden puuelementtien kokoaminen ja  

asennus (45211)
• kiintokalusteiden asennus valmistajan toi

mesta (361)

4543 Lattian ja seinien päällystys 

45430 Lattian ja  seinien päällystys
Lattian ja  seinien tasoittaminen (tasoitetyöt) ja  
päällystäminen.

144



Lattian tekeminen betonista valamalla. Betonin 
hiertäminen yms. sementtimiehen työt.

Lattian tai seinien päällystäminen mosaiikki-, 
marmori- ym. laatoilla tai Iaattakivillä.

Parkettien tai muiden puulattioiden asennus.

Kokolattiamattojen sekä linoleumi-, muovi- tai 
muiden vastaavien lattiapäällysteiden kiinnitys.

Seinien tapetointi yms. verhous.

4544 Maalaus ja lasitus 

45441 Maalaus
Rakennusten sisä-ja  ulkomaalaus.

Restaurointi-, koriste- ym. maalaus.

Maa- ja  vesirakentamiseen kuuluvien raken
nelmien, kuten siltojen yms. maalaus.

Metallirakenteiden maalaus.

Tähän ei kuulu:
• ajoratamerkintöjen maalaus teillä ja  pai

koitusalueilla (45230)
•  erikoistunut laivojen maalaus (35110)

45442 Lasitus
Lasitus ja  verhous lasilevyillä.

Tähän luokkaan kuuluu myös auringonsuoja- 
kalvojen, peilien yms. asennus.

Tähän ei kuulu:
• valmiiden peilien myynti (52442)
•  lasitusliikkeet, jo issa  vain leikataan ja  hio

taan tasolasia (26120)

F Rakentaminen

4545 Muut rakentamisen viimeistelytyöt 

45450 Muut rakentamisen viimeistelytyöt
Yksityisten uima-altaiden rakentamiseen eri
koistunut toiminta.

Höyryllä puhdistaminen, hiekkapuhallus ja  
muu vastaava rakennusten ulkopintojen käsit
tely.

Muualla määrittelemätön rakennusten viimeis
tely.

Tähän ei kuulu:
• rakennusten siivous päätoimisena (74700)

455 Rakennuskonevuokraus 
käyttäjineen

4550 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen 

45500 Rakennuskonevuokraus 
käyttäjineen

Nosturien, nostolava-autojen, rakennushissien 
ym. talonrakennuskoneiden ja  -laitteiden vuok
raus käyttäjineen.

Kaivurien, puskutraktorien, porakoneiden, 
ruoppaajien ym. m aa-ja  vesirakennuskoneiden 
ja  -laitteiden vuokraus kuljettajineen ja  käyttä
jineen.

Rakennusten purkuun tarkoitettujen koneiden 
ja  laitteiden vuokraus käyttäjineen.

Tähän ei kuulu:
• rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljetta

ja a  (71320)
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G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä 
henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus

Tähän pääluokkaan kuuluvat kaikenlaisten tavaroiden tukku- ja  vähittäiskauppa sekä tavaroiden 
myyntiin liittyvät palvelut. Tukku- ja  vähittäiskauppa muodostavat tavaroiden jakelun viimeisen 
vaiheen. Tähän pääluokkaan kuuluvat myös moottoriajoneuvojen korjaus sekä henkilökohtaisten ja  
taloustavaroiden korjaus ja  asennus myyjän toimesta.

Myynnin yhteydessä tavaroiden ominaisuuksia ei muuteta. Sen sijaan myyntiin voi kuulua esimer
kiksi lajittelu, kokoaminen, sekoittaminen (viini, hiekka jne.), pullotus (jota voi edeltää pullojen 
puhdistus), pakkaaminen, suurten tavara-erien jakaminen pienempiin eriin, varastointi, maatalous
tuotteiden peseminen ja  kuivaaminen, kuitu-ja metallilevyjen leikkaaminen omaa myyntiä varten.

Tukkukauppa on uusien ja  käytettyjen tavaroiden myyntiä vähittäiskauppiaille, muille tukkukauppi
aille ja  tuotantotoimintaan teollisille ja  kaupallisille yrityksille, yhteisöille, laitoksille ja  maatalouden 
harjoittajille. Tukkukauppaan kuuluu siis myynti muille kuin yksityisille kuluttajille. Tukkukauppias 
omistaa myytävät tuotteet. Tukkukauppiaita ovat teolliset tukkumyyjät, viejät, tuojat, osuustoimin
nalliset ostoyhtymät, teollisuuslaitosten ja  kaivosyhtiöiden myyntitoimistot, jo tka toimivat tuotanto
laitoksesta erillään ja  markkinoivat kyseisen yrityksen tuotteita muutenkin kuin vain ottamalla tila
uksia suoraan tuotantolaitokselta toimitettavista tavaroista. Tukkukauppiaita ovat myös polttoainei
den suurvarastoijat; ostajat ja  osuustoiminnalliset yhteisöt, jotka markkinoivat maataloustuotteita. 
Käytännössä tukkumyyjät myös kokoavat, lajittelevat ja  luokittelevat tavaroita, pakkaavat irtotava
raa, pakkaavat uudelleen ja  jakavat pienempiin eriin esim. lääkevalmisteita, varastoivat, jäähdyttä
vät, jakelevat, asentavat, tekevät myynninedistämistyötä asiakkaiden puolesta ja  suunnittelevat eti
kettejä ja  pakkauksia. Myös maahantuojan suorittama huoltoja korjaus kuuluvat tukkukauppaan.

Tähän pääluokkaan kuuluu myös välityskauppa eli agentuuritoiminta, jossa agentti tai meklari toimii 
välittäjänä ostajien ja  myyjien kesken tai osallistuu liiketoimiin päämiehensä puolesta ja  saa toimin
nastaan palkkion. Välityskauppias ei ota kauppatavaroita omistukseensa.

Vähittäiskauppaan kuuluu uusien ja  käytettyjen tavaroiden myynti pääasiassa yksityisille kuluttajille 
henkilökohtaiseen tai talouskäyttöön. Myynti tapahtuu tavarataloissa, myymälöissä, myymäläautois
sa, myymäläveneissä, kioskeissa, tori- ja  hallikaupoissa, myyntikojuissa, postimyyntiliikkeissä, In
ternetissä, verkostomarkkinointina (myös kotimyynti), kulkukauppiailta tms. Useimmat vähittäis
myyjät omistavat myymänsä tuotteet, mutta jotkut toimivat toimeksiantajan välittäjinä ja  myyvät 
tuotteita komissiokaupalla. Vähittäiskaupan yhteydessä tapahtuva sivutoiminen vuokraus ja  kotitalo
usesineiden korjaus kuuluu asianomaiseen vähittäiskaupan luokkaan.

50 Moottoriajoneuvojen kauppa, 
korjaus ja huolto sekä 
polttoaineen vähittäismyynti

Kaikkien uusien ja  käytettyjen moottoriajoneu
vojen tukku-, välitys- ja  vähittäiskauppa ml. 
varaosat, varusteet, huolto ja  korjaustoiminta.

Henkilö-, paketti-, kuorma-, linja- ja  erikois- 
autot, moottoripyörät, skootterit, mopot, mön
kijät, mikroautot, moottorikelkat sekä mootto
riajoneuvojen perävaunut.

Moottoripoltto- ja  voiteluaineiden, kuten ben
siinin, dieselöljyn ja  voiteluöljyn vähittäis
kauppa.

Tähän ei kuulu:
•  maa- ja  metsätalouskoneiden tukku- ja  

vähittäiskauppa (51880)
• maa- ja  metsätalouskoneiden välityskauppa 

(51140)
•  moottorityökoneiden (mm. trukit ja  nosturit) 

ja  moottorikäyttöisten laitteiden (mm. tieko- 
neet ja  kaivinkoneet) tukkukauppa (51820, 
51879) ja  välityskauppa (51140)

146



G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja
___________________________________________________________kotitalousesineiden korjaus

•  poltto- ja  voiteluaineiden tukkukauppa 
(51511) ja  niiden välityskauppa (51120)

• moottoriajoneuvojen vuokraus ja  käyttö- 
leasing (71)

501 Moottoriajoneuvojen kauppa 

5010 Moottoriajoneuvojen kauppa 

50101 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa
Kaikenlaisten henkilö-, farmari- ja  asuntoau
tojen sekä hyötyajoneuvojen (myös käytetty
jen), kuten paketti-, kuorma-, linja-, palo-, 
sairas-, ruumis-, huolto- ja  niihin verrattavien 
erikoisautojen tukku-ja välityskauppa. Autojen 
myynti huutokaupalla, myös Internetissä.

Perävaunujen ja  puoliperävaunujen sekä asun
to-, matkailu- yms. perävaunujen tukku- ja  
välityskauppa.

Mönkijöiden, moottorikelkkojen, mikroautojen 
yms. tukku-ja välityskauppa.

Tähän ei kuulu:
• moottoripyörien, skoottereiden ja  mopojen 

tukku- j a  välityskauppa (50401)

50102 Moottoriajoneuvojen 
vähittäiskauppa

Uusien ja  käytettyjen henkilö-, farmari- ja  
asuntoautojen vähittäiskauppa.

Mönkijöiden, moottorikelkkojen, mikroautojen 
yms. vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
• paketti-, kuorma- ja  linja-autojen yms. 

myynti (50101)
•  moottoripyörien, skoottereiden ja  mopojen 

vähittäiskauppa (50402)

50103 Matkailuvaunujen vähittäiskauppa
Matkailu-, asunto- ym. kotitalouskäyttöön tar
koitettujen perävaunujen vähittäiskauppa.

502 Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus

5020 Moottoriajoneuvojen huoltoja 
korjaus 

50201 Moottoriajoneuvojen huolto ja  
korjaus

Autojen korjaus ja  huolto muualla kuin huolto
asemilla: mm. ruostesuojaus, pesu ja  verhoilu; 
istuinten korjaus; maalaaminen; peltien kor
jaaminen; tuuli- yms. lasien korjaaminen; 
jarrujen, pakoputkien, voimansiirtolaitteiston, 
moottorin ja  sen osien yms. huolto ja  korjaus. 
Lisäosien ja  -varusteiden asentaminen jälkikä
teen. Autojen testaus korjaustoiminnan yhtey
dessä.

Autojen hinaus.

Tähän ei kuulu:
• autojen testaus muuten kuin korjauksen 

yhteydessä (74302)

50202 Renkaiden korjaus
Renkaiden asennus, tasapainotus, korjaus ja  
nastoitus muualla kuin huoltamoissa tai val
mistuksen yhteydessä.

Tähän ei kuulu:
• renkaiden laajamittainen pinnoitus (25120)
• moottoripyörien, skoottereiden ja  mopojen 

renkaiden korjaus (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.
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Perävaunujen ja  puoliperävaunujen sekä asun
to-, matkailu- yms. perävaunujen, osien ja  
varusteiden tukku- ja  välityskauppa.

Tähän ei kuulu:
•  autoradioiden tukkukauppa (51432)
• autopuhelimien tukkukauppa (51862)
•  moottoripyörien, skoottereiden ja  mopojen 

osien sekä varusteiden tukku- ja  välitys- 
kauppa (50401)

50302 Moottoriajoneuvojen osien ja  
varusteiden vähittäiskauppa

Autojen varaosien (myös vaihtomoottorien), 
akkujen, ohjauspyörien, istuinsuojien, auto- 
maalien, spoilereiden yms. laitteiden vähittäis
kauppa. Autojen varaosien postimyynti.

Myös käytettyjen autonosien kauppa mukaan 
lukien käytettyjen vaihtomoottoreiden vähit
täiskauppa.

Tähän ei kuulu:
• autoradioiden vähittäiskauppa (52451)
• autopuhelimien vähittäiskauppa (52493)
• käytettyjen autonosien kauppa autohajotta- 

moista (51570)
• moottoripyörien, skoottereiden ja  mopojen 

osien ja varusteiden vähittäiskauppa 
(50402)

50303 Renkaiden tukkukauppa
Moottoriajoneuvojen ja  niiden perävaunujen 
renkaiden sekä renkaisiin asennettavien nasto
jen  tukku- ja  välityskauppa.

Tähän ei kuulu:
• moottoripyörien, skoottereiden ja  mopojen 

renkaiden tukku- ja  välityskauppa (50401)

50304 Renkaiden vähittäiskauppa
Moottoriajoneuvojen ja  niiden perävaunujen 
renkaiden sekä renkaisiin asennettavien nasto
jen vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
• moottoripyörien, skoottereiden ja  mopojen 

renkaiden vähittäiskauppa (50402)

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

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

50401 Moottoripyörien sekä niiden osien ja  
varusteiden tukkukauppa

Moottoripyörien, niiden sivuvaunujen, skootte
reiden, mopojen sekä niiden renkaiden, vara
osien ja  varusteiden tukku-ja välityskauppa.

Tähän ei kuulu:
• mönkijöiden, moottorikelkkojen ja  mikro- 

autojen tukku- ja  välityskauppa (50101), 
em. renkaiden tukku- ja  välityskauppa 
(50303) ja  em. varaosien ja  varusteiden 
tukku- ja  välityskauppa (50301)

50402 Moottoripyörien sekä niiden osien ja  
varusteiden vähittäiskauppa

Uusien sekä käytettyjen moottoripyörien, nii
den sivuvaunujen, skoottereiden, mopojen ja  
em. renkaiden, varaosien ja  varusteiden vähit
täiskauppa.

Tähän ei kuulu:
• mönkijöiden, moottorikelkkojen ja  mikro- 

autojen vähittäiskauppa (50102), em. ren
kaiden vähittäiskauppa (50304) ja  em. va
raosien ja  varusteiden vähittäiskauppa 
(50302)

50403 Moottoripyörien huolto ja  korjaus
Moottoripyörien, skoottereiden ja  mopojen 
korjaus ja  huolto.

Myös em. renkaiden asennus ja  korjaus.

Tähän ei kuulu:
• korjaus autokorjaamoissa (50201), ja  

huoltamoissa (50501)
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505 Polttoaineiden vähittäiskauppa 

5050 Polttoaineiden vähittäiskauppa 

50501 Huoltamotoiminta
Nestemäisten poltto- ja  voiteluaineiden vähit
täismyynti (myynti yleisölle) autoille, mootto
ripyörille, veneille jne.

Em. myynnin yhteydessä tapahtuva moottori
ajoneuvojen pesu, huolto ja  korjaus. Myös 
huoltamoiden yhteydessä tapahtuva nestekaa
sun, autotarvikkeiden ja  -varaosien sekä mm. 
grillihiilien, virvokkeiden, makeisten ja  tupa
kan myynti.

Tähän ei kuulu:
•  huoltamoiden yhteydessä toimivat anniske

luravintolat (55301), kahvila-ravintolat
(55302), keskiolutpubit (55401) ja  kahvi- 
baarit (55402)

• laaja elintarvikkeiden myynti (52112)
• moottoriajoneuvojen erikoistunut korjaus ja  

huolto (50201, 50403)

50502 Polttoaineiden vähittäiskauppa 
automaateista

Polttoaineiden vähittäiskauppa miehittämättö
mistä j akelupisteistä.

51 Agentuuritoiminta ja tukku
kauppa pl. moottoriajo
neuvojen kauppa

511 Agentuuritoiminta
Agentuuritoimintaan eli välityskauppaan kuu
luvat sellaiset yksiköt, jotka toimivat välittäjä
nä ostajien ja  myyjien välillä tai osallistuvat 
liiketoimiin päämiehensä puolesta ja  laskuun. 
Päämies voi olla ulkomainen tai kotimainen, 
yksityinen henkilö tai yritys. Välityskauppias ei 
ota kauppatavaroita omistukseensa. Agentuu
ritoimintaan kuuluvat myös sahatavaran, kalan, 
turkisten, kukkien yms. huutokauppiaat, rea
lisointikeskukset ja  raaka-ainepörssit.

Tähän ei kuulu:
• arvopapereiden välitys (67120)
•  vakuutusten välitys (67200)
• kiinteistöjen välitys (70310)
• matkojen välitys (6330)
•  kuljetusvälitys (63409)
• rahtausagentuurit (63401)
• autoalaan liittyvä välityskauppa (50)
• pesulapalvelujen välitys (9301)

5111 Maatalousraaka-aineiden, elävien 
eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä 
puolivalmisteiden agentuuritoiminta 

51110 Maatalousraaka-aineiden, elävien 
eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä 
puolivalmisteiden agentuuritoiminta

Rehujen, kaikenlaisen viljan, elävien eläinten, 
villan, huovan, nahkojen, vuotien ja  puutarha- 
alan tuotteiden, kuten siementen välityskauppa.

Tähän ei kuulu:
•  lannoitteiden, kasvinsuojelu- ja  torjunta- 

aineiden välityskauppa (51120)
• turkishuutokauppiaat (51160)

5112 Polttoaineiden, malmien, metallien ja 
teollisuuskemikaalien agentuuri
toiminta 

51120 Polttoaineiden, malmien, metallien ja  
teollisuuskemikaalien agentuuri
toiminta

P oltto-ja voiteluaineiden välityskauppa.

Turpeen välityskauppa.

T eollisuuskemikaalien välityskauppa.

Malmien ja  metallien välityskauppa.

Maataloudessa käytettävien lannoitteiden sekä 
kasvinsuojelu- ja  torjunta-aineiden välitys- 
kauppa.

Tähän ei kuulu:
• maakaasun välityskauppa (40220)
•  lasi-, muovi- ja  metalliromun välityskauppa 

(51189)
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5113 Puutavaran ja rakennusmateriaalien 
agentuuritoiminta 

51130 Puutavaran ja  rakennusmateriaalien 
agentuuritoiminta

Raakapuun, sahatun ja  höylätyn puutavaran 
sekä puutuotteiden, kuten ovien ja  ikkunoiden 
välityskauppa. Puutalojen, puulevyjen ja  kiin
teiden keittiökalusteiden välityskauppa. Myös 
talopakettien välittäminen aineesta riippumatta.

Metalli- ja  kivennäisvalmisteiden, kuten raken
nustarvikkeiden mm. rakennuslevyjen, betoni- 
tuotteiden, tiilien, raudoitusteräksen sekä LVI- 
putkistojen välityskauppa.

Sementin, hiekan, soran ja  rakennuskivien väli
tyskauppa.

Tähän ei kuulu:
• L Vl-alaan kuuluvien sähköisten laitteiden 

välityskauppa (51140)
• tapettien, maalien ja  laattojen välityskaup

pa (51150)

5114 Koneiden ja laitteiden agentuuri
toiminta 

51140 Koneiden ja  laitteiden agentuuri
toiminta

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 
välityskauppa.

Koneiden ja  laitteiden osien välityskauppa. 

Laivojen ja  lentokoneiden välityskauppa.

Tähän ei kuulu:
•  kotitalouskoneiden ja  -laitteiden välitys- 

kauppa (51150)

5115 Huonekalujen, taloustavaroiden ja 
rautakauppatavaroiden agentuuri
toiminta 

51150 Huonekalujen, taloustavaroiden ja  
rautakauppatavaroiden agentuuri
toiminta

Taloustarvikkeiden, kodinkoneiden, viihde- 
elektroniikan, huonekalujen, mattojen, soitin
ten, urheiluvälineiden, leikkikalujen, kellojen, 
korujen, silmälasien, kiikareiden, valokuvaus- 
välineiden ja  -tarvikkeiden, veneiden ja  niiden 
moottoreiden sekä em. osien välityskauppa.

Saniteettituotteiden, pesu- ja  puhdistusainei
den, tapettien, maalien ja  laatoitusaineiden, 
kirjojen, painotuotteiden, konttoritarvikkeiden 
välityskauppa sekä lehtiasiamiehet.

Tähän ei kuulu:
• henkilöautojen välityskauppa (50101)
• moottoripyörien välityskauppa (50401)
•  polkupyörien välityskauppa (51189)
•  kosmetiikan ja  lääkkeiden välityskauppa

(51189)
• puhelinpalvelukeskukset eli call centerit 

(74860)

5116 Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja 
nahkavalmisteiden agentuuritoiminta 

51160 Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja  
nahkavalmisteiden agentuuri
toiminta

Asusteiden, pukineiden, tekstiili-, nahka- ja  
turkisvalmisteiden, rullaverhojen, kankaiden, 
lankojen sekä jalkineiden välityskauppa.

T urkishuutokauppiaat.

5117 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
agentuuritoiminta 

51170 Elintarvikkeiden, juomien ja  tupakan 
agentuuritoiminta

Elintarvikkeiden, maataloustuotteiden, hedel
mien, lihan, kalan, maitotaloustuotteiden, mu
nien, kahvin, teen, mausteiden, tupakan, juom i
en, elintarvikkeiden lisäaineiden, kissan- ja  
koiranruokien ja  muiden ravinto- ja  nautinto
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aineiden välityskauppa. Myös juomien välitys 
valmistajien varastoista.

5118 Muu erikoistunut agentuuritoiminta 

51181 Paperialan agentuuritoiminta
Selluloosan, puuhiokkeen, paperin ja  kartongin 
sekä kartonkituotteiden välityskauppa.

51189 Muualla mainitsematon erikoistunut 
agentuuritoiminta

Kosmetiikan ja  lääkkeiden välityskauppa.

Polkupyörien välityskauppa.

Lasi-, m uovi-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.

Tukkukaupan alan huutokauppakamarien toi
minta, myös Internetissä tapahtuva.

512-519 Tukkukauppa
Tähän luokkaan kuuluu uusien ja  käytettyjen 
tavaroiden myynti vähittäiskauppiaille, teolli
sille ja  kaupallisille yrityksille, ammatinhar
joittajille, yhteisöille, laitoksille tai muille 
tukkukauppiaille.

Tukkukauppiaita ovat teolliset tukkumyyjät, 
viejät, tuojat, osuustoiminnalliset ostoyhtymät, 
ostajat ja  osuustoiminnalliset yhteisöt, jotka 
markkinoivat maataloustuotteita.

Tukkukauppaan tavanomaisesti liittyviä toi
mintoja ovat: kokoaminen, suurten tavaraerien 
lajittelu ja  luokittelu, lastin purku, uudelleen- 
pakkaus ja  pullotus (esim. lääkkeiden jako 
pienempiin eriin); tavaroiden varastointi, jääh
dytys, jakelu ja  asennus myynnin yhteydessä; 
kiinteiden tuotteiden pakkaaminen ja  neste
mäisten tai kaasumaisten tuotteiden pullotus

sekä sekoittaminen ja  suodattaminen omia tar
peita varten.

Tähän ei kuulu:
• myynti suoraan kotitalouksille kulutuskäyt

töön kuuluu asianomaiseen vähittäiskaupan 
luokkaan (52)

• yleisillä teillä käytettävien moottoriajoneu
vojen ja  niiden osien ja  tarvikkeiden kauppa 
(50)

• kiinteiden tuotteiden pakkaaminen ja  nes
temäisten tai kaasumaisten tuotteiden pul
lotus sekä sekoittaminen ja  suodattaminen 
asiakkaan laskuun (74820)

512 Maatalousraaka-aineiden ja 
elävien eläinten tukkukauppa

5121 Viljan, 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 

kuuluvien lannoitteiden, kasvinsuojelu- ja  
torjunta-aineiden sekä niihin liittyvien tar
vikkeiden tukku- ja  vähittäiskauppa (51550)

5122 Kukkien ja taimien tukkukauppa 

51220 Kukkien ja  taimien tukkukauppa
Nurmikon yms. siementen, taimien (myös met
säpuun taimien), kukkasipulien, leikkokukkien 
ja  ruukku- ym. viherkasvien, leikkovihreän se
kä niiden tarvikkeiden tukkukauppa.

Mullan tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• puutarha-alan koneet ja  tarvikkeet (51541)
• siemenviljan tukkukauppa (51210)
•  lannoitteiden, kasvinsuojelu- ja  torjunta- 

aineiden tukkukauppa (51550)
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5123 Elävien eläinten tukkukauppa 

51230 Elävien eläinten tukkukauppa
Teurastamojen ja  eläinvälitysliikkeiden hoita
ma elävien eläinten tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• lemmikkieläinten tukkukauppa (51489)
• lihan tukkukauppa (51320)
• kilpahevostallien hoitama hevosten myynti, 

jalostus, välitys ja  valmennus (92620)
•  hevosten kasvatus ja  hoito (01220, 01301)

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 Elintarvikkeiden, juomien ja 
tupakan tukkukauppa

Elintarvikkeisiin, juomiin tai tupakkaan eri
koistunut tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• elintarvikkeiden myynti yleistukkukaupassa 

(51901)

5131 Juures-, vihannes- marja- ja 
hedelmätukkukauppa 

51310 Juures-, vihannes- marja- ja  
hedelmätukkukauppa

Tukkukauppa, jossa maataloustuotteiden tai 
hedelmien osuus on vähintään kaksi kolmas
osaa koko myynnistä.

Vihannesten, juuresten, perunoiden, marjojen, 
sienien ja  hedelmien tuonti, vienti, pakkaus ja  
tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• luontaistuotteiden tukkukauppa (51382)

•  maataloustuotantoon myytävien rehujen ja  
erilaisten siementen, kuten siemenviljan tai 
siemenperunan tukkukauppa (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 elävien eläinten tukkukauppa 
(51230)

5133 Maitotaloustuotteiden, munien sekä 
ravintoöljyjen ja -rasvojen 
tukkukauppa

51331 Maitotaloustuotteiden, ravintoöljyjen 
ja -rasvojen tukkukauppa

Maidon, maitojauheen, kerman, voin, piimän, 
viilin, jogurtin, juuston, jäätelön yms. tukku
kauppa.

Myös ns. keräilymeijerien toiminta.

Elintarviketeollisuuden käyttämien ravintoöl
jyjen ja  -rasvojen tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• elintarviketeollisuuden käyttämien lisä- 

yms. aineiden tukkukauppa (51389)

51332 Munatukkukauppa
Kanan-, viiriäisen- ja  muiden munien pakkaa
minen ja  tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• munien pakkaaminen siipikarjan hoidon 

yhteydessä (01240, 01301)
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5134 Alkoholi- ja muiden juomien 
tukkukauppa 

51340 Alkoholi- ja  muiden juomien 
tukkukauppa

Alkoholi-, mallas-, virvoitus-, kunto- yms. juo
mien tukkukauppa (ml. pullottaminen).

Tähän ei kuulu:
•  alkoholipitoisten juom ien sekä alkoholitto

man viinin pullotus valmistuksen tai sekoi
tuksen yhteydessä (159)

5135 Tupakkatuotteiden tukkukauppa 

51350 Tupakkatuotteiden tukkukauppa
Tupakan ja  muiden tupakkatuotteiden tukku
kauppa.

Tähän ei kuulu:
• jalostamattoman raakatupakan tukkukaup

pa  (51250)

5136 Sokerin, suklaan, makeisten ja 
leipomotuotteiden tukkukauppa

51361 Sokerin, suklaan ja  makeisten 
tukkukauppa

Makeisten, suklaan, sokerin ja  sokerituotteiden 
tukkukauppa.

51362 Leipomotuotteiden tukkukauppa
Leipomotuotteisiin erikoistunut tukkukauppa.

5137 Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden 
tukkukauppa 

51370 Kahvin, teen, kaakaon ja  mausteiden 
tukkukauppa

Kahvin, teen, kaakaon ja  mausteiden tukku
kauppa.

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

51381 Kalatukkukauppa
Jalostamattomien ja  jalostettujen kalojen, ra
pujen, äyriäisten, simpukoiden yms. tukku
kauppa.

Tähän ei kuulu:
• akvaariokalojen ja  -tarvikkeiden tukku

kauppa (51489)

51382 Luontaistuotteiden tukkukauppa
Luontaistuotteisiin erikoistunut tukkukauppa. 

Tähän ei kuulu:
• apteekkitavaralain lOe-pykälän määrittele

mien valmisteiden ja  apteekkitavaraluette- 
loon sisältyvien lääkeaineiden tukkukauppa 
(51461)

51383 Lemmikkieläinten ruokien 
tukkukauppa

Koirien, kissojen ja  muiden lemmikkieläinten 
ruokien tukkukauppa

Tähän ei kuulu:
• karjan rehujen yms. tukkukauppa (51210)
•  lemmikkieläinten hoito- yms. tarvikkeiden 

(pl. ruoat) tukkukauppa (51489)

51389 Muualla mainitsematon elin
tarvikkeiden tukkukauppa

Pakasteiden (paitsi jäätelön), lastenruokien, 
säilykkeiden ja  perunatuotteiden yms. tukku
kauppa.

Elintarviketeollisuuden käyttämien lisä- yms. 
aineiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
•  elintarviketeollisuuden käyttämien ravinto- 

öljyjen ja  -rasvojen tukkukauppa (51331)
• apteekeissa myytävien lääkkeenomaisten 

luontaistuotteiden tukkukauppa (51461)
• jäätelön tukkukauppa (51331)
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5139 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
yleistukkukauppa 

51390 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
yleistukkukauppa

Sellainen laajan elintarvikealan valikoiman 
tukkukauppa, jossa minkään erikoisalan myynti 
ei ylitä kahta kolmasosaa koko myynnistä.

Päivittäistavarakaupan tuotteiden tukkukauppa; 
laivanmuonitusliikkeet tuotevalikoimasta riip
pumatta.

514 Taloustavaroiden tukkukauppa 

5141 Tekstiilitukkukauppa

51411 Kangas- ja  lankatukkukauppa

Kankaiden, neulosten, lankojen ja  ompelutar
vikkeiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• ompelukoneiden tukkukauppa (51431)
•  asusteiden ja  pukimien tukkukauppa 

(51421)

51412 Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa
Muiden kankaasta valmistettujen tuotteiden 
kuin pukineiden ja  asusteiden tukkukauppa.

Kodin tekstiilien, valmis- ja  rullaverhojen, 
markiisien, pöytäliinojen, pyyhkeiden ja  vuo
devaatteiden tukkukauppa.

Kankaisten kassien, matkalaukkujen ja  salk
kujen tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• muiden kuin kankaasta valmistettujen mat

kalaukkujen ja  salkkujen tukkukauppa 
(51489)

•  asusteiden ja  pukimien tukkukauppa 
(51421)

• kankaan ja  lankojen tukkukauppa (51411)
•  valmistamattoman nahan ja  turkisten tukku

kauppa (51240)

5142 Vaatteiden ja jalkineiden 
tukkukauppa

Asuste- ja  pukinetukkukauppa sekä jalkinetuk- 
kukauppa.

51421 Vaatteiden tukkukauppa
Naisten, miesten ja  lasten pukineiden, alus
vaatteiden, neulevaatteiden, käsineiden, hattu
jen, urheilupukineiden, sadevaatteiden, nahka
takkien ja  turkkien ym. asusteiden ja  pukimien 
tukkukauppa.

Työvaatteiden tukkukauppa.

Sateenvarjojen tukkukauppa.

51422 Jalkineiden tukkukauppa
Jalkineiden tukkukauppa: kengät, saappaat ja  
kalossit.

Pohjallisten, kengännauhojen, irtokorkojen 
yms. tukkukauppa.

Kengänkiillokkeiden, kenkävahojen, kenkä- 
maalien ym. hoitoaineiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
•  urheilujalkineiden tukkukauppa (51478)

5143 Kodinkoneiden ja kodin sähkö
laitteiden sekä viihde-elektroniikan 
tukkukauppa 

51431 Kodinkoneiden ja  kodin 
sähkölaitteiden tukkukauppa

Kotitalouksissa käytettävien sähkökäyttöisten 
koneiden ja  laitteiden tukkukauppa; pesu- ja  
astianpesukoneet; lingot ja  pyykinkuivauslait- 
teet; liedet, mikroaaltouunit; jää-, viileä- ja  
pakastinkaapit; 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  

liiketoimintaan tarkoitettujen sähkötarvik
keiden tukkukauppa (51861)
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•  ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen 
pesu- j a  siivouskoneiden kauppa (51879)

•  suurkeittiökoneiden myynti (51879)
•  ilmastointilaitteiden tukkukauppa (51542)
• viihde-elektroniikan tukkukauppa (51432)
• kiukaiden tukkukauppa (51534)

51432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa
Viihde-elektroniikan ja  tarvikkeiden tukku
kauppa, kuten esim. äänen- ja  kuvantallennus- 
ja  toistolaitteet, radiot (myös autoradiot), tele
visiot, videot, vahvistimet, virittimet, kovaääni
set, audiovisuaaliset laitteet.

Kuvaa tai ääntä sisältävät nauhat, kasetit ja  
levyt (myös CD- ja  DVD-levyt) sekä näiden 
puhdistustarvikkeet.

Tähän ei kuulu:
•  matka- ja  autopuhelimien tukkukauppa 

(51862)
• valokuvausvälineiden ja  -tarvikkeiden tuk

kukauppa (51475)

5144 Lasin, posliinin, tapettien ja 
puhdistusaineiden tukkukauppa 

51441 Taloustavaroiden ja  -tarvikkeiden 
tukkukauppa

Ruoanvalmistus- ja  säilytystarvikkeiden, ruo
kailuvälineiden ja  niiden puhdistustarvikkeiden 
ym. kotitaloustarvikkeiden tukkukauppa, pesu
ja  siivousvälineiden tukkukauppa sekä muiden 
talousm uovi-ja -kumituotteiden tukkukauppa.

Keittiö- ja  koristelasi; posliini; savi- ja  muo
viastiat; muoviämpärit, -saavit, -letkut; muovi
kassit ja  eristämisessä käytettävät muovikalvot 
yms.; kumiset työvälineet; sytytystarvikkeet; 
ulkogrillit.

Tähän ei kuulu:
•  LVI-tarvikkeiden tukkukauppa (51542)
• pesu- j a  puhdistusaineiden tukkukauppa 

(51443)

51442 Tapettien tukkukauppa
Tapettien sekä niihin olennaisesti liittyvien 
aineiden ja  tarvikkeiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• maalien tukkukauppa (51539)
• lattianpäällysteiden tukkukauppa (51472)
• keraamiset laatat, niiden liimat, saumausai- 

neet, tasoitteet, laastit ja  laatoitustarvikkeet
(51533)

• muiden tekstiili- tms. mattojen kuin kokolat
tiamattojen tukkukauppa (51471)

• kate- ja  julkisivumateriaalien (pl. puisten) 
tukkukauppa (51533)

51443 Puhdistusaineiden tukkukauppa
Pesu- ja  puhdistusaineiden, vahojen yms. ai
neiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
•  tuholaisten torjunta-aineiden tukkukauppa 

(51550)
• henkilökohtaiseen hygieniaan käytettävien 

pesu -ja  puhdistusaineiden ja  -välineiden 
tukkukauppa (51450)

• pesu- ja  puhdistusvälineiden tukkukauppa 
(51441)

• kenkien hoitoaineiden ja  -tarvikkeiden tuk
kukauppa (51422)

5145 Hajuvesien ja kosmetiikan 
tukkukauppa 

51450 Hajuvesien ja  kosmetiikan 
tukkukauppa

Henkilökohtaisen hygienian ylläpitoon käytet
tävien tuotteiden, parfyymien sekä muun kos
metiikan tukkukauppa.

Haju- ja  partavedet; hammastahnat; saippuat 
yms. kosmeettiset tuotteet.

Tähän ei kuulu:
• paperista, selluloosasta, vanusta yms. val

mistettujen saniteetti-ja hygieniatuotteiden 
tukkukauppa (51489)

•  saniteettikalusteiden ja  kylpyhuoneeseen 
tarkoitettujen kaappien, hyllyjen yms. tuk
kukauppa (51534)
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5146 Laboratorio- ja sairaanhoitoväli
neiden sekä apteekkitavaroiden 
tukkukauppa 

51461 Lääketukkukauppa
Farmaseuttisten erikoisvalmisteiden, apteekki
tavarakin lOe-pykälän määrittelemien valmis
teiden ja  apteekkitavaraluetteloon sisältyvien 
lääkeaineiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• luontaistuotteiden tukkukauppa (51382)

51462 Laboratorio- ja sairaanhoito- 
välineiden tukkukauppa

Laboratorio-, terveyden- ja  sairaanhoitolaittei
den, -koneiden, -välineiden ja  -tarvikkeiden 
sekä laboratoriokemikaalien, diagnostisten val
misteiden ja  desinfektioaineiden tukkukauppa.

Solariumlaitteiden tukkukauppa.

Myös invalidien apuvälineiden (esim. invalidi- 
pyörien, proteesien) sekä sairaalakalusteiden 
tukkukauppa.

5147-5148 Muiden kotitaloustavaroiden 
tukkukauppa 

51471 Huonekalujen ja mattojen 
tukkukauppa

Kotitalouksille tarkoitettujen huonekalujen se
kä muiden kuin kiinteästi asennettavien matto
jen tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• kotitalouksille tarkoitettujen valaisimien 

tukkukauppa (51431)
• toimitilakalusteiden tukkukauppa (51852)
•  kiinteästi asennettavien mattojen tukku

kauppa (51472)
• kodin tekstiilien tukkukauppa (51412)
•  kankaiden tukkukauppa (51411)

51472 Lattianpäällysteiden tukkukauppa
Lattianpäällysteiden sekä niihin olennaisesti 
liittyvien aineiden ja  tarvikkeiden, kuten esim. 
liimojen tukkukauppa. Myös lattianpäällystei
den tukkukaupan yhteydessä kiinteästi tapahtu
va maalien ja  tapettien tukkukauppa.

Lattianpäällysteet: muoviset, puiset, korkit, ko
kolattiamatot.

Tähän ei kuulu:
• maalien tukkukauppa (51539)
•  tapettien tukkukauppa (51442)
•  keraamiset laatat, niiden liimat, saumausai- 

neet, tasoitteet, laastit ja  laatoitustarvikkeet
(51533)

• muiden tekstiili- tms. mattojen kuin kokolat
tiamattojen tukkukauppa (51471)

•  kate- ja  julkisivumateriaalien (pl. puisten) 
tukkukauppa (51533)

51473 Paperi- ja toimistotarvikkeiden 
tukkukauppa

Muiden kuin saniteettitarkoituksiin valmistet
tujen paperituotteiden, painotuotteiden (pl. 
kirjat) sekä koulu- ja  konttoritarvikkeiden 
tukkukauppa. Näitä ovat lehdet, vihot, kynät, 
askarteluvälineet, julisteet, postikortit, nitojat 
yms.

Graafisten tuotteiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• kirjojen tukkukauppa (51474)
• talous- ja  wc-paperien tms. saniteettituot- 

teiden tukkukauppa (51489)
• tietokoneiden tukkukauppa (51840)
• toimistokoneiden tukkukauppa (51851)

51474 Kirjatukkukauppa
Kaikenlaisten kirjojen tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• muiden paperituotteiden, painotuotteiden  

sekä koulu- j a  konttoritarvikkeiden tukku
kauppa (51473)

• lehtien, vihkojen, kynien, askarteluvälinei
den, nitojien, julisteiden, postikorttien yms. 
tuotteiden tukkukauppa (51473)

51475 Valokuvausvälineiden ja  
-tarvikkeiden tukkukauppa

Sellaisten kuvantallennuslaitteiden ja  niiden 
tarvikkeiden tukkukauppa, joissa kuva tallen
tuu jollekin muulle materiaalille kuin magneet
tiselle nauhalle.
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Valokuvaus- ja  kaitafilmikamerat, -filmit ja  
-varusteet; projektorit; filmin kehitys- ja  kopi
on valmistuslaitteet ja  -tarvikkeet.

Tähän ei kuulu:
•  magneettinauhalle kuvan tallentavien lait

teiden ja  varusteiden (videokamerat, 
-laitteet) tukkukauppa (51432)

•  film in  kehitys ja  kopioiden valmistus 
(74812)

51476 Optisen alan tukkukauppa
Silmälasien, piilolasien, kiikarien, kaukoputki
en sekä muiden optisten laitteiden ja  niiden 
tarvikkeiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
•  laboratoriolaitteiden ja  -tarvikkeiden tukku

kauppa (51462)
•  teollisuuden ja  muun tuotanto- ja  liiketoi

minnan koneiden ja  laitteiden tukkukauppa 
(518)

51477 Kellojen ja  jalometallituotteiden 
tukkukauppa

Kellojen ja  kellonosien sekä jalometallista 
valmistettujen korujen, astioiden yms. teosten 
tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
•  jalometalliharkkojen tukkukauppa (51520)

51478 Urheilualan tukkukauppa
Urheilu-, retkeily-, metsästys- ja  kalastusväli
neiden ja  -tarvikkeiden sekä polkupyörien, 
lastenvaunujen ja  niiden tarvikkeiden tukku
kauppa. Myös urheilujalkineiden tukkukauppa.

Retkeilykalusteet, teltat, makuupussit; metsäs
tys- ja  ampumavälineet ja  -tarvikkeet; kelkat; 
pelastusliivit; sukellusvälineet; rullaluistimet; 
vesisukset; purjelaudat; urheilukypärät ym. 
suojavarusteet, ratsastustarvikkeet, kuntosali- 
laitteet.

Tähän ei kuulu:
•  urheiluasusteiden tukkukauppa (51421)
•  veneiden tukkukauppa (51482)

51481 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
Yksityiseen ja  ammattimaiseen käyttöön tar
koitettujen soittimien (piano, kitara yms.) ja  
muiden musiikkitarvikkeiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
•  kuvaa tai ääntä sisältävien nauhojen, levy

je n  ja  kasettien sekä näiden puhdistustar- 
vikkeiden tukkukauppa (51432)

51482 Veneiden ja  veneilytarvikkeiden 
tukkukauppa

Purje- ja  moottoriveneet, vesiskootterit sekä 
niiden osien ja  tarvikkeiden tukkukauppa ml. 
moottorit.

Tähän ei kuulu:
• purjelautojen tukkukauppa (51478)

51483 Lelujen ja  pelien tukkukauppa
Lelujen ja  pelien tukkukauppa ml. pelikonsolit.

51489 Muu kotitaloustavaroiden 
tukkukauppa

Korujen (muiden kuin jalometallisten), koritöi- 
den, taiteilijatarvikkeiden, koriste-esineiden, 
lemmikkieläinten ja  akvaariokalojen sekä nii
den hoitotarvikkeiden tukkukauppa.

Nahkaisten ja  tekonahkaisten kassien, matka
laukkujen, salkkujen ja  lompakkojen tukku
kauppa.

Paperista, selluloosasta, vanusta yms. valmis
tettujen saniteetti- ja  hygieniatuotteiden (talo
u s-ja  wc-paperit, vaipat yms.) tukkukauppa.

Kotitalouksien käyttöön tarkoitettujen muualla 
luokittelemattomien tavaroiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• kankaasta valmistettujen matkalaukkujen ja  

salkkujen tukkukauppa (51412)
•  lemmikkieläinten ruokien tukkukauppa 

(51383)
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515 Puolivalmisteiden, jätteiden ja 
romun tukkukauppa pl. 
maatalousraaka-aineet

5151 Polttoainetukkukauppa

51511 Nestemäisten polttoaineiden 
tukkukauppa

Öljyn ja  sen jalosteiden (mm. voiteluaineiden) 
sekä nestekaasun tukkukauppa.

Nestemäisten polttoaineiden myynti muualta 
kuin huoltoasemilta kotitalouksille ja  kiinteis
töille.

Tähän ei kuulu:
• huoltamotoiminta (50501)
• polttoaineiden vähittäiskauppa automaa

teista (50502)

51512 Maakaasun tukkukauppa
Maakaasun tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• maakaasun putkikuljetus ja  siirto valtakun

nan verkossa (60300)
• maakaasun välityskauppa (40220)

51519 Muiden polttoaineiden tukkukauppa
Hiilen, polttoturpeen ja  halkojen sekä muualla 
luokittelemattomien polttoaineiden tukkukaup
pa.

5152 Raakametallien ja metallimalmien 
tukkukauppa

51520 Raakametallien ja  metallimalmien 
tukkukauppa

Jalostamattoman metallin ja  malmin tukku
kauppa.

Myös jalometalliharkkojen tukkukauppa.

5153 Puun, rakennusmateriaalien ja kylpy- 
huonekalusteiden tukkukauppa 

51531 Raakapuutukkukauppa
Käsittelemättömän raakapuun ja  joulukuusien 
tukkukauppa sekä puun maahantuonti.

Tähän ei kuulu:
• sahatun ja  höylätyn puutavaran tukku- ja  

vähittäiskauppa (51532)

51532 Puutavaratuotetukkukauppa
Pääosin puusta ja  sen jalosteista valmistettujen 
rakennustarvikkeiden ja  rakenteiden tukku
kauppa sekä sahatun ja  höylätyn puutavaran 
tukku- ja  vähittäiskauppa (lautatarhoista). Va
nerin, sahatun ja  höylätyn puutavaran, rima-, 
lastu- ja  kipsi- yms. levyjen, parkettien ja  kat
totuolien tukkukauppa.

Ovien, ikkunoiden, keittiökalusteiden ja  mui
den kiinteiden kaappien tukkukauppa valmis
tusmateriaalista riippumatta.

Valmius- ja  laajuusasteeltaan vaihtelevien 
omakotitalo- ja  kesämökkipakettien sekä hir
sisaunojen ja  parakkien tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• ruumisarkkujen tukkukauppa (51909)
• raakapuutavaran tukkukauppa (51531)
•  kylpyhuonekalusteiden tukkukauppa

(51534)

51533 Metalli- ja  kivennäistuotteiden 
tukkukauppa

Raudasta ja  muista metalleista valmistettujen 
rakennustarvikkeiden ja  muiden metallitava- 
roiden sekä kivennäistuotteiden tukkukauppa.

Raudoitusteräkset, teräslevyt, muotoraudat, 
metallirakenteet, tikkaat valmistusaineesta riip
pumatta, rakennuksissa käytettävät metalliva- 
lutuotteet, hiekka, sora, kevytsora, sepeli, lasi, 
rakennuslasi, sementti- ja  betonituotteet, kipsi, 
tiilet, keraamiset laatat, kaikki kateaineet, ra- 
kennusmuovit, kumit, sadevesijärjestelmät, sa- 
laojaputket, räjähdysaineet, ilotulitustarvikkeet 
sekä eristeet, kuten vuori-, sellu-, lasivilla, so
lumuovi, polyuretaani, bitumi.

Tähän ei kuulu:
• valmisbetonin myynti (26630)
•  raakametallin tukkukauppa (51520)
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51534 Kylpyhuonekalusteiden ja  
■tarvikkeiden tukkukauppa

Kylpyhuoneisiin yms. tarkoitettujen kaappien 
ja  kalusteiden, ammeiden, WC- ja  pesualtaiden 
sekä muun saniteettiposliinin tukkukauppa.

Kiukaiden ja  saunapakettien tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• LVI-tarvikkeiden tukkukauppa (esim. hanat) 

(51542)

51539 Rakennustarvikkeiden yleistukku
kauppa

Erikoistumaton, tavaravalikoimaltaan laaja 
puun ja  rakennusmateriaalien yleistukkukaup
pa. Myös puun ja  rakennusmateriaalien yhtey
dessä kiinteästi tapahtuva työkalujen ja  LVI- 
laitteiden tukkukauppa.

Maalien, lakkojen, kyllästysaineiden ym. sisä- 
ja  ulkopintojen pinnoittamiseen käytettävien 
aineiden ja  tarvikkeiden tukkukauppa.

Huomautus:

Vertaa toimialan 51549 määritelmään.

5154 Rautakauppatavaroiden, LVI- 
laitteiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa 

51541 Työkalu- ja  tarviketukkukauppa
Käsi- ja  sähkötyökalujen ja  pienrautatarvikkei- 
den tukkukauppa; naulat ja  ruuvit, heloitukset, 
porat ja  niiden terät, muut sähkötyökalut har
rastuskäyttöön, käsityökalut, lapiot, haravat 
yms., kottikärryt, lukot, köydet, hiomakivet.

Tähän ei kuulu:
• ruohonleikkureiden tukkukauppa (51880)
• rakennuskoneiden tukkukauppa (51820)
•  tekstiiliteollisuuden koneiden tukkukauppa 

(51830)
• metallin ja  puun työstökoneiden tukkukaup

pa  (51810)
•  maatalouskoneiden tukkukauppa (51880)
•  muiden ammattikäyttöön myytävien konei

den kauppa (51871, 51879)

51542 Lämpö-, vesi- ja  ilmastointilaitteiden 
ja -tarvikkeiden tukkukauppa

LVI-asennuksissa käytettävien laitteiden ja  
tarvikkeiden tukkukauppa.

Lämmityselementit ja  -laitteet (mm. patterit, 
kaukolämpölaitteet); vesikalusteet ja  -laitteet 
(mm. hanat, varaajat); ilmastointikoneet ja  
-tarvikkeet; LVI-alan mittarit ja  putket; erityi
sesti LVI-putkille tarkoitetut eristeet; paloka
lustot. Myös LVI-alan säätö- ja  valvontalaittei
den tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• kylpyhuoneisiin yms. tarkoitetut kaapit ja  

kalusteet (ammeet, WC- ja  pesualtaat)
(51534)

•  LVI-alan asennustyö (45330)
• muiden rakentamisessa käytettävien eristei

den tukkukauppa (51533)
• sähkölämmityselementtien ja  -tarvikkeiden 

tukkukauppa (51861)

51549 Työkalujen, LVI-laitteiden ja  
-tarvikkeiden yleistukkukauppa

Erikoistumaton, tavaravalikoimaltaan laaja työ
kalujen, LVI-laitteiden ja  tarvikkeiden yleis
tukkukauppa. Myös työkalujen ja  LVI-lait
teiden yhteydessä kiinteästi tapahtuva puun ja  
rakennusmateriaalien tukkukauppa.

Huomautus:

Vertaa toimialan 51539 määritelmään.

5155 Kemiallisten tuotteiden tukkukauppa 

51550 Kemiallisten tuotteiden tukkukauppa
Raaka-aineina käytettävien teollisuuskemikaa
lien, kumin ja  muovin tukkukauppa.

Lannoitteiden, kasvinsuojelu- ja  torjunta- 
aineiden sekä muiden maa- ja  metsätaloudessa 
käytettävien kemikaalien tukku- ja  vähittäis
kauppa.

Tähän ei kuulu:
• apteekkitavaraluettelon määrittelemien 

lääkeaineiden tukkukauppa (51461)
•  voiteluaineiden tukkukauppa (51511)
• elintarviketeollisuuden käyttämien lisä- 

yms. aineiden tukkukauppa (51389)
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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: m etalli-ja muun romun ja  jätteen 
(paperi, puu, lasi, muovi) sekä käytettyjen 
pullojen ja  muiden pakkausten tukkukauppa 
(o sto ja  myynti) kierrätystä varten. Toimintaan 
kuuluu keruu, lajittelu, erottelu, käyttökelpois
ten osien irrottaminen käytetyistä tavaroista, 
uudelleen pakkaus, varastointi ja  jakelu, mutta 
ei minkäänlaista muuntamisprosessia.

Autojen purkaminen, autoromujen tukkukaup
pa, autoromujen osien myynti yksityishenki
löille ja  ammattikäyttäjille.

Tähän ei kuulu:
• käytettyihin autonosiin erikoistunut vähit

täiskauppa (50302)
• autojen silppuaminen mekaanisessa proses

sissa (37100)
• käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 

(5250)
• jätteen käsittely sen hävittämiseksi, ei uu

delleen käytettäväksi teollisessa tuotanto
prosessissa (900)

518 Koneiden, laitteiden ja 
tarvikkeiden tukkukauppa

5181 Metallin ja puun työstökoneiden 
tukkukauppa 

51810 Metallin ja  puun työstökoneiden 
tukkukauppa

Metallin ja  puun työstökoneiden, niitä ohjaavi
en tietokoneiden, varaosien ja  tarvikkeiden 
tukkukauppa.

Koneet ja  robotit, prosessinohjaus- ym. tieto
tekniset laitteet, työstökoneet, sirkkelit, höylät, 
sorvit, puristimet, jyrsimet, mittaus-, tarkkailu
ja  ohjauslaitteet.

Huomautus:

Vertaa toimialan 51830 ja  5187 määritelmiin. 

Tähän ei kuulu:
• tekstiiliteollisuudessa käytettävien koneiden, 

kuten esim. leikkaus-, ompelu- ja  kutomako
neiden, niitä ohjaavien tietokoneiden, vara
osien ja  tarvikkeiden tukkukauppa (51830)

• muualla luokittelemattomien tuotantotoi
mintaan tai ammattimaiseen käyttöön tar
koitettujen koneiden, laitteiden ja  tarvikkei
den tukkukauppa (5187)

• toimistokäyttöön tarkoitettujen tietokonei
den tukkukauppa (51840)

5182 Kaivos- ja rakennuskoneiden 
tukkukauppa 

51820 Kaivos- ja  rakennuskoneiden 
tukkukauppa

Ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen maan
siirto-ja rakennuskoneiden tukkukauppa.

Kaivostoiminnan koneet, maansiirtokoneet; 
puskutraktorit; kaivin- ja  tienrakennuskoneet; 
lumilingot yms.; ammattikäyttöön tarkoitetut 
sähkötyökoneet, kuten kuumailmapuhaltimet, 
naulaimet; rakennustelineet.

Tähän ei kuulu:
• maa- ja  metsätaloustraktorien ja  -koneiden 

kauppa (51880)

5183 Tekstiiliteollisuuden koneiden 
tukkukauppa 

51830 Tekstiiliteollisuuden koneiden 
tukkukauppa

Tekstiiliteollisuudessa käytettävien koneiden, 
kuten esim. leikkaus-, ompelu- ja  kutomako
neiden, niitä ohjaavien tietokoneiden, varaosi
en ja  tarvikkeiden tukkukauppa.

Koneet ja  robotit, prosessinohjaus- ym. tieto
tekniset laitteet, työstökoneet, mittaus-, tark
kailu-ja ohjauslaitteet.
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Huomautus:

Vertaa toimialan 51810 ja  5187 määritelmiin. 

Tähän ei kuulu:
•  metallin ja  puun työstökoneiden, niitä oh

jaavien tietokoneiden, varaosien ja  tarvik
keiden tukkukauppa (51810)

• muualla luokittelemattomien tuotantotoi
mintaan tai ammattimaiseen käyttöön tar
koitettujen koneiden, laitteiden ja  tarvikkei
den tukkukauppa (5187)

• tietokoneiden tukkukauppa (51840)

5184 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja 
ohjelmistojen tukkukauppa 

51840 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja  
ohjelmistojen tukkukauppa

Pääasiassa toimisto- ja  kotikäyttöön tarkoitet
tujen tietokoneiden sekä niiden oheislaitteiden 
ja  tarvikkeiden tukkukauppa.

Modeemit, päätteet, tekstinkäsittelylaitteet, le
vykkeet yms. Myös ohjelmistot.

Tähän ei kuulu:
•  metallin- ja  puun työstökoneita ohjaavien 

tietokoneiden sekä niiden osien ja  tarvikkei
den tukkukauppa (51810)

• tekstiiliteollisuuden koneita ohjaavien tieto
koneiden sekä niiden osien ja  tarvikkeiden 
tukkukauppa (51830)

•  toimitilakalusteiden tukkukauppa (51852)
•  pääasiassa pelaamiseen tarkoitettujen tieto

koneiden tukkukauppa (51483)

5185 Muiden toimistokoneiden, -laitteiden 
ja toimitilakalusteiden tukkukauppa 

51851 Toimistokoneiden tukkukauppa
Toimistokoneiden sekä muiden toimistoihin ja  
myymälöihin yms. tarkoitettujen laitteiden ja  
niiden tarvikkeiden tukkukauppa.

Kirjoitus- ja  laskukoneet, kopiokoneet, kassa
koneet, laskimet, myymälävaa'at, kielistudiot.

Tähän ei kuulu:
•  myymälöiden kylmäkalusteiden ja  suurkeit- 

tiökoneiden tukkukauppa (51879)

•  tietokoneiden, näyttöpäätteiden, tekstinkä- 
sittelylaitteiden yms. tukkukauppa (51840)

51852 Toimitilakalusteiden tukkukauppa
Toimisto-, myymälä-, ravintola- ja  muiden 
julkisten tilojen kalusteiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• sairaalakalusteiden tukkukauppa (51462)
• valaisimien tukkukauppa (51431)
•  muiden kuin kiinteästi asennettavien matto

jen  tukkukauppa (51471)

5186 Sähkölaitteiden, muun elektroniikan 
ja niiden osien tukkukauppa 

51861 Sähkötarviketukkukauppa

Pääasiassa tuotanto- ja  liiketoimintaan sekä 
ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen säh
kötarvikkeiden tukkukauppa.

Asennustarvikkeet, sähkökalusteet, sähköjoh
dot ja  -kaapelit, asennusputket ja  -tarvikkeet, 
rasiat, sähkökeskukset ja  -mittarit, muuntajat, 
generaattorit, komponentit, releet, kontaktorit 
yms., sähkölämmityslaitteet ja  tarvikkeet.

Tähän ei kuulu:
• kodinkoneiden ja  kodin sähkölaitteiden 

tukkukauppa (51431)
•  päätoimisten sähköasennusliikkeiden toi

minta (45310)

51862 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa
Muualla luokittelemattomien tietoliikenneväli
neiden tukkukauppa; telepäätelaitteet: puheli
met, matkapuhelimet, autopuhelimet, radiopu
helimet ja  niiden lisälaitteet, puhelinkeskukset, 
telejärjestelmät, teleasennustarvikkeet, hälytys- 
ja  valvontalaitteet, antennit ja  antennitarvik- 
keet.

Tähän ei kuulu:
• tietokoneiden tukkukauppa (51840)
• toimistokoneiden tukkukauppa (51851)
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5187 Muiden teollisuudessa, kaupassa ja 
merenkulussa käytettävien koneiden 
tukkukauppa 

51871 Teollisuudessa käytettävien 
koneiden tukkukauppa

Suoraan tuotannollisessa toiminnassa käytettä
vät koneet ja  robotit, prosessinohjaus- ym. 
tietotekniset laitteet, teollisuusvaa'at ja  -kalus
teet. Graafisen teollisuuden koneet ja  laitteet, 
kuten painokoneet, taittokoneet, leikkurit, nito
makoneet.

Huomautus:

Vertaa toimialan 51810 ja  51830 määritelmiin. 

Tähän ei kuulu:
• metallin ja  puun työstökoneiden, niitä oh

jaavien tietokoneiden, varaosien ja  tarvik
keiden tukkukauppa (51810)

• tekstiiliteollisuudessa käytettävien koneiden, 
kuten esim. leikkaus-, ompelu- ja  kutomako
neiden, niitä ohjaavien tietokoneiden, vara
osien ja  tarvikkeiden tukkukauppa (51830)

•  tietokoneiden tukkukauppa (51840)

51879 Muualla mainitsemattomien 
koneiden ja  laitteiden tukkukauppa

Muualla luokittelemattomien tuotantotoimin
taan tai ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen 
koneiden, laitteiden ja  tarvikkeiden tukkukaup
pa.

Myymälöiden yms. kylmäkalusteet ja  suurkeit- 
tiökoneet; erilaiset raha-ja/tai korttiautomaatit; 
liiketoimintaan tarkoitetut pesu- ja  siivousko
neet ja  -laitteet; trukit, nosturit ja  muut siirto- 
laitteet (mm. hissit); kompressorit ja  pumput; 
teollisuuden ja  merenkulun mittaus-, tarkkailu
ja  ohjauslaitteet; työturvallisuustarvikkeet, hyd- 
rauliikkalaitteet, väestönsuojelutarvikkeet.

5188 Maa- ja metsätalouskoneiden ja 
-tarvikkeiden tukkukauppa mukaan 
lukien traktorit 

51880 Maa- ja  metsätalouskoneiden ja  
-tarvikkeiden tukkukauppa mukaan 
lukien traktorit

M aa-ja  metsätaloudessa käytettävien koneiden 
ja  laitteiden sekä aineiden ja  tarvikkeiden tuk
kukauppa ja  myynti maataloustuottajille sekä 
muuhun ammatti- tai tuotantokäyttöön.

Maa- ja  metsätraktorit; maanmuokkaus- ja  
sadonkorjauskoneet sekä lisälaitteet; metsäko
neiden ja  moottorisahojen tukku- ja  vähittäis
kauppa.

Kalatalouden laitteiden tukku- ja  vähittäis
kauppa.

Ruohonleikkureiden tukkukauppa.

Tähän ei kuulu:
• lannoitteiden, kasvinsuojelu- ja  torjunta- 

aineiden sekä muiden maa- ja  metsätalou
dessa käytettävien kemikaalien tukku-ja  
vähittäiskauppa (51550)

• taimien ja  esim. nurmikon siementen tukku
kauppa (51220)

• viljankuivaamot (01410)
• tukkukaupan yhteydessä tapahtuva viljan- 

kuivaus sekä viljan tukkukauppa (51210)
• rehujen ja  siemenviljan tukkukauppa 

(51210)

519 Muu tukkukauppa 

5190 Muu tukkukauppa 

51901 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:
• kuntien hankintakeskukset (75140)
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• yleistukkukaupasta erotetaan sellaiset kes- 
kustukkukauppojen toimipaikat, jo tka  sel
västi kuuluvat johonkin toiseen toimialaan

• siemenkeskusten ja  taimitarhojen tukku
kauppa (51220)

• viljankuivaamot (01410)
•  tukkukaupan yhteydessä toimivat viljan

kuivaamot (51210)
• keskustukkukaupan harjoittama teollinen 

toiminta kuuluu asianomaiseen teollisuuden 
luokkaan

51909 Muualla mainitsematon tukkukauppa
Muiden muualla luokittelemattomien tavaroi
den tukkukauppa.

52 Vähittäiskauppa pl. moottori
ajoneuvot; kotitalous
tavaroiden korjaus

Uusien ja  käytettyjen tavaroiden myynti kulut
tajille henkilökohtaiseen tai talouskäyttöön. 
Myynti tapahtuu tavarataloista, valinta- tai 
palvelumyymälöistä, myymäläautoista, myy- 
mäläveneistä, kioskeista, postimyyntiliikkeistä, 
Internetin välityksellä, tori- tai hallikaupasta, 
kulkukauppiailta tms. Tähän luokkaan kuuluvat 
myös kuluttajaosuuskunnat.

Osuuskauppojen säästökassojen toiminta ja  
vähittäiskauppojen bonus- ja  tilikorttijärjestel- 
mät kuuluvat asianomaiseen vähittäiskaupan 
luokkaan. Vähittäiskaupan yhteydessä tapahtu
va sivutoiminen vuokraus ja  sivutoiminen 
kotitalousesineiden korjaus kuuluu samoin 
asianomaiseen vähittäiskaupan luokkaan.

Päätoiminen kotitalousesineiden korjaus kuu
luu luokkaan 527.

Tähän ei kuulu:
• maataloustuotannossa käytettävien konei

den ja  tarvikkeiden tukku- ja  vähittäiskaup
pa  (51880)

• maa- ja  metsätaloudessa käytettävien lan
noitteiden, kasvinsuojelu- ja  torjunta- 
aineiden sekä muiden maa- ja  metsätalou
dessa käytettävien kemikaalien tukku- ja  
vähittäiskauppa (51550)

• myynti teollisuuden tai muun tuotanto- tai 
liiketoiminnan harjoittajille kuuluu pää
sääntöisesti asianomaiseen tukkukaupan 
luokkaan

•  sahatun ja  höylätyn puutavaran kauppa 
(mm. lautatarhat) (51532)

• polttoaineen myynti kotitalouksille huolta
moilta (50501)

•  polttoaineen myynti kotitalouksille auto
maatista (50502)

•  polttoaineen tukkukauppa (5151)
• autojen ja  muiden yleisillä teillä käytettävi

en moottoriajoneuvojen ja  niiden osien ja  
tarvikkeiden kauppa (50)

• päätoiminen vuokraus (71)
• tukkukaupan alan huutokauppakamarien 

toiminta (51190)
• puhelinmyynti ja  -markkinointi (74860)

521 Vähittäiskauppa erikoistu
mattomissa myymälöissä

5211 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
erikoistumaton vähittäiskauppa

Sellainen vähittäiskauppa, jossa päivittäistava
roiden osuus kokonaismyynnistä on vähintään 
puolet.

Tähän ei kuulu:
• päivittäistavaroiden myynti tavarataloissa 

(5212)

52111 Supermarketkauppa
Sellaisten supermarket-tyyppisten valintamyy- 
mälöiden vähittäiskauppa, joiden myymälä- 
pinta-ala on vähintään 400 m2 ja  joiden myyn
nistä vähintään puolet on päivittäistavaroita.

52112 Päivittäistavaroiden yleisvähittäis- 
kauppa

Sellaisten pääasiassa päivittäistavaroihin kes
kittyneiden valinta- ja  palvelumyymälöiden 
vähittäiskauppa, joiden myymäläpinta-ala on 
alle 400 m2. Päivittäistavaroiden osuus myyn
nistä on vähintään puolet. Vähittäiskauppa 
myymäläautoista ja  -veneistä.
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52113 Kioskit
Päivittäistavaroiden vähittäiskauppa kioskeista. 
Myyntitapa ja  tavaravalikoima ovat kioski- 
kauppaa koskevien asetusten mukaiset. Kioskin 
myymäläpinta-ala on enintään 100 m2.

Päivittäistavaroiden osuus myynnistä on vä
hintään puolet.

Laajan tavaravalikoiman omaavat kioskit; 
elintarvikekioskit, myös makeiskioskit.

Huomautus:

Jos kioski toimii elintarvike- tai jonkun muun 
myymälän yhteydessä siten, että sen aukioloai- 
ka on sama kuin myymälän, se kuuluu ao. 
myymälän luokkaan. Jos taas kioskin aukiolo- 
aika poikkeaa myymälöille sallitusta aukiolo- 
ajasta, 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 
kioski on tarkoitettu pääasiassa muun toimin
nan asiakkaille. Tällaista toimintaa ovat esim. 
elokuvien esittäminen, urheilutoiminta sekä 
muu huvi-ja virkistystoiminta.

Tähän ei kuulu:
•  varsinaisetjäätelökioskit (52272)
• makeisiin erikoistuneet herkkukaupat 

(52242)
• lämmitettyjen tai muulla tavoin valmistet

tujen ruokien myynti (esim. grillikioskit)
(55303)

•  aikakausjulkaisuihin erikoistunut vähittäis
kauppa (lehtikioskit) (524 73)

• kukkien vähittäiskauppa (kukkakioskit) 
(52482)

• pelkästään lahjaesineitä myyvät kioskit 
(52497)

5212 Muu vähittäiskauppa erikoistu
mattomissa myymälöissä

Tavaratalojen ja  muiden laajan tavaravalikoi
man omaavien myymälöiden vähittäiskauppa. 
Tavaravalikoimaan kuuluu ainakin taloustava
roita, urheilu- tai rauta-alan tuotteita sekä teks
tiili- ja  jalkinealan tuotteita. Lisäksi tavaravali
koimaan voivat kuulua esimerkiksi elintarvik
keet, kemikaalitavarat, paperitavarat ja  kirjat.

Minkään hyödykeryhmän osuus ei ylitä puolta 
kokonaismyynnistä. Jos tavaravalikoima on 
suppeampi käsittäen esimerkiksi vain tekstiile
jä, vaatteita ja  jalkineita yms., on liikevaihdon, 
marginaalien, myyntipinta-alan tms. perusteella 
määriteltävä kyseisen myymälän erikoisala.

Tähän ei kuulu:
• postimyyntiliikkeiden vähittäiskauppa 

(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 
tavaratalojen vähittäiskauppa, joiden myymä
läpinta-ala on yli 1000 m2. Myynti perustuu 
palveluun. Minkään hyödykeryhmän myynti ei 
ylitä puolta kokonaismyynnistä.

Tähän ei kuulu:
• postimyyntiliikkeiden vähittäiskauppa 

(5261)

52129 Pienolstavaratalot ja  muut 
erikoistumattomat myymälät

Sellaisten laajan tavaravalikoiman myymälöi
den vähittäiskauppa, joiden myymäläpinta-ala 
on alle 1000 m2. Minkään hyödykeryhmän 
osuus ei ylitä puolta kokonaismyynnistä.

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 (52113)
• torien erikoistunut elintarvikekauppa 

(52620)
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5221 Hedelmien, marjojen ja vihannesten 
vähittäiskauppa 

52210 Hedelmien, marjojen ja  vihannesten 
vähittäiskauppa

Vähittäiskauppa, jossa hedelmien, vihannesten 
tai juuresten osuus kokonaismyynnistä on vä
hintään puolet.

Hedelmiin, marjoihin ja  vihanneksiin erikois
tunut hallikauppa.

Tähän ei kuulu:
• hedelmiin, marjoihin ja  vihanneksiin eri

koistunut torikauppa (52620)

5222 Lihan ja lihatuotteiden vähittäis
kauppa 

52220 Lihan ja lihatuotteiden vähittäis
kauppa

Vähittäiskauppa, jossa jalostamattoman lihan, 
elimien, makkaran ym. lihajalostustuotteiden 
osuus kokonaismyynnistä on vähintään puolet. 
Myös siipikarjan ja  riistan vähittäismyynti.

Lihakaupat; kauppahallien lihaan erikoistunut 
kauppa.

Tähän ei kuulu:
•  elävien eläinten kauppa (51230)

5223 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten 
vähittäiskauppa 

52230 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten 
vähittäiskauppa

Vähittäiskauppa, jossa kalan ja  kalajalostus- 
tuotteiden sekä rapujen, simpukoiden yms. 
osuus kokonaismyynnistä on vähintään puolet.

Kalakaupat; kauppahallien kalaan erikoistunut 
kauppa.

Tähän ei kuulu:
• akvaariokalojen vähittäiskauppa (52494)
• torien kalaan erikoistunut kauppa (52620)

5224 Leipomotuotteiden ja makeisten 
vähittäiskauppa

52241 Leipomotuotteiden vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa leivän ja  muiden kon- 
ditoriatuotteiden osuus kokonaismyynnistä on 
vähintään puolet.

Leipä- ja  konditoriamyymälät; leivonnaisiin 
erikoistunut hallikauppa.

Tähän ei kuulu:
•  leivonnaisiin erikoistunut torikauppa 

(52620)

52242 Makeisten vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa makeisten osuus koko
naismyynnistä on vähintään puolet.

Makeisiin erikoistuneet herkkukaupat.

Tähän ei kuulu:
•  makeisten myynti kioskeista (kioskin ja  

myymälän ero: vertaa luokan 52113 mää
ritelmää) (52113)

• makeisten automaatti myynti (52630)

5225 Alkoholi- ja muiden juomien 
vähittäiskauppa 

52250 Alkoholi- ja  muiden juomien 
vähittäiskauppa

Vähittäiskauppa, jossa alkoholi- ja  muiden 
juomien osuus myynnistä on vähintään puolet.

Lentokenttien ns. tax free -myymälöiden alko
holijuomien vähittäiskauppa.

Myös lentokoneissa tapahtuva alkoholin myyn
ti.

Tähän ei kuulu:
•  alkoholijuomien vähittäiskauppa ulko

maanliikenteen laivoilla liikenteen harjoit
tajan toimesta (61101)

•  virvoitusjuomien automaattimyynti (52630)
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5226 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa 

52260 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa tupakan, tupakkatuot
teiden ja  tupakointitarvikkeiden osuus myyn
nistä on vähintään puolet.

Tähän ei kuulu:
• tupakan automaattimyynti (52630)

5227 Muu päivittäistavaroiden 
vähittäiskauppa erikoismyymälöissä

52271 Juustomyymälät
Vähittäiskauppa, jossa maitotaloustuotteiden 
osuus kokonaismyynnistä on vähintään puolet, 
kuten j uustomyymälät.

52272 Jäätelökioskit
Kioskit, joissa jäätelön osuus kokonaismyyn
nistä on vähintään puolet.

52273 Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa luontaistuotteiden osuus 
kokonaismyynnistä on vähintään puolet.

Tähän ei kuulu:
•  luontaistuotteiden myynti apteekeista 

(52310)

52279 Muu päivittäistavaroiden erikois- 
vähittäiskauppa

Erikoistunut vähittäiskauppa, jossa jonkin edel
lä luokittelemattoman päivittäistavararyhmän 
osuus kokonaismyynnistä on vähintään puolet.

Maustekaupat, viini- ja  oluttarvikkeiden vähit
täiskauppa.

Tähän ei kuulu:
• virvoitusjuomien, makeisten ja  tupakan 

automaattimyynti (52630)
•  ruoka-annosautomaattien ja  kahviauto- 

maattien ylläpito (55520)

523 Lääkkeiden, sairaanhoito- 
tarvikkeiden sekä kosmetiikka- 
ja hygieniatuotteiden 
vähittäiskauppa

5231 Apteekit 

52310 Apteekit
Apteekkioikeuksia edellyttävä farmaseuttisten 
erikoisvalmisteiden, apteekkitavarakin lOe-py- 
kälän määrittelemien valmisteiden ja  muiden 
apteekkitavaraluettelon määrittelemien valmis
teiden vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
•  luontaistuotteiden vähittäiskauppa (52273)
•  sairaaloiden ym. laitosten omissa tiloissaan 

pitämät apteekit kuuluvat laitoksen luok
kaan

5232 Terveydenhoitotarvikkeiden 
vähittäiskauppa 

52320 Terveydenhoitotarvikkeiden 
vähittäiskauppa

Terveyden- ja  sairaanhoitolaitteiden ja  
-tarvikkeiden vähittäiskauppa kuluttajille. Mm. 
vammaisten apuvälineiden (esim. proteesien ja  
pyörätuolien), kuulolaitteiden yms. vähittäis
kauppa.

Tähän ei kuulu:
• terveyden- j a  sairaanhoitolaitteiden ja  

-tarvikkeiden myynti sairaaloille tai muuhun 
ammattikäyttöön (51462)

• sairaalakalusteiden myynti (51462)

5233 Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden 
vähittäiskauppa 

52330 Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden 
vähittäiskauppa

Henkilökohtaisen hygienian ylläpitoon käytet
tävien tuotteiden, parfyymien ja  kosmetiikan 
vähittäiskauppa.
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Tähän ei kuulu:
•  kotitalouden pesu- ja  puhdistusaineiden 

sekä -välineiden erikoistunut vähittäiskaup
pa  (52499)

• pesu- ja  puhdistusaineiden myynti ammat
timaiseen käyttöön (51443)

524 Muu uusien tavaroiden vähit
täiskauppa erikoismyymälöissä

5241 Tekstiilien vähittäiskauppa
Kankaiden, lankojen, käsityötarvikkeiden ja  
sisustustekstiilien vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
•  kankaiden, lankojen, käsityötarvikkeiden ja  

sisustustekstiilien myynti tavarataloissa 
(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 (52451)

52413 Kodintekstiilien vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa sisustuskäyttöön tar
koitettujen, valmiiiden tekstiilien myynnin 
osuus kokonaismyynnistä on suurin.

Kodin tekstiilit: vuodevaatteet, pöytäliinat, 
pyyhkeet yms.

Tähän ei kuulu:
•  mattojen vähittäiskauppa (52489)
• muiden sisustustarvikkeiden (esim. valmis- 

verhot ja  kaihtimien) vähittäiskauppa 
(52442)

• kokolattiamattojen vähittäiskauppa (52498)

5242 Vaatteiden vähittäiskauppa

52421 Naisten vaatteiden vähittäiskauppa

Naisten vaatteisiin, asusteisiin tai alusvaattei
siin 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 vuok

raus (71409)
• käytettyjen vaatteiden vähittäiskauppa 

(52509)

52422 Miesten vaatteiden vähittäiskauppa
Miesten vaatteisiin, asusteisiin ja  alusvaattei
siin 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 vuok

raus (71409)
• käytettyjen vaatteiden vähittäiskauppa 

(52509)

52423 Turkisten ja nahkavaatteiden 
vähittäiskauppa

Valmistettujen turkis- ja  nahkavaatteiden ja  
-asusteiden vähittäiskauppa. Myös valmista- 
mattoman nahan ja  turkisten vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
• jalkineiden vähittäiskauppa (52431)
• laukkujen ja  kassien vähittäiskauppa 

(52432)
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52424 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa
Lasten vaatteiden ja  asusteiden vähittäiskaup
pa.

Tähän ei kuulu:
• käytettyjen lastenvaatteiden vähittäiskauppa 

(52509)

52425 Lakkien ja  hattujen vähittäiskauppa
Lakkeihin ja  hattuihin erikoistunut vähittäis
kauppa.

52429 Vaatteiden yleisvähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa myydään miesten, nais
ten tai lasten vaatteita, asusteita ja  tekstiilejä 
sekä usein myös kenkiä. Esim. vaatetavaratalot 
ja  farkkumyymälät.

5243 Jalkineiden ja nahkatavaroiden 
vähittäiskauppa

52431 Jalkineiden vähittäiskauppa
Jalkineiden ja  kenkienhoitotarvikkeiden vähit
täiskauppa.

Tähän ei kuulu:
• jalkineiden vähittäismyynti tavarataloissa 

(5212)

52432 Laukkujen vähittäiskauppa
Laukkujen ja  kassien vähittäiskauppa.

Matkalaukut, käsilaukut, salkut yms. valmis
tusaineista riippumatta.

Sateenvarjot.

Tähän ei kuulu:
• nahkakäsineiden ja  -vöiden erikoisvähit- 

täiskauppa (52423)
• laukkujen vähittäismyynti tavarataloissa 

(5212)

5244 Huonekalujen, valaisimien ja muiden 
taloustavaroiden vähittäiskauppa

Huonekalujen, valmisverhojen, valaisimien 
ym. sähkötarvikkeiden, kumi- ja  muovitavaroi- 
den, taloustarvikkeiden sekä muiden sisustus
tarvikkeiden vähittäiskauppa.

52441 Huonekalujen vähittäiskauppa
Huonekalujen vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
• keittiökalusteiden erikoistunut vähittäis

kauppa (52463)
• kokolattiamattojen ja  muiden kiinteästi 

asennettavien lattianpäällysteiden vähittäis
kauppa (52498)

• toimisto- ja  muiden toimitilakalusteiden 
kauppa (51852)

• antiikkihuonekalujen vähittäiskauppa 
(52501)

52442 Muu sisustustekstiilien ja  
-tarvikkeiden vähittäiskauppa

Valmisverhojen, valoverhojen ja  muiden teks- 
tiiliainetta olevien sisustustavaroiden vähit
täismyynti. Peililiikkeet; kehysliikkeet, jos ke- 
hystystyötä harjoitetaan sivutoimisena vähit
täiskaupan yhteydessä; kaihtimien erikoistunut 
vähittäiskauppa; rottinki- ja  korituotteiden vä
hittäiskauppa (ns. sokeainmyymälät).

Tähän ei kuulu:
• päätoiminen taulujen yms. kehystäminen 

(36630)
• kokolattiamattojen ja  muiden kiinteästi 

asennettavien lattianpäällysteiden vähittäis
kauppa (52498)

•  mattojen vähittäiskauppa (52489)
• kodintekstiilien, kuten vuodevaatteiden, 

pöytäliinojen, pyyhkeiden yms. vähittäis
kauppa (52413)

52443 Sähkötarvikkeiden ja  valaisimien 
vähittäiskauppa

Sähköasennustarvikkeiden, valaisimien ja  mui
den sähkökalusteiden vähittäiskauppa.

Kiinteät ja  siirreltävät valaisimet; jatko- ym. 
johdot; hehku- ym. lamput; paristot; sähkö
lämmittimet; varokkeet ym. kodin sähkötarvik
keet.

Tähän ei kuulu:
• sähköasennustarvikkeiden ja  -laitteiden 

myynti ammattikäyttöön (asennusliikkeille 
yms.) (51861)

• sähköasennusliikkeiden toiminta (45310)
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•  kotitalouden sähkölaitteiden vähittäiskaup
pa  (52451)

52444 Kumi- ja  muovitavaroiden 
vähittäiskauppa

K um istaja muovista valmistettujen taloustava
roiden vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
•  moottoriajoneuvojen renkaiden erikoistunut 

vähittäiskauppa (50304)

52445 Taloustavaroiden vähittäiskauppa
Ruoanvalmistus- ja  ruokailuvälineiden yms. 
kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa; muiden 
kotitaloudessa käytettävien vähittäiskauppa lu
kuun ottamatta m uovi-ja kumitavaroita.

Keittiö- ja  koristelasi; posliini; saviastiat; ulko
grillit.

Tähän ei kuulu:
•  muovi- ja  kumitavaroiden erikoistunut vä

hittäiskauppa (52444)
•  kotitalouden sähkötarvikkeiden vähittäis

kauppa (52443)
•  pesu- ja  siivousvälineiden vähittäiskauppa 

(52499)
•  ns. sokeainmyymälät (52442)

5245 Kodinkoneiden, viihde-elektroniikan 
ja musiikkitarvikkeiden vähittäis
kauppa

Pääasiassa kotitalouskäyttöön tarkoitettujen 
sähkökoneiden ja  -laitteiden sekä musiikkitar
vikkeiden vähittäiskauppa.

52451 Kodinkoneiden ja  viihde- 
elektroniikan vähittäiskauppa

Kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja  niiden 
tarvikkeiden vähittäiskauppa.

Audiovisuaalisten laitteiden vähittäiskauppa.

Myös ompelukoneet; tallentamattomat ääni- ja  
kuvanauhat ja  kasetit; autoradiot.

Kodinkoneiden ja  viihde-elektroniikan sivu
toiminen korjaus vähittäiskaupan yhteydessä. 
Autoradioiden korjaus.

Tähän ei kuulu:
•  matkapuhelimien vähittäiskauppa (52493)
• videokasettien tai viihde-elektroniikan 

vuokraukseen erikoistuneet liikkeet (7140)
• päätoiminen äänilevyjen ja  tallennettujen 

nauhojen ja  kasettien vähittäiskauppa 
(52452)

• kodinkoneiden ja  viihde-elektroniikan eri
koistunut korjaus (52720)

52452 Soittimien ja  musiikkitarvikkeiden 
vähittäiskauppa

Soittimien (piano, kitara yms.) ja  muiden mu
siikkitarvikkeiden vähittäiskauppa.

Myös erikoistunut äänilevyjen ja  tallennettujen 
nauhojen ja  kasettien sekä CD- ja  DVD-levy- 
jen  (musiikki tai video) vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
• tallentamattomien nauhojen, kasettien ja  

levyjen vähittäiskauppa (52451)
• viihde-elektroniikan erikoistunut vähittäis

kauppa (52451)
• videokasettien tai viihde-elektroniikan 

vuokraukseen erikoistuneet liikkeet (7140)

5246 Rautakauppatavaroiden, maalien ja 
lasin vähittäiskauppa

Vähittäiskauppa, jossa rauta- ja  rakennustar
vikkeiden myynnin osuus kokonaismyynnistä 
on vähintään puolet.

Tähän ei kuulu:
• kumi- ja  muovitavaroiden vähittäiskauppa 

(52444)
• taloustavaroiden vähittäiskauppa (52445)
•  maataloustuotannossa käytettävien konei

den ja  tarvikkeiden tukku- j a  vähittäiskaup
pa  (51880)

• sahatun ja  höylätyn puutavaran kauppa 
(mm. lautatarhat) (51532)

52461 Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa

Laajan tavaravalikoiman vähittäiskauppa, jossa 
rauta- ja  rakennustarvikkeiden sekä työkalujen 
yhteenlaskettu osuus kokonaismyynnistä on 
vähintään puolet.
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52462 Maalien vähittäiskauppa
Maalien ja  maalaustarvikkeiden vähittäiskaup
pa.

Maalit, vernissat, lakat, kyllästysaineet yms.; 
liimat; pensselit, telat yms.

Tähän ei kuulu:
• tapettien ja  lattianpäällysteiden vähittäis

kauppa (52498)

52463 Keittiö- ja  saniteettitilojen 
kalusteiden vähittäiskauppa

Keittiökalusteiden ja  muiden kiinteiden kalus
teiden vähittäiskauppa sekä niiden asennus 
kaupan yhteydessä.

Saniteettitilojen kalusteiden ja  tarvikkeiden 
sekä muu LVI-alan vähittäiskauppa. Keraami
set laatat, laatoitusaineet ja  -tarvikkeet.

Kiukaiden ja  saunapakettien vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
• keittiökalusteiden asennus rakentamisen 

yhteydessä (45420)
•  L Vl-alan asennusliikkeiden toiminta 

(45330)

52464 Lukkoseppä- ja  avainliikkeet
Valtuutettujen lukkoseppä- ja  avainliikkeiden 
toiminta. Lukitustuotteiden ja  sähköisten val
vontajärjestelmien myynti, asennus ja  huolto.

Tähän ei kuulu:
•  suutariliikkeiden valmistamat avaimet 

(52710)
• varashälytiimien asennus rakentamisen 

yhteydessä (45310)
• vartiointiliikkeet (74600)

52469 Muu rauta- ja  rakennusalan 
vähittäiskauppa

Työkalujen, jauhesammuttimien, ruohonleik
kuu- yms. koneiden sekä muu erikoistunut 
rauta- ja  rakennusalan vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
• tapettien ja  lattianpäällysteiden vähittäis

kauppa (52498)
•  sahatun ja  höylätyn puutavaran kauppa 

(51532)

5247 Kirjojen, sanomalehtien ja 
paperitavaran vähittäiskauppa

Kirjojen ja  lehtien sekä koulu- ja  toimistotar
vikkeiden vähittäiskauppa.

52471 Paperi- ja  toimistotarvikkeiden 
vähittäiskauppa

Koulu- ja  toimistotarvikkeiden sekä muiden 
kuin saniteettitarkoituksiin käytettävien pape
rituotteiden vähittäiskauppa.

Vihot, lehtiöt yms.; nitojat.

Tähän ei kuulu:
• elektroniikkaan (mikrotietokoneet yms.) 

erikoistunut vähittäiskauppa (52492)
•  laskinten erikoistunut vähittäiskauppa 

(52493)
• toimisto-, tieto- yms. koneiden myynti yr i

tyksille ja  muuhun ammattikäyttöön (51840, 
51851)

•  muiden toimistotarvikkeiden myynti yrityk
sille tai ammattikäyttöön (51473)

52472 Kirjojen vähittäiskauppa
Uusien kirjojen vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
• antikvariaatit (52502)

52473 Aikakausjulkaisujen ja  lehtien 
vähittäiskauppa, lehtikioskit

Lehtien ja  muiden aikakausjulkaisujen vähit
täiskauppa.

5248-5249 Muu vähittäiskauppa 
erikoistuneissa myymälöissä 

52481 Kukkien vähittäiskauppa
Leikkokukkien, koriste- ym. viherkasvien sekä 
niiden tarvikkeiden vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
• kukkien torimyynti (52620)
• kukkien myynti hautaustoimistojen yhtey

dessä (93030)

52482 Kukkakioskit
Kukkien myynti kioskeista.
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52483 Puutarha-alan vähittäiskauppa
Taimien, siementen ja  puutarhanhoitotarvik- 
keiden vähittäiskauppa. Myös sivutoiminen 
puutarhan suunnittelu vähittäiskaupan yhtey
dessä.

Tähän ei kuulu:
• päätoiminen puutarhan suunnittelu (74201)
• viherrakentaminen (45230)
•  siementen myynti maatalouden tuotanto

käyttöön (51210)
• lannoitteiden ja  kasvinsuojeluaineiden 

myynti (51550)
• maanmuokkauskoneiden myynti (51880)

52484 Taideliikkeet
Taide-esineiden vähittäiskauppa; myös sivu
toiminen taulujen kehystäminen myynnin yh
teydessä.

Tähän ei kuulu:
•  antiikkiliikkeet (52501)
• taidehuutokaupat (52630)

52485 Valokuvausalan vähittäiskauppa
Uusien ja  käytettyjen kameroiden, filmien ja  
muiden valokuvaustarvikkeiden vähittäiskaup
pa sekä laitteiden sivutoiminen vuokraus.

Sivutoiminen filmien kehitys ja  kopiointi sekä 
kehitysvälitys.

Sivutoiminen passi- ja  muotokuvaus.

Tähän ei kuulu:
• fdm ien erikoistunut kehitys ja  kopiointi 

(74812)
•  erikoistuneet valokuvaamot ja  erilliset valo- 

kuvausautomaatit yms. (74811)

52486 Optisen alan vähittäiskauppa
Silmälasien, piilolasien, kiikarien, kaukoputki
en sekä muiden optisten laitteiden ja  niiden 
puhdistus- ym. tarvikkeiden vähittäiskauppa. 
Myös näöntutkimus, piilolasien sovitus ja  opti
kon muut toimenpiteet optisen alan vähittäis
kaupan yhteydessä.

52487 Kultasepänteosten ja  kellojen 
vähittäiskauppa

Kultasepänteosten ja  kellojen vähittäiskauppa. 
Sivutoiminen kellojen korjaus vähittäiskaupan 
yhteydessä.

Tähän ei kuulu:
• päätoiminen kellojen ja  kultasepänteosten 

korjaus (52730)

52488 Urheilualan vähittäiskauppa
Urheilu-, retkeily-, metsästys- ja  kalastusväli
neiden ja  -tarvikkeiden sekä polkupyörien 
vähittäiskauppa. Tavaravalikoimaan voivat 
kuulua myös urheiluasusteet ja  jalkineet.

Retkeilykalusteet, teltat, makuupussit; metsäs
tys- ja  ampumavälineet ja  -tarvikkeet; sukset; 
luistimet; kelkat; pelastusliivit; sukellusväli- 
neet; rullaluistimet; vesisukset ja  purjelaudat; 
ratsastustarvikkeet.

Tähän ei kuulu:
• erikoistunut urheiluasusteiden vähittäis

kauppa (5242)
• veneiden vähittäiskauppa (52491)

52489 Mattojen vähittäiskauppa
Mattojen vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
• kokolattiamattojen ja  muiden kiinteästi 

asennettavien lattianpäällysteiden vähittäis
kauppa (52498)

52491 Veneiden ja  veneilytarvikkeiden 
vähittäiskauppa

Purje- ja  moottoriveneiden, niiden moottorien 
ja  tarvikkeiden vähittäiskauppa.

Veneiden ja  muiden kulkuneuvojen sivutoimi
nen vuokraus ja  korjaus vähittäiskaupan yhtey
dessä.

Tähän ei kuulu:
•  purjelautojen vähittäiskauppa (52488)
• veneiden päätoiminen vuokraus (71220)
• veneiden päätoiminen korjaus (35120)
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52492 Tietokonelaitteistojen 
vähittäiskauppa

Kotitaloudessa käytettävien tiedonkäsittely- 
laitteiden ja  niiden tarvikkeiden yms. elektro
niikan vähittäiskauppa.

Pientietokoneet ml. niihin liittyvät valmisoh
jelmat ja  oheislaitteet: tulostimet yms.; elektro
niikan rakennussarjat; komponentit; tekstinkä- 
sittelylaitteet.

Myös vähittäiskaupan yhteydessä tapahtuva 
edellä mainittujen laitteiden asennus, huolto ja  
korjaus.

Tähän ei kuulu:
• pääasiassa video- yms. pelien pelaamiseen 

tarkoitetun viihde-elektroniikan vähittäis
kauppa (52495)

• elektronisten laitteiden, tietokoneiden yms. 
sekä niiden tarvikkeiden myynti yrityksille ja  
muuhun ammattikäyttöön (51840, 51851)

• kodinkoneiden ja  viihde-elektroniikan vä
hittäiskauppa (52451)

52493 Tietoliikennevälineiden ja toimisto- 
koneiden vähittäiskauppa

Muualla luokittelemattomien tietoliikenneväli
neiden vähittäiskauppa; telepäätelaitteet: lan
kapuhelimet, matkapuhelimet, radiopuhelimet 
ja  autopuhelimet lisälaitteineen; antennit tar
vikkeineen. Toimistokoneiden vähittäiskauppa: 
kirjoitus- ja  laskukoneet, kopiokoneet, teleko
piokoneet ja  laskimet.

Autopuhelimien korjaus.

Tähän ei kuulu:
• hälytys- ja  valvontalaitteiden vähittäiskaup

pa (52464)
• matkapuhelinten korjaus (52740)

52494 Lemmikkieläinten vähittäiskauppa
Lemmikkieläinten ja  niiden tarvikkeiden vä
hittäiskauppa, myös sivutoiminen huolto (esim. 
trimmaus).

A kvaario-ja lintukaupat.

52495 Leikkikalujen ja  askartelu- 
tarvikkeiden vähittäiskauppa

Leikkikalujen ja  askartelutarvikkeiden vähit
täiskauppa. Myös videopelien ja  pääasiassa 
pelaamiseen tarkoitettujen tietokoneiden vä
hittäiskauppa.

Vanhojen postimerkkien, rahojen yms. vähit
täiskauppa.

Maalaustarvikkeiden (taiteilija- ja  posliinimaa- 
laus) vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
• vanhojen rahojen ja  postimerkkien huuto

kaupat (52630)

52496 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa

Lastenvaunujen ja  -tarvikkeiden vähittäiskaup
pa.

Lastenvaunut ja  -rattaat tarvikkeineen; lasten
sängyt; lastentuolit; lasten ruokailutarvikkeet.

Tähän ei kuulu:
• lastenvaatteiden erikoistunut vähittäiskaup

pa  (52424)
•  lelujen erikoistunut vähittäiskauppa (52495)

52497 Lahjatavaroiden vähittäiskauppa

Lahjatavaroiden, korujen (muiden kuin jalo- 
metallisten), koriste-esineiden ja  matkamuis
tojen vähittäiskauppa.

Matkamuisto- ja  lahjaesinekioskit.

Uskonnollisten esineiden vähittäismyynti.

52498 Tapettien ja lattianpäällysteiden 
vähittäiskauppa

Tapettien, lattianpäällysteiden sekä niiden 
kiinnittämiseen tarvittavien aineiden, tarvik
keiden ja  työkalujen vähittäiskauppa; myös 
maalien ja  maalaustarvikkeiden kauppa mai
nittujen tuotteiden yhteydessä.

Muoviset, puiset, korkkiset ym. lattianpäällys
teet sekä kiinteästi asennettavat kokolattiama
tot.
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Tähän ei kuulu:
• keraamiset laatat, laatoitusaineet ja  

-tarvikkeet (52463)
•  sellaisten tekstiili- tms. mattojen, jo ita  ei 

asenneta kiinteästi, vähittäiskauppa (52489)

52499 Muualla mainitsematon 
vähittäiskauppa

Mm. leimasimien, peruukkien, ilotulitus- tai 
sytytystarvikkeiden, pesu- ja  siivousaineiden 
sekä -välineiden, klapien, hautakivien tms. 
sekalaisten tavaroiden vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
•  vähittäiskaupan alan huutokauppakamarien 

toiminta (52630)
•  ilman omaa varastoa toimivien kirjaedusta- 

jien  toiminta (51150)
• työturvallisuustarvikkeiden myynti (51879)
•  hautaustoimistojen harjoittama hautakivien 

vähittäiskauppa ja  niiden muu toiminta 
(93030)

525 Käytettyjen tavaroiden 
vähittäiskauppa myymälöissä

5250 Käytettyjen tavaroiden 
vähittäiskauppa myymälöissä

Käytettyjen vaatteiden ja  kenkien, huonekalu
jen, viihde-elektroniikan yms. vähittäiskauppa. 
Antiikkiliikkeet ja  antikvariaatit.

Sisätiloissa toimivat kirpputorit.

Tähän ei kuulu:
• käytettyjen kameroiden, projektorien yms. 

erikoistunut vähittäiskauppa (52485)
• käytettyjen autonosien erikoistunut vähit

täiskauppa (50302)
•  autopurkamoiden toiminta (51570)

52501 Antiikkiliikkeet
Antiikkiesineiden vähittäiskauppa.

Tähän ei kuulu:
• taideliikkeet ja  -galleriat (52484)
•  antiikkiesineiden huutokaupat (52630)
• huonekalujen entisöinti (361)

52502 Antikvariaattikauppa
Vanhojen kirjojen, lehtien ja  äänilevyjen vä
hittäiskauppa.

52509 Muiden käytettyjen tavaroiden 
vähittäiskauppa

Käytettyjen vaatteiden ja  kenkien, huonekalu
jen, viihde-elektroniikan yms. vähittäiskauppa.

Sisätiloissa toimivat kirpputorit.

Tähän ei kuulu:
• vanhojen postimerkkien, rahojen yms. vä

hittäiskauppa (52495)
• käytettyjen kameroiden, projektorien yms. 

erikoistunut vähittäiskauppa (52485)
• kirpputorit toreilla ja  markkinoilla (52620)

526 Vähittäiskauppa muualla kuin 
myymälöissä

Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä.

Postimyyntiliikkeiden vähittäiskauppa; tori- 
kauppa; verkostomarkkinointi; ovelta-ovelle- 
myynti; kulkukauppiaat; automaattimyynti 
yms.

5261 Postimyynti ja verkkokauppa
Vähittäiskauppa, jossa asiakas tilaa hyödyk
keen saamansa luettelon, esitteen tai muun 
tarjouksen perusteella joko postin, puhelimen 
tai Internetin välityksellä tapaamatta myyjää; 
hyödykkeet toimitetaan asiakkaalle yleensä 
postitse.

52611 Kirjojen postimyynti ja  
verkkokauppa

Kirjojen, levyjen ja  kasettien postimyynti ja  
verkkokauppa.

Postimyyntiä harjoittavat kirjakerhot.

52612 Vaatteiden postimyynti ja  
verkkokauppa

Vaatteiden, tekstiilien, jalkineiden yms. posti
myynti ja  verkkokauppa.

173



G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja
kotitalousesineiden korjaus___________________________________________________________

52613 Laajan valikoiman postimyynti ja  
verkkokauppa

Laajan valikoiman postimyyntiliikkeet ja  verk
kokaupat.

52619 Muu postimyynti ja verkkokauppa
Muuhun kuin kirjoihin ja  vaatteisiin erikoistu
nut postimyynti ja  verkkokauppa

Tähän ei kuulu:
•  moottoriajoneuvojen osien ja  varusteiden 

postimyynti ja  myynti Internetissä (503)
• moottoripyörien osien ja  varusteiden posti

myynti ja  myynti Internetissä (504)

5262 Tori- ja markkinakauppa

52620 Tori- ja  markkinakauppa

Myynti torilla tai markkinoilla.

Tähän ei kuulu:
• lämmitettyjen tai muulla tavoin valmistet

tujen ruokien myynti (55303)
• kirpputorimyynti sisätiloissa (52509)

5263 Muu vähittäiskauppa muualla kuin 
myymälöissä

52630 Muu vähittäiskauppa muualla kuin 
myymälöissä

Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöis
sä.

V erkostomarkkinointi.

Virvoitusjuoma-automaatit, ovelta-ovelle- 
myynti yms.

Vähittäiskaupan alan huutokauppakamarien 
toiminta, myös Internetissä tapahtuva.

Tähän ei kuulu:
• tukkukaupan alan huutokauppakamarien 

toiminta, myös Internetissä tapahtuva
(51190)

•  yksityisten huutokaupanpitäjien toiminta 
(74873)

527 Henkilökohtaisten esineiden ja 
kotitalousesineiden korjaus

Kotitalousesineiden ja  henkilökohtaisten esi
neiden, kuten kenkien, kotitalouden sähkölait
teiden, kellojen ja  korujen päätoiminen korja
us.

Tähän ei kuulu:
• tukku- tai vähittäiskaupan yhteydessä ta

pahtuva sivutoiminen kotitalousesineiden 
korjaus kuuluu vastaavaan tukku- tai vä
hittäiskaupan luokkaan

• moottoriajoneuvojen korjaus (50)
•  vaatteiden ja  tekstiilien korjaus pesun yh

teydessä (9301)

5271 Jalkineiden ja nahkatuotteiden 
korjaus

52710 Jalkineiden ja  nahkatuotteiden 
korjaus

Jalkineiden, salkkujen, vöiden yms. esineiden 
korjaus.

Tähän ei kuulu:
• jalkineiden ym. nahkatuotteiden päätoimi

nen valmistus (19)

5272 Kotitaloussähkölaitteiden korjaus 

52720 Kotitaloussähkölaitteiden korjaus
Radio- ja  televisiovastaanottimien, levysoitti- 
mien, kuva- ja  ääninauhureiden ym. viihde- 
elektroniikan, jääkaappien, pesukoneiden, pö- 
lynimureiden ym. kodinkoneiden korjaus, huol
to ja  asennus.

Tähän ei kuulu:
• autoradioiden huolto ja  korjaus (52451)
•  autopuhelimien huolto ja  korjaus (52493)
•  televisioantennien erikoistunut asennus ja  

huolto (45310)
• televisioantennien asennus ja  huolto vähit

täiskaupan yhteydessä kuuluu kyseiseen vä
hittäiskaupan luokkaan

174



G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja
___________________________________________________________kotitalousesineiden korjaus

5273 Kellojen ja kultasepäntuotteiden 
korjaus 

52730 Kellojen ja  kultasepäntuotteiden 
korjaus

Kellojen ja  kultasepäntuotteiden korjaus.

5274 Muu henkilökohtaisten esineiden ja 
kotitalousesineiden korjaus 

52740 Muu henkilökohtaisten esineiden ja  
kotitalousesineiden korjaus

Vaatteiden ja  tekstiilien korjaus.

Päätoiminen polkupyörien, kameroiden, soitti
mien yms. korjaus. Myös perämoottorien, 
ruohonleikkuukoneiden, nestekaasulaitteiden 
yms. korjaus sekä invalidien apuvälineiden 
huoltoja korjaus. Matkapuhelimien korjaus.

Pianon viritys.

Asiakkaan odottaessa suoritettu tekstiilituot
teen painanta.

Tähän ei kuulu:
•  lukkoseppä- ja  avainliikkeiden palvelu  

(52464)
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55 Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Tähän luokkaan kuuluvat yksiköt, jotka ma
joittavat asiakkaita ja/tai tarjoavat välittömästi 
nautittavaksi tarkoitettuja aterioita, välipaloja 
ja  juomia. Siihen kuuluvat sekä majoitus- että 
ateriapalvelut, koska nämä kaksi toimintaa on 
usein yhdistetty samaan yksikköön.

Tähän luokkaan kuuluvien toimintojen välillä 
on jonkin verran päällekkäisyyttä, koska juo
mien anniskelu on itsenäinen toiminta, mutta se 
on myös osa ravintolatoimintaa (aterioiden 
tarjoaminen juomien kera), jolloin se yhdiste
tään ravintolapalveluihin kolminumerotasolla 
553 (ravintolat, kahvila-ravintolat ym.). Sa
moin ravintolatoiminta on itsenäinen toiminta, 
mutta se voi sisältyä myös majoitustoimintaan.

Majoitusyksiköt tarjoavat lyhytaikaista majoi
tusta matkailijoille, lomanviettäjille jne. Yksi
köiden toiminnan laajuudessa on eroja. Jotkut 
tarjoavat pelkästään majoituspalveluja, toiset 
tarjoavat majoituksen ohella aterioita, virkis
tyspalveluja sekä tiloja kokousten ja  koulutuk
sen järjestämistä varten.

Ravitsemistoimintaa harjoittavat yksiköt tar
joavat välittömästi nautittavaksi tarkoitettuja 
aterioita mukaan luettuna ateriapalvelut. Kysei
set yksiköt voivat olla perinteisiä ravintoloita, 
itsepalvelu- tai noutoravintoloita sekä pysyviä 
tai tilapäisiä pikaruuan myyntipisteitä ja  muita 
sen kaltaisia, joko asiakaspaikoilla varustettui
na tai ilman. Määräävänä tekijänä on välittö
mästi nautittavaksi tarkoitettujen aterioiden 
tarjoaminen, ei niitä tarjoavan yksikön tyyppi. 
Tähän luokkaan ei kuulu sellaisten aterioiden 
valmistus, jo ita ei ole tarkoitettu välittömästi 
nautittavaksi eikä sellaisten ruokavalmisteiden 
tuotanto, jo ita  ei voida pitää ateriana Nämä 
kuuluvat kaksinumerotasolle 15 Elintarvikkei
den ja  juom ien valmistus. Mukaan ei myöskään 
kuulu sellaisten ruokavalmisteiden myynti, 
joita ei voida pitää ateriana tai joita ei ole tar
koitettu välittömästi nautittavaksi. Nämä kuu
luvat pääluokkaan G Tukku- ja  vähittäiskaup
pa.

551 Hotellit 

5510 Hotellit 

55100 Hotellit
Majoitustoiminta, jossa on mukavuuksin, kuten 
suihkulla tai kylvyllä, varustettuja kalustettuja 
huoneita tarjolla maksua vastaan asiakkaan 
lyhytaikaista majoittamista varten, majoitus
toiminnan yhteydessä harjoitettu ravitsemis
toiminta sekä mahdolliset kokous-, koulutus-, 
kabinetti- tai juhlahuoneistopalvelut. Tähän 
luokkaan kuuluvien majoitusliikkeiden palve
lutaso sisältää päivittäisen vuoteiden sijauksen 
sekä huoneen ja  saniteettitilojen siivouksen 
lisäksi vastaanottopalvelun. Tähän luokkaan 
kuuluvat hotellit, joissa on ravintolat sekä 
hotellit, joissa ei ole ravintolaa.

Tällaisia majoitusliikkeitä ovat mm. hotellit, 
moottorihotellit, motellit, asunto- ja  huoneisto- 
hotellit, kesähotellit, kylpylähotellit, retkeily- 
hotellit, kokous- ja  konferenssihotellit sekä 
hotellitasoiset koulutuskeskukset.

Kesähotellit ovat hotellitasoisia kausiluontei
sesti kesäisin toimivia majoitusliikkeitä, joissa 
on vieraiden yöpymistä varten mukavuuksin 
varustetut kalustetut huoneet. Näiden majoi
tusliikkeiden majoitustilat ovat suurimman 
osan vuotta muussa käytössä, esim. opiskelija- 
asuntoina. Liikkeet käyttävät yleensä kesäho- 
telli-nimeä. Kesähotellien yhteydessä toimivat 
ravintolat kuuluvat aina ravitsemistoimintaan.

Tähän ei kuulu:
• hyttien ja  makuupaikkojen järjestäminen  

juna- ja  laivamatkustajille kuuluu, mikäli 
liikennöijä itse tuottaa nämä palvelut, vas
taavaan kuljetuksen luokkaan

• asuntojen ml. opiskelija- ja  muiden asunto
loiden asuntojen vuokraus (70201)

• kylpylä- ja  kuntoparantolatoiminta, johon ei 
liity majoittumista (93040)

• koulutuskeskusten yhteydessä pidettävät 
majoitustilat, jo issa  yöpyvät vain yrityksen 
tai yhteisön sisäiseen koulutukseen osallis
tuvat (80422)
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•  muiden kuin hotellien ja  majoitusliikkeiden 
kongressi- ja  juhlatilojen vuokraus (70209)

•  erillisen yrittäjän ylläpitämä ravintola, 
jossa  on tarjolla omassa keittiössä valmis
tettuja ruoka-annoksia (5530)

•  erillisen yrittäjän ylläpitämä yökerho, dis
koteekki, drinkkibaari yms. (55401)

552 Leirintäalueet ja muu 
majoitustoiminta

Maksua vastaan tapahtuvan lyhytaikaisen ma
joitustoiminnan harjoittaminen. Majoitustoi
minnan vähimmäistunnusmerkkinä on huoneen, 
leirintäpaikan tai muun yösijan järjestäminen 
majoitusliikkeen vieraan yöpymistä varten. 
Majoitusliikkeiden vieraat ovat yleensä väliai
kaisia. Luokkaan kuuluvat majoitustoimintaa 
harjoittavat matkustajakodit, retkeilymajat, 
lomakylät, täysihoitolat, leirintäalueet ja  lo
mamökkien vuokraajat. Myös majoitustoimin
nan osana harjoitettu ravitsemistoiminta.

Tähän ei kuulu:
• hyttien j a  makuupaikkojen järjestäminen  

juna- j a  laivamatkustajille kuuluu, mikäli 
liikennöijä itse tuottaa nämä palvelut, vas
taavaan kuljetuksen luokkaan

• asuntojen ml. opiskelija- ja  muiden asunto
loiden asuntojen vuokraus (70201)

• kylpylä- ja  kuntoparantolatoiminta johon ei 
liity majoittumista (93040)

• koulutuskeskusten yhteydessä pidettävät 
majoitustilat, jo issa  yöpyvät vain yrityksen 
tai yhteisön sisäiseen koulutukseen osallis
tuvat (80422)

5521 Retkeilymajat 

55210 Retkeilymajat
Majoitusliikkeet, joista puuttuu huonepalvelu 
ja  joissa on omien vuodevaatteiden käyttömah
dollisuus. Nämä on pääasiassa tarkoitettu va
paa-ajan matkailijoille.

Tähän ei kuulu:
•  hotellitasöiset retkeilymajat (retkeilyhotellit) 

(55100)

5522 Leirintäalueet, ml. 
matkailuvaunualueet 

55220 Leirintäalueet, ml. 
matkailuvaunualueet

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. Tähän luokkaan kuuluvat myös eri 
tasoisia palveluja tarjoavat huvivene- ja  vieras- 
venesatamat, joista saa maksua vastaan vuok
rata laituripaikan lyhytaikaista majoittumista 
varten. Huvivene- ja  vierasvenesatamien vä
himmäispalveluna on asiakkaiden käyttöön 
tarkoitetut saniteettitilat.

5523 Muu majoitustoiminta 

55231 Matkustajakodit ja  täysihoitolat
Tähän luokkaan kuuluvat matkustajakodit ja  
täysihoitolat sekä oppilaskodit, opiskelija-asun
tolat ja  sisäoppilaitokset.

Matkustajakodit tarjoavat lyhytaikaista majoi
tusta kalustetuissa huoneissa. Kylpy tai suihku 
ja  saniteettitilat voivat olla huonekohtaisia tai 
useamman asiakkaan yhteiskäytössä. Palveluun 
kuuluu yleensä vain päivittäinen vuoteiden 
sijaus sekä huoneen ja  saniteettitilojen siivous. 
Matkustajakodeissa, jotka voivat toimia myös 
majatalon, vierastalon, matkailumajan, kievarin 
yms. nimisinä, voi olla ruokailua varten aa- 
miaishuone, ravintola tms.

Täysihoitolat eli majoitusliikkeet, jotka tarjoa
vat asiakkailleen lyhytaikaista tai pitempiai
kaista majoitusta, mutta ei pysyvää (ympäri
vuotista) oleskelua varten. Näiden palveluihin 
sisältyy aina mahdollisuus täysihoitoon. Tällai
sia majoitusliikkeitä ovat täysihoitolat, loma
kodit, lepokodit, virkistyskodit yms.

Oppilaskotien, opiskelija-asuntoloiden ja  sisä
oppilaitosten toiminnasta mukaan otetaan vain 
tilapäinen lyhytaikainen majoitus, esimerkiksi 
silloin, kun huoneet ovat opiskelijoiden lomien 
aikana vapaat.

Tähän ei kuulu:
•  asuntojen ml. opiskelija- ja  muiden asunto

loiden asuntojen vuokraus (70201)
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55232 Lomakylät
Majoitusliikkeet, joissa vieraat pääasiassa 
majoitetaan usean lomamökin tai loma- 
asunnon muodostamissa yksiköissä, joissa 
usein on tarjolla myös muita palveluja, kuten 
ruokailu-, pyykinpesu- ja  virkistyspalveluja 
sekä informaatiopalveluja. Lomamökkejä alu
eella on oltava vähintään kymmenen kappaletta 
tai niissä on oltava vähintään 40 vuodepaikkaa.

Tähän ei kuulu:
• hotellitasoiset lomakylät (lomahotellit) 

(55100)
• leirintäalueilla olevat lomamökit (55220)

55239 Muualla mainitsematon 
majoitustoiminta

Kaikki ei-luvanvarainen majoitustoiminta, jo s
sa asiakkaalle tarjotaan väliaikaista yöpymisti
laa maksua vastaan. Tällainen toiminta on 
yleensä pienimuotoista luonteeltaan, ja  sitä har
joitetaan usein sivutoimisesti esim. maatilata
louden yhteydessä. Lomamökkien vuokraami
nen, huoneenvuokraus yöpymistä varten, ma
joitus maatilamatkailun yhteydessä, muu ma
joittaminen yksityiskodeissa. Tällaisessa pie
nimuotoisessa majoitustoiminnassa samanai
kaisesti majoitettavien henkilöiden lukumäärä 
ei yleensä ylitä 40 henkilöä.

Tähän kuuluvat myös lomaleirit sekä loma- ja  
koulutuskeskukset, jotka eivät ole hotellitasoi- 
sia. Samoin majoitus siirtotyöntekijöiden asun
toloissa ja  yhteismajoitus asuntoloiden makuu
saleissa.

Myös majoitustoiminta laivoilla, mikäli sitä 
harjoittaa ulkopuolinen yrittäjä.

553 Ravintolat, kahvila-ravintolat ja 
ruokakioskit

5530 Ravintolat, kahvila-ravintolat ja 
ruokakioskit

Aterioiksi valmistettujen tai muuten annostel
tujen ruokien myynti paikan päällä tai muuten 
välitöntä nautintaa varten sekä juomien myynti 
aterioiden yhteydessä, oheistarjontana voi olla 
jonkinlaista viihdeohjelmaa.

Tähän luokkaan kuuluvat ravintolat, itsepalve
lu-ravintolat, kuten kahvila-ravintolat, pikaruo- 
kapaikat, kuten hampurilaisbaarit, noutoruoka- 
ravintolat ja  ruokakioskit (grilli-kioskit). Myös 
rautatieyhtiöiden ravintolavaunujen ja  matkus
tajalaivojen ravintolatoiminta kuuluu tähän 
luokkaan.

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 
siihen mahdollisesti liittyvän ravintolan. Täten 
kesähotellien ravintolat kuuluvat ravintolatoi
mintaan. Myös sellainen tavaratalossa sijaitse
va ravintola, jonka aukiolo jatkuu tavaratalon 
sulkemisen jälkeen, kuuluu ravintolatoimin
taan. Erillisen yrittäjän ylläpitämä ravintola, 
kahvila-ravintola tai ruokakioski tavaratalossa 
kuuluu tähän luokkaan.

Tähän ei kuulu:
• sairaaloiden, joukko-osastojen yms. laitos

ten itse järjestämä ravitsemistoiminta luo
kitellaan samaan toimintaan kuin nämä 
laitokset

• ravitsemistoiminta rautateillä, lentokoneissa 
tai matkustajalaivoissa ja  -lautoilla, mikäli 
liikennöijä itse tuottaa nämä palvelut (I)

• kioskimyynti (52113)
• myynti virvoitusjuoma-automaateista 

(52630)
• myynti ruoka-annosautomaateista ja  kahvi- 

automaateista (55520)

55301 Ravintolat
Ravintolatoiminta, jossa asiakkaalle on sisäti
loissa olevien ruokailutilojen, keittiöpalvelun 
ja  alkoholittomien juomien tarjoilun lisäksi 
saatavissa A- ja  B-anniskeluoikeuksien piiriin 
kuuluvia alkoholipitoisia juomia, kuten A- 
olutta, viinejä ja  väkeviä alkoholijuomia.

Myös baari-, diskoteekki-, kabaree- ja  tanssiti
la-, tikanheittotila- yms. palvelut ravintolatoi
minnan yhteydessä.

Tähän kuuluvat myös tilausravintolat ja  
-kerhoravintolat eli sellainen ravintolatoiminta, 
jossa asiakkaiden pääsylle on asetettu muitakin 
kuin ikää koskevia rajoituksia tai toiminta

178



H Majoitus- ja ravitsemistoiminta

liittyy tiettyyn kertaluonteiseen tilaisuuteen tai 
tilauksesta järjestettävään ravintolatoimintaan.

55302 Kahvila-ravintolat

Kahvila-ravintolatoiminta keskiolutoikeuksin 
tai ilman anniskeluoikeuksia. Asiakkaalle on 
myös tarjolla omassa keittiössä valmistettuja 
ruoka-annoksia. Asiakkaan käytettävissä on 
sisätiloissa olevat ruokailutilat (mm. pöytä- ja  
istumatilat). Myös itsepalveluravintolat ja  
noutoravintolat sekä pikaruokapaikat (hampu- 
rilais- ja  kebab-baarit) kuuluvat tähän luok
kaan.

Tähän ei kuulu:
• A-anniskeluoikeuksin varustettu ravitse

mistoiminta (55301)
• keskiolutbaarit ja  pubit (55401)
• sellainen tanssipaikkatoiminta, jossa vir

vokkeiden tarjoilulla on toissijainen merki
tys (92340)

•  sairaaloiden, joukko-osastojen yms. laitos
ten itse järjestämä kanttiinitoiminta luoki
tellaan samaan toimintaan kuin nämä lai
tokset

55303 Ruokakioskit
Tiskiltä tapahtuva lämmitettyjen tai muulla 
tavoin valmistettujen ruokien myynti. Asiak
kaan käytettävissä ei ole sisätiloja mutta myyn
tikojun ulkopuolella voi olla pöytiä ja  istuma
paikkoja. Ravintovalikoimaan sisältyvät esim. 
kuumat makkarat, ranskanperunat, hampurilai
set, lihapiirakat, pizza-slicet sekä virvoitus
juomat, kahvi ja  kahvileipä. Myös kebab- 
kioskit ja  uuniperunoiden myynti lisukkeineen. 
Tähän kuuluvat festivaaleilla ja  muissa yleisö
tilaisuuksissa toimivat tilapäiset aterioiden ja  
pikaruuan myyntipisteet, myös silloin, kun ne 
myyvät paikan päällä valmistettuja ruoka- 
annoksia.

Tähän ei kuulu:
• makeisten ia elintarvikkeiden kioskimyynti 

(52113)
• jäätelön myyntiin erikoistuneet kioskit 

(52272)

554 Olut- ja drinkkibaarit, kahvilat ja 
kahvibaarit

5540 Olut- ja drinkkibaarit, kahvilat ja 
kahvibaarit 

55401 Olut- ja  drinkkibaarit
Alkoholijuomien ja  oluen myynti tavallisesti 
paikalla tapahtuvaa nauttimista varten sekä 
tässä yhteydessä mahdollisesti oleva viihde- 
tarjonta. Tarjolla voi myös olla mikrouunissa 
lämmitettyjä pikaruokia. Omassa keittiössä 
valmistettuja ruoka-annoksia ei ole tarjolla.

Majoitusliikkeisiin ja  tavarataloihin sijoittuva 
olut- ja  drinkkibaari yms., sikäli kuin sen au- 
kioloaika tai kausi eroaa oleellisesti näiden 
aukioloajoista tai -kausista. Myös sellainen 
tavaratalossa sijaitseva olut- tai drinkkibaari, 
jonka aukiolo jatkuu tavaratalon sulkemisen 
jälkeen. Muun yrityksen tai yrittäjän ylläpitämä 
olut- ja  drinkkibaari tavaratalossa kuuluu aina 
tähän luokkaan.

Tähän ei kuulu:
• ravintolan yhteydessä toimivat drinkkibaarit 

yms., jo ita  ei pystytä erottelemaan (55301)

55402 Kahvilat ja  kahvibaarit
Kahvin, teen, kaakaon ja  virvoitusjuomien 
myynti sekä kahvileivän ja  leivoksien myynti 
yleensä paikan päällä nautittavaksi kahvibaa- 
reissa, kahviloissa ja  konditoria-kahviloissa. 
Tarjolla voi myös olla mikrouunissa lämmitet
tyjä pikaruokia. Omassa keittiössä valmistet
tuja ruoka-annoksia ei ole tarjolla. Tähän luok
kaan kuuluvat myös A- ja  B-anniskeluoikeuk- 
sin toimivat kahvisalongit, teehuoneet ja  jää- 
telösalongit.

Majoitusliikkeisiin ja  tavarataloihin sijoittuva 
kahvila, kahvibaari, kahvisalonki, teehuone ja  
jäätelösalonki sikäli kuin sen aukioloaika tai 
-kausi eroaa oleellisesti näiden aukioloajoista 
tai -kausista. Myös sellainen tavaratalossa 
sijaitseva kahvila tai muu tähän luokkaan kuu
luva liike, jonka aukiolo jatkuu tavaratalon 
sulkemisen jälkeen. Muun yrityksen tai yrittä
jän ylläpitämä kahvila tavaratalossa kuuluu 
aina tähän luokkaan.
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555 Henkilöstö- ja laitosruokalat, 
ateriapalvelu

5551 Henkilöstö-ja laitosruokalat 

55510 Henkilöstö- ja laitosruokalat
Ravitsemisliikkeiden työpaikoilla, laitoksissa, 
kouluissa jne. järjestämä ateria- ja  muu palve
lutoiminta. Henkilöstö- ja  laitosruokalatoimin- 
nalle on luonteenomaista aterioiden myynti 
yleensä alennetuilla hinnoilla selkeästi määri
tellyille kohderyhmille, kuten työpaikkojen 
henkilöstölle ja  oppilaitosten opiskelijoille. 
Nämä ravitsemisliikkeet voivat olla valtion tai 
kuntien omistamia tai yksityisiä.

Tähän luokkaan kuuluvat tehtaiden, toimistojen 
ja  urheilutilojen työpaikkaruokalat, kouluruo- 
kalat ja  -keittiöt sekä puolustusvoimien ym. 
henkilökuntaruokalat.

Tähän ei kuulu:
• sairaaloiden, joukko-osastojen yms. yksi

köiden itse järjestämä ravitsemistoiminta 
luokitellaan samaan toimintaan kuin nämä 
yksiköt

• sotilaskotiyhdistystoiminta (91339)

5552 Ateriapalvelu 

55520 Ateriapalvelu
Ruoka-annosten ja  juomien valmistus ja  an
nostus suurkeittiöissä tai vastaavissa tiloissa 
sekä niiden hankinta ja  toimittaminen muualla 
(esim. ruokaloissa tai lentokoneissa) tapahtu
vaa kulutusta varten lentoyhtiöille, ateriapal- 
veluliikkeille, juhliin ja  yritysten edustustilai
suuksiin, häihin, kutsuille ja  muihin tilaisuuk
siin.

Juhlapalvelu (catering-palvelu, pitopalvelu).

Ateriapalveluliikkeen tarj oilutoiminta.

Kolikoilla toimivien ruoka-annosautomaattien 
ja  kahviautomaattien ylläpito. Tällaisen toi
minnan harjoittaja saattaa pitää yllä useita 
tällaisia automaatteja useassa eri paikassa.

Tähän ei kuulu:
• varsinaisen elintarviketeollisuuden yhtey

dessä tapahtuva ruoka-annosten valmistus 
välitöntäkin kulutusta varten (15)

•  virvokeautomaattien ylläpito (52630)
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I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Tähän pääluokkaan kuuluu rautateitse, maanteitse, putkikuljetuksena, vesiteitse tai ilmateitse tapah
tuva matkustajien tai tavaroiden kuljetus sekä siihen liittyvät tukitoiminnot, kuten terminaali- ja  
pysäköintipalvelut, lastinkäsittely, varastointi jne.

Tähän luokkaan kuuluvat myös posti- ja  tietoliikennetoiminnot sekä kuljetusvälineiden vuokraus 
ajajan tai käyttäjän kanssa.

Muilla toimialoilla (kauppa, teollisuus jne.) harjoitettava, päätoimintaa palveleva kuljetus ja  varas
tointi luokitellaan päätoiminnan mukaan, jos niitä ei ole mahdollista erottaa omiksi toimipaikoiksi.

Kulkuneuvojen valmistus, korjaus ja  huolto kuuluvat ao. teollisuuden luokkaan (34, 35). Moottori
ajoneuvojen korjaus ja  huolto kuuluvat luokkaan (50201). Teiden, rautateiden, satamien ja  lento
kenttien rakentaminen, korjaus ja  kunnossapito kuuluvat luokkaan (452) sekä teiden ja  lentokenttien 
hoito (puhdistaminen, hiekoitus yms.) luokkaan (90031). Kuljetusvälineiden vuokraus ilman ajajaa 
tai käyttäjää kuuluu luokkaan (71100) tai (712).

Liikenteen toimialajärjestöt kuuluvat luokkaan (91110), ammattialajärjestöt luokkaan (91120), lii
kenne-ja viestintäministeriö luokkaan (75130).

60 Maaliikenne; 
putkijohtokuljetus

Matkustajien ja  tavaroiden kuljetus tilaus- ja  
linjaliikenteessä teitse, rauta- ja  raitioteitse 
sekä metrolla. Kaasujen ja  nesteiden kuljetus 
putkijohtoja pitkin.

Tähän ei kuulu:
•  henkilöstön kuljettaminen, yritysten, valtion, 

kuntien, seurakuntien yms. omilla linja- ja  
henkilöautoilla kuuluu kyseiseen toimi
alaan.

• autojen hinauspalvelu (50201)
• autojen vuokraus ilman kuljettajaa ml. 

käyttöleasing, (71100)
• autojen rahoitusleasing (65210)
• tieliikenteen tavara-asemat ja  terminaalit 

(63212)
• rautatieliikenteen asemat ja  terminaalit 

(63219)
• kuorma- ja  pakettiautojen sekä taksien 

tilauskeskukset ja  kuljetusvälitys (63409)

601 Rautatieliikenne 

6010 Rautatieliikenne 

60100 Rautatieliikenne
Rautateitse tapahtuva matkustajien kuljetus 
lähi- ja  kaukoliikenteessä ml. makuu- ja  eri-

koisvaunupalvelut ja  ajoneuvojen ja  matkata
varoiden kuljetus sekä rautateitse tapahtuva 
tavaroiden kuljetus ml. kuljetusvälineiden kul
jetus.

Tähän ei kuulu:
• rautatieliikennettä palvelevat toiminnot, 

kuten asema- ja  terminaalipalvelut sekä 
liikkuvan kaluston käyttöhuolto (varikko- 
toiminta) (63219)

• rautateiden konepajat (35200)
• rautateiden rakentaminen, korjaus ja  kun

nossapito (radanpito) (45230)
• asema-, terminaali- yms. rakennusten ra

kentaminen, korjaus ja  kunnossapito 
(45211)

• ravintolavaunujen toiminta erillisen yrityk
sen harjoittamana (5530)

• autoliikenteen kuljetukset (60241)
• metroliikenne (60211)

602 Muu maaliikenne

6021 Muu säännöllinen maitse tapahtuva 
henkilöliikenne 

60211 Raitiotie- ja  metroliikenne
Matkustajien aikataulunmukainen kuljetus rai
tioteitse ja  metroliikenteessä.
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Tähän ei kuulu:
• raitioteiden ja  metroratojen rakentaminen, 

korjaus ja  kunnossapito (45230)
•  metroasemien rakentaminen, korjaus ja  

kunnossapito (45211)

60212 Säännöllinen linja-autoliikenne
Matkustajien aikataulunmukainen kuljetus
linja-autoilla paikallis-, lähi- ja  kaukoliiken
teessä ml. ulkomaan linjaliikenne sekä muu 
säännöllisesti toistuva aikataulunmukainen
linja-autoliikenne, kuten koululais-, työmatka- 
ja  asevelvollisten lomakuljetukset sekä muu 
linja-autojen säännöllisesti toistuva liikenne, 
jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä.

Tähän ei kuulu:
• linja-autojen tilausliikenne (60231)
• linja-autoasemien palvelut (63211)
• linja-autoasemien korjaus ja  kunnossapito 

(45211)

6022 Taksiliikenne 

60220 Taksiliikenne
Taksiliikenne, myös muu henkilöautojen vuok
raus kuljettajineen ml. invataksiliikenne.

Tähän ei kuulu:
•  taksien tilauskeskukset (63409)
•  henkilöautojen vuokraus ilman kuljettajaa 

(autojen vuokraus ja  käyttöleasing 71100), 
(rahoitusleasing 65210)

• ambulanssikuljetukset (85144)

6023 Muu maitse tapahtuva 
henkilöliikenne 

60231 Linja-autojen tilausliikenne
Matkustajien tilauskuljetus linja-autoilla sekä 
paikallisella että koko maan alueella ml. ulko
maan tilausliikenne sekä muut tilausluonteiset 
ajot linja-autoilla, kuten retk i-ja kiertoajelut.

Linja-autojen vuokraus kuljettajineen.

Tähän ei kuulu:
• matkustajien aikataulun mukainen kuljetus 

linja-autoilla (60212)
• linja-autojen vuokraus ilman kuljettajaa 

(71210)

60239 Muualla mainitsematon maitse 
tapahtuva henkilöliikenne

Matkustajien tilauskuljetus teitse ihmis- tai 
eläinvetoisissa välineissä, kuten vossikka- ja  
riksakuljetukset, yms. Kuljetusvälineiden vuok
raus kuljettajineen.

Tähän ei kuulu:
• tilausliikenne henkilöautoilla (60220)
• linja-autojen tilausliikenne (60231)
•  koiravaljakko- ja  poroajelut (63302)

6024 Tieliikenteen tavarankuljetus 

60241 Tieliikenteen tavarankuljetus
Tavaroiden kuljetus kuorma- ja  pakettiautoilla 
tai muilla kuljetusvälineillä koti- ja  ulkomaan 
liikenteessä sekä teillä liikkuvien tavarankul- 
jetusvälineiden vuokraus kuljettajan kanssa ml. 
ihmis- tai eläinvetoiset kuljetusvälineet.

Tähän ei kuulu:
• tavaran kuljettaminen teillä kaupan, teolli

suuden jne. omilla kuljetusvälineillä kuuluu 
ao. toimialaan

• kuljetustoiminta huolinnan osana (63401)
•  tieliikenteen tavara-asemien ja  terminaalien 

toiminta (63212)
• kuorma- ja  pakettiautojen tilauskeskukset 

sekä muu tavaran kuljetusvälitys (63409)
• autojen hinauspalvelu (50201)

60242 Muuttokuljetus
Muutto kuljetukset ja  muuttoihin liittyvät pal
velut, kuten pakkaus, varastointi, kalusteiden 
purku ja  asennus, vaativien esineiden siirrot 
yms.

Muuttovälineiden vuokraus muuttokuljetuksen 
yhteydessä.

Tähän ei kuulu:
•  muuttomiesten vuokraus ilman kuljetuska

lustoa (74502)
• muuttolaatikoiden erillinen vuokraus 

(71340)
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603 Putkijohtokuljetus 

6030 Putkijohtokuljetus 

60300 Putkijohtokuljetus
Öljyn, kaasun, nesteiden yms. siirto valtakun
nallisia putkijohtoja pitkin sekä verkkoon kuu
luvien pumppuasemien toiminta.

Tähän ei kuulu:
• maakaasun tuotanto (11100)
•  putkiston rakentaminen, korjaus ja  kunnos

sapito (45219)
•  kaukolämpö- ja  vesihuolto (E)
• viemärihuolto (90010)
•  kaasun tuotanto ja  jakelu (402)

61 Vesiliikenne
Kotimaisten talousyksiköiden harjoittama tava
roiden ja  matkustajien säännöllinen ja  epä
säännöllinen kuljetus vesitse omistamillaan ja  
kotimaasta tai ulkomailta aikarahdatuilla aluk
silla ml. risteilyalukset, sightseeing-veneet, 
lautat, vesitaksit, hinaajat ja  proomut.

Myös matkustajaliikenne rahtialuksilla ja  tava
rankuljetus matkustaja-autolautoilla mukaan 
lukien linja-autot, matkustajien henkilöautot ja  
asuntovaunut.

Myös mm. öljynporauslauttojen, ja  proomujen 
hinaus sekä raakapuun uitto.

Toimialaan kuuluvat myös kuljetuspalvelujen 
kiinteänä osana harjoitettu majoitus-, ravitse
mis- ja  myymälätoiminta aluksilla sekä lai
vayhtiöiden myyntitoimistojen toiminta koti
maassa ja  ulkomailla.

Vesiliikenteen toiminnaksi lasketaan varsi
naisten varustam o-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 kul
jetuksia.

Vesiliikennevälineiden vuokraus miehistöi
neen.

Tähän ei kuulu:
•  vesialusten vuokralle antaminen ilman 

miehistöä (71220)
•  vesialusten rahoitusleasing (65210)
•  alusten osto- ja  myyntivälitys (51140)
•  muiden kuin vesiliikennöitsijöiden harjoit

tama itsenäinen majoitus- ja  ravitsemis- 
(55) tai myymälätoiminta (52)

• huolinta-, laivameklari-, rahtaus- ja  laivan- 
selvitystoiminta (63401)

• matkatoimistojen laivalippujen välitys ja  
laivamatkojen myynti muiden kuin laivayh
tiöiden omien myyntitoimistojen toimesta 
(63301)

• kirjeenvaihtajavarustamot sekä linjaedustus 
muun kuin varustamotoiminnan osana 
(63401, 63409)

• kalastus (05010)
• väyläalukset, jäänmurtajat, mittausalukset 

sekä pelastustoimintaan liittyvä hinaus 
(63229)

• puolustusvoimien alukset (75220, 75242)

611 Meri-ja rannikkoliikenne 

6110 Meri-ja rannikkoliikenne
Tavaroiden ja  matkustajien kuljetus ulkomaan 
meriliikenteessä sekä kotimaan rannikkolii
kenteessä. Alusten vuokraus miehistöineen.

61101 Meriliikenteen henkilökuljetus
Matkustajien kuljetus meritse ulkomaan lii
kenteessä joko omilla tai rahdatuilla aluksilla 
mukaan lukien risteilyt.

61102 Meriliikenteen tavarankuljetus
Tavaroiden kuljetus meritse ulkomaan liiken
teessä joko omilla tai aika- ja  matkarahdatuilla 
aluksilla mukaan lukien näillä harjoitettu linja-, 
sopim us-ja hakurahtiliikenne.

61103 Kotimaan rannikkoliikenne
Tavaroiden ja  matkustajien kuljetus meritse 
kotimaan rannikko- tai saaristosatamien väli
sessä liikenteessä sekä risteilyt joko omilla tai 
aika- ja  matkarahdatuilla aluksilla. Saaristoalu
een yhteysalukset. Myös Saimaan kanavan läpi 
kulkeva liikenne rannikon ja  Saimaan välillä 
sekä satamien ja  telakoiden sisäinen liikenne.
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Hinaus rannikolla; proomujen, ruoppaajien jne. 
hinaaminen.

612 Sisävesiliikenne 

6120 Sisävesiliikenne 

61200 Sisävesiliikenne
Matkustajien ja  tavaroiden kuljetus sisävesillä 
joko omilla tai rahdatuilla aluksilla. Myös 
satamien ja  telakoiden sisäinen liikenne.

Hinaus sisävesillä; proomujen, ruoppaajien jne. 
hinaaminen.

Raakapuun uitto.

62 Ilmaliikenne
Kotimaisten liikenne- ja  ansiolentoyritysten 
harjoittama tavaroiden ja  matkustajien sään
nöllinen ja  epäsäännöllinen kuljetus ilmateitse 
omistamillaan ja  kotimaasta tai ulkomailta 
vuokratuilla ilma-aluksilla ml. liikennelentoko
neet, pienkoneet, helikopterit yms.

Ilmaliikennevälineiden vuokraus miehistöi
neen.

Toimialaan kuuluu myös kuljetuspalvelujen 
kiinteänä osana harjoitettu ravitsemis- ja  
myyntitoiminta lentokoneissa, lentoyhtiöiden 
myyntitoimistojen toiminta kotimaassa ja  ul
komailla sekä tavara- ja  matkustajaliikenteen 
markkinointi ilmakuljetuspalvelujen osana.

Tähän ei kuulu:
• lentokaluston vuokralle antaminen ilman 

miehistöä (dry-lease) (71230)
• lentokaluston rahoitus leasing (65210)
• lentoyhtiöiden harjoittama ravitsemistoi

minta lentokoneissa, mikäli se ei sisälly li
pun hintaan (5540)

•  lentokoneiden ateriapalvelu (catering) 
(55520)

• lentokoneiden lentojen väliset käyttöhuollot, 
tarkistukset, voitelut sekä vähäiset korjauk
set (63230)

• ilmakartoitus (74201) ja  ilmavalokuvaus 
(74811)

• ilmamainonta (74409)
• lentoambulanssitoiminta (85144)

•  puolustusvoimien lentotoiminta (mm. Suo
men ilmatilan valvonta) (75220)

•  rajavartiolaitoksen lentotoiminta (75242)
•  ilmailuhallinto ja  lentokentät (63230)
• matkatoimistojen lentolippujen välitys ja  

lentomatkojen myynti (63301)
• huolinta- ja  rahtausliikkeiden harjoittama 

lentorahdin huolinta ja  rahtaus (63401)
• lentorahdin kuormaus ja  purkaminen muun 

kuin kenttähenkilöstön toimesta (63110)
• viljelysten lentoruiskutukset (01410)

621 Säännöllinen lentoliikenne 

6210 Säännöllinen lentoliikenne

62100 Säännöllinen lentoliikenne
Matkustajien ja  tavaroiden (ml. matkatavaran 
ja  postin) kuljetus koti- ja  ulkomaan aikatau
lunmukaisessa reitti- ja  ansiolentoliikenteessä. 
Lentokaluston vuokraus ilmakuljetuksia varten 
koti- ja  ulkomaan aika-taulunmukaisessa reitti- 
ja  ansiolentoliikenteessä. Myös säännöllinen 
helikopteriliikenne.

Tähän ei kuulu:
• säännölliset tilauslennot (62200)

622 Tilauslentoliikenne 

6220 Tilauslentoliikenne 

62200 Tilauslentoliikenne
Matkustajien ja  tavaroiden (ml. matkatavaran 
ja  postin) kuljetus koti- ja  ulkomaan säännölli
sessä ja  epäsäännöllisessä tilauslentoliikentees
sä (charter-lennot) ml. liike- ja  ansiolentotoi
minta (mm. lentotaksit). Myös helikopterikul- 
jetukset, yleisölennätykset sekä lentovuokraa- 
mojen palvelut.

Lentokaluston vuokraus ilmakuljetuksia varten 
ko ti-ja  ulkomaan tilauslentoliikenteessä.

Tähän ei kuulu:
•  tilauslennot valmismatkojen osana (63301)
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623 Avaruusliikenne 

6230 Avaruusliikenne 

62300 Avaruusliikenne
Avaruussatelliittien ja  -laitteiden laukaisu, kul
jetukset avaruudessa.

63 Liikennettä palveleva 
toiminta ja matkatoimistot

631 Lastinkäsittely ja varastointi
Tavaroiden (ml. kontit) ammattimaisesti har
joitettu lastaaminen, purkaminen ja  varastointi.

Teollisuuden ja  kaupan yms. toiminnan yhtey
dessä harjoitettava päätoimintaa palveleva 
toiminta, esim. varastointi, luokitellaan pää
toiminnan mukaan.

Tähän ei kuulu:
• tavaraterminaalien toiminta (63212, 63219, 

63221, 63230)
•  konttien vuokraus (71210)

6311 Lastinkäsittely 

63110 Lastinkäsittely
Ahtaus; 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 lastaa
minen ja  purkaminen, myös siirtokuormaus 
aliurakoitsijan suorittamana.

6312 Varastointi 

63120 Varastointi
Itsenäisinä palveluina tarjotut kaikentyyppisten 
tavaroiden varastointipalvelut; viljasiilojen, 
yleisten tavaravarastojen, kylmävarastojen, va
rastosäiliöiden jne. toiminta.

Myös autojen pitkäaikainen varastointi, kontti
en säilytys, ns. varastohotellit yms.

Varastointiin liittyvät varastoitavan tavaran 
edellyttämät ylläpitotoimet, kuten siirtokulje
tukset varastointialueella, pakkaus, mittaus ja  
tarkastus.

Tähän ei kuulu:
• maksullinen pysäköinti (63213)
•  kaupan ja  teollisuuden varastot kuuluvat 

ao. toimialoihin
• muuttojen yhteydessä tapahtuva varastointi 

(60242)

632 Muu liikennettä palveleva 
toiminta

6321 Muu maaliikennettä palveleva 
toiminta 

63211 Linja-autoasemat
Linja-autoliikenteeseen liittyvät matkalippujen 
ja  rahdin välityspalvelut, aikatauluneuvonta 
ym. asemapalvelut.

63212 Tieliikenteen terminaalitoiminta
Kuorma- ja  pakettiautoliikenteen tavara-ase
mien ja  terminaalien toiminta. Terminaaleissa 
tavaroita säilytetään yleensä lyhytaikaisesti 
niiden siirtyessä kuljetusmuodosta tai -väli
neestä toiseen. Tavara ei vaihda omistajaa.

Tähän ei kuulu:
•  kuljetusyritysten omien terminaalien toi

mintaa ei eroteta itse kuljetuksesta
• tieliikenteen kuljetusten välitys ja  markki

nointi (63409)
•  varastohotellit (63120)

63213 Maksullinen pysäköinti
Pysäköintialueiden, -talojen ja  autotallien toi
minta riippumatta siitä ovatko ne katettua vai 
kattamatonta tilaa. Myös lento- ja  rautatie
asemien sekä satamien yms. maksulliset pysä- 
köintipalvelut.

Tähän ei kuulu:
• hotellien, tavaratalojen ym. asiakkailleen 

tarjoamat pysäköintipalvelut sisältyvät näi
den päätoimintaan

•  moottoriajoneuvojen varastointi (63120)
• pysäköinninvalvonta (75241)
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63219 Muualla mainitsematon maa
liikennettä palveleva toiminta

Rautatieliikennettä palveleva toiminta; asema- 
palvelut omalla henkilökunnalla, rautatielii
kenteen tavara-asemat ja  -terminaalit, radanpi
to, liikkuvan kaluston käyttöhuolto ja  -korjaus 
(varikkotoiminta).

Teiden, siltojen ja  tunneleiden käyttöön liittyvä 
toiminta. Tietullit.

Teiden ja  rautateiden rakennuttaminen.

Tähän ei kuulu:
• rautatiekaluston rakentaminen (konepajat) 

(35200)
• rautatieasemilla muiden kuin VR-yhtymän 

henkilökunnan suorittamat maksulliset pal
velut kuuluvat ao. luokkaan

• asemaravintolat (5530)
• asemakioskit (52113, 52272, 52473, 52482, 

55303)
• ajoneuvojen katsastus (74302)
• liikenneturvallisuus-, tiepalvelu- yms. jä r 

jestöjen toiminta (91339)
• teiden ja  rautateiden rakentaminen (45230)
•  autojen vuokraus ilman kuljettajaa ja  käyt- 

töleasing (71100)
• autojen huolto, korjaus ja  hinaus (50201)
• moottoripyörien ja  mopojen huolto ja  kor

jaus (50403)
• renkaiden korjaus (50202)
• Ratahallintokeskus ja  Tiehallinto (75130)

6322 Muu vesiliikennettä palveleva 
toiminta

Kaikenlaiset vesiliikennettä tukevat palvelut, 
kuten satamien ja  niihin liittyvien laitteiden 
hoito ja  toiminta, jäänmurtajat, luotsaus, maja
kat, väylänhoito kanavien ylläpito ja  toiminta, 
meripelastus sekä merenkulkuhallinto.

Tähän ei kuulu:
•  varastointi satamissa (63120)
• hinaaja-alusten palvelut (61103, 61200)
• alusten osto ja  myynti osana varustamotoi

mintaa (61)
• laivanmuonitusliikkeet (51390)

63221 Satamat
Liikenne- ja  kalastussatamien toiminta. Sata
mapalvelut, kuten alusten kiinnitys-, lastaus- ja

purkamispalvelut sekä laitureihin, aallonmur
tajiin, rahti- ja  matkustajaterminaalien ylläpi
toon liittyvät palvelut.

Tähän ei kuulu:
• huvivenesatamien toiminta (92620)
• satamien matkustajaterminaaleissa tms. 

sijaitsevat ravintolat (5530) ja  myymälät 
(52)

• satama- ja  tullivarastot (63120)
• satamien rakentaminen ja  niiden laitteiden 

asentaminen (45240)
• ahtaus (63110)
• huolinta ja  rahtaus sekä rahdinvälitys 

(63401, 63409)
• tulli- ja  passintarkastus satamissa (75242)
• vierasvenesatamat (55220)

63229 Muualla mainitsematon vesi
liikennettä palveleva toiminta

Luotsauspalvelut mukaan lukien luotsiveneiden 
palvelut sekä luotsaus satamiin, satamista tai 
vaarallisten paikkojen ohi. Väylänhoito; väyli
en merkintään liittyvät palvelut, mm. väylä- 
alukset. Majakoiden toimintaan liittyvät pal
velut.

Pelastuspalvelut ulkomerellä, rannikko- tai 
sisävesillä. Hädässä olevien tai uponneiden 
alusten ja  niiden lastin pelastaminen mukaan 
lukien kallistuneiden alusten oikaiseminen, 
karille ajaneiden irrottaminen ja  merihädässä 
olevien hinaaminen.

Kanavien, kanavoitujen jokien ja  muiden kei
notekoisten sisämaan vesiväylien toiminta ja  
ylläpito, kuten sulkuporttien, patojen, venehis- 
sien yms. käyttöön liittyvät palvelut. Saimaan 
kanavan hoitokunta.

Jäänmurtajien ja  mittausalusten toiminta. 
Alusten nosto-ja säilytyspalvelut.

Tähän ei kuulu:
• huviveneiden nosto ja  säilytys (92620)
• väylämerkkien asentaminen (45240)
•  väylämerkkien hinaaminen paikoilleen 

(61103, 61200)
• pelastusvene- ja  palontorjuntapalvelut 

(75250)
• laivojen korjaus ja  kunnossapito (35110)
•  luokituslaitokset (74209)
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•  tavarankuljetusvälineiden (mm. proomujen) 
hinaus rannikolla ja  sisävesillä (61103, 
61200)

• alusten siivous ja  puhdistus (74700)

6323 Muu ilmaliikennettä palveleva 
toiminta 

63230 Muu ilmaliikennettä palveleva 
toiminta

Lentoasemien ja  -kenttien toiminta, suuntimis- 
järjestelmät, kuten radiomajakat, lennonjohto- 
keskukset ja  tutka-asemat sekä ilmailuhallinto.

Lentokenttien maapalvelut ml. helikopteriken
tät ja  vesilentokoneiden tukikohdat. Lentomat- 
kustajaterminaalien palvelut ml. helikopteri- 
kuljetukset. Myös matkatavaroiden käsittely 
kenttähenkilöstön toimesta. Lentorahtitermi- 
naalien palvelut. Muut lentokenttäpalvelut, 
kuten koneiden hinaus, lentokonesuojat, lento
koneiden pysäköinti yms.

Lentokoneiden lentojen väliset käyttöhuollot, 
tarkistukset, voitelut sekä vähäiset korjaukset. 
Lennonjohto mukaan luettuna lennonjohtotut- 
kien, radiomajakoiden ja  kaikenlaisten sijain
nin ja  suunnan ilmaisimien toiminta. Lento
kenttien ylläpito ja  ilma-alusten katsastus. 
Avaruuslentoja palveleva toiminta, ellei maan
puolustusta.

Tähän ei kuulu:
•  lentoasemien ravintolat ia baarit (55301, 

5540)
•  lentoasemien myymälät, ml. tax free -m yy

mälät, kuuluvat tuotteitaan vastaaviin luok
kiin

• lentokoneiden ateriapalvelu (catering) 
(55520)

• lentokenttien rakentaminen ja  laitteiden 
asennus (45230)

• lentorahdin kuormaus ja  purkaminen muun 
kuin kenttähenkilöstön toimesta (63110)

•  puolustusvoimien kenttä- ja  lennonvalvon- 
tatoiminta (75220)

• rajavartiolaitoksen kenttä- ja  lennonval- 
vontatoiminta (75242)

• tu lli-ja  passintarkastus lentokentillä 
(75242)

• siivouspalvelut muun kuin kenttähenkilöstön 
toimesta (74700)

• ilmailun viranomaistehtävät (75130)
• lentokenttien puhdistaminen lumesta yms. 

muun kuin kenttähenkilökunnan toimesta 
(90031)

633 Matkatoimistot ja muu 
matkailua palveleva toiminta

6330 Matkatoimistot ja muu matkailua 
palveleva toiminta 

63301 Matkatoimistot
Matkojen sekä matkalippujen myynti ja  välitys 
sekä matkojen tuotanto; seura-, ryhmä-, liike
matkat jne. Myös aikatauluihin, matkojen hin
toihin ja  hotellipalveluihin liittyvä tietopalvelu. 
Matkojen varausjärjestelmät ja  suunnittelupal
velut.

Tähän ei kuulu:
•  liikenneyhtiöiden omat myyntitoimistot 

kuuluvat ao. liikennemuodon mukaiseen 
luokkaan

63302 Muu matkailua palveleva toiminta
Hotellien- ja  muiden majoitusliikkeiden huo- 
neenvarauspalvelu ja  majoitusvälitys (esim. 
lomamökkien välitys).

Kuntien matkailutoimistot, matkailun edistä
mistoiminta.

Matkaoppaiden ja  -johtajien toiminta.

Erilaiset matkailun ohjelmapalvelut: luonto- ja  
elämysmatkailu, seikkailut, safarit yms.

634 Muu kuljetusvälitys 

6340 Muu kuljetusvälitys 

63401 Huolinta ja  rahtaus
Vienti- ja  tuontikuljetusten järjestely ja  toteut
taminen maanteitse, rautateitse, meritse tai 
ilmateitse; kuljetusketjujen rakentaminen eri 
liikennemuotoja ja  aikatauluja yhteen sovitta
en.

Tavaroiden noudon ja  jakelun järjestäminen, 
lastauksen, purun ja  siirtokuormausten järjes
täminen. Pakkaus-, mittaus- ja  tarkastuspalve-
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lut. Kuljetusasiakirjojen ja  rahtikirjojen han
kinta ja  toimittaminen.

Logistiikalla tarkoitetaan materiaalivirtojen 
fyysistä, tiedollista ja  taloudellista hallintaa 
hankintalähteiltä asiakkaille. Logistisia toimin
toja ovat ostot, kuljetukset, varastointi, materi
aalinkäsittely sekä logistisen ketjun hallintaan 
liittyvä tietohallinto.

Vienti- ja  tuontitullaus sekä avustaminen vien
ti- ja  tuontiasiakirjojen laadinnassa.

Transito-, laiva-ja lentohuolinta.

Huolintayritysten omalla kalustollaan suoritta
mat kuljetukset.

Huolintaan liittyvä terminaalitoiminta.

Tähän ei kuulu:
• muu kuin huolintaan liittyvä kuljetusvälitys 

(63409)
•  logistiikkaan liittyvä kuljetuksen ja  materi

aalinkäsittelyn suunnittelu (74208)
• terminaalitoiminta muun kuin huolinnan 

osana (63211, 63212, 63219, 63230)
• alusten ostaminen ja  myyminen sekä rahta

us ja  linjaedustus varustamotoiminnan osa
na (61)

• vakuutusten välittäminen tavarankuljetusta 
varten (67200)

• tulli- ja  passintarkastus (75242)

63409 Muualla mainitsematon 
kuljetusvälitys

Taksien tilauskeskukset.

Kuorma- ja  pakettiautojen koti- ja  ulkomaan
liikenteen kuljetusten välitys.

Tähän ei kuulu:
• huolintaan liittyvä ulkomaan kuljetusvälitys 

(63401)
• rahdin kuljettaminen kuorma- ja  pakettiau

toilla (60241)

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 
lisäpalveluja.

Erilaiset valtiolle, kunnille, yhteisöille ja  yri
tyksille korvausta vastaan suoritettavat posti
tus- ja  muut toimeksiantopalvelut sekä myynti 
postitoimipaikoissa.

Postilokeroiden vuokraaminen.

Tähän ei kuulu:
• kuriiri- ja  postitusliikkeet sekä lehtien jake

lua harjoittavat yritykset (64120)
• postin kuljetus rauta-, lento- ja  vesiteitse 

kuuluu kunkin toimialan tavarankuljetuksiin
• yritykset, jo tka  välittävät pientavara- tai 

muita lähetyksiä sopimuksen perusteella jo 
ko yhtä tai useaa kuljetusmuotoa käyttäen, 
kuuluvat yrityksen päätoimialan mukaiseen 
luokkaan (60241, 63401, 64120)

6412 Muu jakelu- ja kuriiritoiminta 

64120 Muu jakelu- ja  kuriiritoiminta
Muu jakelu- ja  kuriiritoiminta; kirjeiden, pa
kettien, asiakirjojen, sanoma- ja  aikakauslehti
en yms. nouto, kuljetus ja  jakelu muun kuin 
postilaitoksen toimesta. Tähän kuuluvat esim. 
kotimaiset ja  Suomessa toimivat kansainväliset 
kuriiriliikkeet sekä lehtiyhtiöiden omistamat, 
lähinnä lehtien jakeluun erikoistuneet itsenäiset 
jakeluyritykset.

Tähän ei kuulu:
•  postilaitoksen hoitama postin kuljetus ja  

postituspalvelu (64110)
• muiden kuin postilaitoksen hoitamat posti- 

tuspalvelut (74852)
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642 Teleliikenne 

6420 Teleliikenne
Puhelin-, matkapuhelin- ja  dataliikenne, teks- 
tinsiirtopalvelut, sähköiset ohjelmansiirtopal- 
velut ml. radio- ja  televisio-ohjelmien siirto 
sekä muut telepalvelut.

64201 Puhelinliikenne

Paikallis-, kauko- ja  ulkomaanpuhelupalvelut 
sekä yleisöpuhelinpalvelut. Puhelinliikenteen 
palvelunumerot tiedon tai opastuksen välittä
miseksi, matkapuhelinpalvelut, meriliikenteen 
radiopuhelinpalvelut sekä kaukohaku.

Tähän ei kuulu:
• puhelinseksi-, puhelintreffi-, astrologi- ja  

povauspalvelut (93050)

64202 Muu teleliikenne
Tekstinsiirto- ja  dataliikennepalvelut, koti- ja  
ulkomaiset sähkepalvelut; sähkeiden vastaan
otto, välitys ja  perille saattaminen. Telek- 
sisanomien välitys kotimaahan ja  ulkomaille. 
Datasiirtopalvelut, kuten puhelinverkon valin
naiset ja  kiinteät yhteydet, piirikytkentäinen 
datasiirtoverkko, pakettiverkot. Muut telepal
velut, kuten teletietopalvelut (videotex), tele- 
kopiopalvelut (telefax) sekä sähköposti-, il
moituksensiirto- ja  kuvapuhelinpalvelut. Lan
gattomat tiedonsiirtopalvelut.

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, jo ita  ei 

voida erottaa muusta puhelinliikenteestä 
(64201)

• telepäätelaitteiden myynti itsenäisenä toi
mintana (52493)

• telepäätelaitteiden vuokraus itsenäisenä 
toimintana (71330)

64203 Ohjelmansiirtopalvelut
Radio- ja  televisio-ohjelmien (ml. kaapelitele
visio) välittäminen. Yhteisantennijärjestelmät, 
suuryhteisantennijärjestelmät, kaapelitelevi- 
siojärjestelmät, ohjelmien siirto lähetysasemille 
ja  lähetysasemilta vastaanottajille sekä kan
sainvälinen ohjelmansiirto. Kaapeliteitse ta
pahtuva ohjelm a-ja lähetystoiminta.

Tähän ei kuulu:
• radio- ja  televisio-ohjelmatoiminta sekä sen 

aputoimintana tapahtuva ohjelmansiirto 
(92200)

•  antenniasennus (45310)

64204 Internet-yhteyksien tarjoaminen
Intemet-yhteyksien tarjonta.

Tähän ei kuulu:
• Internetin hakuportaalit (72402)
• www-isännöinti (72402)
•  verkkosivujen suunnittelu (72402)
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J Rahoitustoiminta
Rahoitustoiminta ja  vakuutustoiminta sekä pääasiassa niitä palveleva toiminta, jo ta  ei voida sijoittaa 
muuhun toimialaluokkaan.

65 Rahoituksen välitys pl. 
vakuutustoiminta

Rahoituksen välitys on toimintaa, jossa hanki
taan rahoitusvaroja ja  samaan aikaan velkaan
nutaan harjoittamalla markkinoilla rahoitusta- 
loustoimia.

Pankkitoiminta: keskuspankki-, talletuspankki- 
sekä muu pankkimainen toiminta.

Muu rahoituksen välitys: rahoitusleasing, muu 
luotonanto-ja muu rahoitustoiminta.

Tähän ei kuulu:
• Rahoitustarkastus (75130)

651 Pankkitoiminta

6511 Keskuspankkitoiminta 

65110 Keskuspankkitoiminta
Rahapolitiikan hoito, rahamarkkinoiden oh
jaaminen, rahan liikkeelle laskeminen, rahan 
sisäisen ja  ulkoisen arvon säilyttäminen, va
luuttavarantojen säilyttäminen.

Tähän ei kuulu:
• Setec Oy (setelipaino) (22220)
• Rahapaja Monet a (36210)

6512 Talletuspankkitoiminta 

65120 Talletuspankkitoiminta
Talletusten vastaanottaminen ja  luotonanto, 
vastuusitoumusten antaminen (mm. pankkita
kaukset) sekä asiakkaiden maksu- ja  rahaliik
keen hoito. Pääosa luotonantoon käytettävistä 
varoista hankitaan yleisön ottolainauksena.

Liikepankki-, osuuspankki- ja  säästöpankki- 
toiminta. Myös ulkomaisten Suomessa pank
kitoimintaa harjoittavien sivukonttoreiden 
toiminta kuuluu tähän luokkaan.

Tähän ei kuulu:
• osuuskauppojen säästökassat, jo tka  voivat 

ottaa osuuskuntalain mukaisesti talletuksia 
jäseniltään (52)

652 Muu rahoituksen välitys

6521 Rahoitusleasing 

65210 Rahoitusleasing
Rahoitusleasing on pääasiassa irtaimen käyttö
omaisuuden pitkäaikaista vuokrausta., jossa 
lähes kaikki omistamiseen liittyvät riskit on 
siirretty vuokralleottajalle, vaikkakin kohteen 
(laitteen yms.) omistusoikeus säilyy vuokral- 
leantajalla. Leasingilleantajalla on investoinnin 
rahoittajan rooli. Vuokrakausi kestää yleensä 
kohteen koko taloudellisen käyttöiän.

Tähän ei kuulu:
• käyttöleasing (71)

6522 Muu luotonanto 

65220 Muu luotonanto
Muu luotonantotoiminta on toimintaa, jossa 
rahoitusta tarjotaan ammattimaisesti omaan 
lukuun yleisöltä hankituin takaisinmaksettavin 
varoin (ei kuitenkaan talletusvaroin). Rahalai
tosten varainhankinta tapahtuu pääasiassa 
pääomamarkkinoilta esim. joukkovelkakirja- ja  
notariaattilainoina.

Myyntisaamisten rahoitus (factoring): rahalai
tos rahoittaa myyjän laskusaamiset ja  hoitaa 
perimisen ostajalta.

Ostolaskujen rahoitus (confirming): rahalaitos 
maksaa ostajan kanssa sovitut laskut myyjälle 
tai rahoittaa näiden laskujen maksamista sovi
tun enimmäismäärän puitteissa.

Luottokorttitoiminta: luottoyhtiö maksaa asiak
kailleen myöntämillään luottokorteilla tai 
muilla maksukorteilla tehdyt maksusitoumukset
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maksun saajalle ja  perii maksut edelleen asiak
kailtaan.

Osamaksusopimusten rahoitus: osamaksusopi
muksen tehnyt yhtiö/myyjä luovuttaa rahalai
tokselle oikeuden osamaksusopimukseen pe
rustuvaan saatavaan rahalaitoksen suorittamaa 
korvausta vastaan.

Panttilainaamot.

Tähän ei kuulu:
• luoti okortti-Zrahoi t usyhti ötoiminta joka  

tapahtuu esim. kaupan toimintaa palveleva
na toimintana ao. kaupan yhteydessä

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 
yleisölle on sijoitustoimintaa.

Kehitysyhtiöt suorittavat omistamilleen yrityk
sille myös konsulttipalveluja sekä ovat usein 
mukana yrityksen päätöksenteossa. Kehitysyh
tiöt rahoittavat yrityksiä osakepääomalla tai sen 
luonteisella riskipääomalla.

Tähän ei kuulu:
• kiinteistösijoitusyhtiöt (70120)
•  pienet luonnollisten henkilöiden perustamat 

arvopaperisijoitusyhtiöt (65239)

65232 Rahastotoiminta
Sijoitusrahastot: pääasiassa osakkeista ja  muis
ta arvopapereista koostuva rahasto, jonka omis
tavat siihen sijoittaneet henkilöt ja  yhteisöt yh
teisesti. Rahastoon sijoitettu pääoma koostuu 
yhtä suurista rahasto-osuuksista, joita ei notee
rata pörssissä.

Henkilöstörahastot: yhtiön henkilökunnan
omistama ja  hallinnoima rahasto, jolle yhtiö 
voi vapaaehtoisesti jakaa osan voitostaan. 
Rahasto on yrityskohtainen ja  vapaaehtoinen.

Tähän ei kuulu:
• sijoitusrahastoja hallinnoivat rahastoyhtiöt 

(67130)

65239 Muu sijoitustoiminta
Mm. holding-yhtiöt, joiden tarkoituksena on 
toimia pääasiassa passiivisijoitusten välikap
paleena. Näitä ovat mm. luonnollisten henki
löiden sijoitustarkoituksessa perustamat hol
ding-yhtiöt sekä yritysten passiivisijoituksia 
varten perustamat holding-yhtiöt. Rahoitustoi
mintaa harjoittavien holding-yhtiöiden osake
kanta jakautuu laajalle ja  osakeomistukselle on 
tyypillistä, että se tapahtuu pääoman sijoittami
sen tarkoituksessa.

Tähän ei kuulu:
• ns. aktiiviset holding-yhtiöt, jo tka  toimivat 

omistuksen välikappaleina varsinaisessa 
yrityksessä tai liittyvät konsernin omistus- ja  
hallintosuhteisiin (74150)

• kiinteistösijoitusyhtiöt (70120)

66 Vakuutustoiminta pl. 
pakollinen sosiaalivakuutus

660 Vakuutustoiminta pl. pakollinen 
sosiaalivakuutus

Toimintaa, jossa vakuutuksenantaja kantaa 
riskin vakuutuksenottajan puolesta vakuutus
maksua vastaan. Toimialaan kuuluvia vakuu
tuslajeja ovat henki-, yksilöllinen-ja ryhmäelä
kevakuutus ja  vahinkovakuutus.

Tähän ei kuulu:
• työttömyysvakuutustoiminta (75309)
•  pakollinen (lakisääteinen) eläkevakuutus 

(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 (75309)
• pakollinen (lakisääteinen) eläkevakuutus 

(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 
toiminta-alue käsittää enintään 40 kuntaa yhte
näisellä alueella tai joka harjoittaa ainoastaan 
kalastusvälineiden vakuutusta.

Tähän ei kuulu:
• Liikennevakuutusyhdistys ja  Potilasvakuu- 

tusyhdistys (66039)

66039 Muu vahinkovakuutus
Sairaus-, hautaus-ja eroavustuskassat.

Liikennevakuutusyhdistys, Potilasvakuutusyh- 
distys, vakuutuspoolit ja  muualla luokittele
maton vahinkovakuutus.

Tähän ei kuulu:
• sotilasvammalain mukaisten korvausten 

myöntäminen ja  maksaminen (75122)

67 Rahoitusta palveleva 
toiminta

Rahoitus- ja  sijoitustoimintaa avustavat palve
lut.

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 ja- 
lometallipörssit.

67119 Muut rahoituksen välityksen 
hallinnolliset tukipalvelut

Koko pankkijärjestelmän kattava vakuusra- 
hastotoiminta.

6712 Arvopapereiden kauppa ja hallinta

67120 Arvopapereiden kauppa ja  hallinta

Arvopapereiden ostaminen, myyminen, vaih
taminen ja  merkitseminen toimeksiantajan 
lukuun (mm. pankkiiriliikkeet).

Tähän ei kuulu:
• arvopapereihin sijoittaminen omiin nimiin 

(6523)

6713 Muu rahoitusta ja sijoitusta palveleva 
toiminta 

67130 Muu rahoitusta ja sijoitusta 
palveleva toiminta

Mm. takaustoiminta, rahoitus- ja  sijoitusneu
vonta, talletustodistusten kauppa, luottojen 
välitys. Tähän luokkaan kuuluu myös reittaus- 
toiminta/riskiluokitus eli luottokelpoisuuden 
arviointi.

Pankkeja edustavat järjestöt.

Sijoitusrahastoja hallinnoivat rahastoyhtiöt. 

Valuutan vaihto, pankkiautomaattien hoito.

Tähän ei kuulu:
• laskujen perintä (74872)
• luottotietopalvelu (74872)
• panttilainaamot (65220)
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672 Vakuutusta palveleva toiminta 

6720 Vakuutusta palveleva toiminta 

67200 Vakuutusta palveleva toiminta
Mm. vakuutusten välittäminen (meklaritoimin- 
ta, franchising-periaatteella toimivat konttorit

jne.), vakuutusmatematiikkapalvelut, vakuutus
kohteiden arviointi.

Tähän ei kuulu:
•  eläkevakuutusta palveleva toiminta, esimer

kiksi Eläketurvakeskus (75302)
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K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
Tähän pääluokkaan kuuluu pääasiassa yrityssektoriin suuntautunut toiminta. Lähes kaikki toiminnat 
voivat kohdistua myös kotitalouksille, kuten henkilökohtaisten ja  taloustavaroiden vuokraus, tieto
kantapalvelut, etsivä-, vartiointi-ja turvallisuuspalvelut, sisustus-ja valokuvauspalvelut.

70 Kiinteistöalan palvelut
Asuin- ja  muiden rakennusten sekä kiinteistö
jen rakennuttaminen ja  myynti; rakennusten, 
kiinteistöjen, asuntojen sekä liike-, toimi- yms. 
tilojen omistus, hallinta, vuokraus ja  leasing; 
isännöinti, huolto ja  välittäminen sopimuksen 
perusteella tai palkkiota vastaan; kiinteistösi- 
joitustoiminta.

Tähän ei kuulu:
• rahoitusleasing (65210)

701 Kiinteistöjen rakennuttaminen 
ja omien kiinteistöjen kauppa

7011 Kiinteistöjen rakennuttaminen 

70110 Kiinteistöjen rakennuttaminen
Rakennuttaminen mukaan lukien rahoituksen 
sekä teknisten ja  aineellisten asioiden hoitami
nen asuinrakennusten tai muiden kiinteistö- 
hankkeiden toteuttamiseksi myöhempää myyn
tiä varten.

Omaan lukuun tapahtuva asuin- ja  muiden 
rakennusten sekä kiinteistöjen rakennuttami
nen, joka voi käsittää myös maanhankinnan, 
rakennussuunnittelun, rahoituksen ja  urakka
kilpailun järjestämisen sekä rakennusaikaisen 
valvonnan; myös rakennuttamisen yhteydessä 
tapahtuva markkinointi ja  myynti.

Valtion ja  kuntien rakennuttajatoiminta.

Tähän ei kuulu:
• pelkkä rakennuttajakonsultointi ja  projek- 

tinjohto (74207)
•  valtion ja  kuntien harjoittama teiden ra

kentaminen (45230)
• perustajaurakointi eli ns. grynderitoiminta 

(45211)

7012 Omien kiinteistöjen kauppa 

70120 Omien kiinteistöjen kauppa
Lyhyt- tai pitkäaikaiseen sijoitukseen tähtäävä 
kaupankäynti omassa omistuksessa olevilla 
asunnoilla, liike-, toimi- yms. tiloilla, asu in-ja  
muilla rakennuksilla, kiinteistöillä sekä maalla. 
Rakennukset ja  kiinteistöt ostetaan vuokratta
vaksi tai myytäväksi, ja  niitä voidaan jalostaa 
rakennuttamalla tai saneeraamalla. Esim. kiin
teistö sijoitustoiminta.

Tähän ei kuulu:
• arvopapereihin ja  yrityksiin liittyvä sijoi

tustoiminta (6523)
•  päätoiminen rakennuttaminen ja  sen yhtey

dessä tapahtuva myynti (70110)
• kiinteistöjen ja  rakennusten ostaminen ja  

myyminen toimeksiantajan lukuun (70310)

702 Omien asuntojen ja kiinteis
töjen 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, asuin
rakennusten ja  kiinteistöjen tai asuntoloiden 
vuokraus, alivuokraus ja  leasing. Useampia 
asuntoja sisältävien asuinrakennusten ja  
-kiinteistöjen tai asuntoloiden (mm. opiskelija- 
asuntolat, asuntohotellit ja  vanhustentalot il
man hoitopalveluja) vuokraus, alivuokraus ja  
leasing.

Tähän ei kuulu:
•  majoitustilojen (ml. lomamökkien) pitämi

nen lyhytaikaiseen yöpymiseen (551, 552)
• sosiaalinen majoittaminen (esim. palvelu

talot ja  -asunnot sekä hoito-, ensi- ja  van
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hainkodit, jo iden yhteydessä annetaan hoi
topalveluja) (8531)

70202 Asuntojen ja  asuinkiinteistöjen 
hallinta

Asuntojen, asuinrakennusten ja  -kiinteistöjen 
omistus ja  hallinta.

Mm. asunto-osuuskunnat ja  -osakeyhtiöt, kes
kinäiset asuinkiinteistöosakeyhtiöt, kvasiyhtiöt.

70209 Muiden kiinteistöjen vuokraus ja  
hallinta

Omien tai liisattujen tilojen, rakennusten tai 
maan vuokraus, alivuokraus ja  leasing. Kiin
teistöosakeyhtiöiden ja  keskinäisten kiinteistö
osakeyhtiöiden toiminta.

Vuokraukseen ja  hallintaan kuuluvat:

Konttori-, liike-, teollisuus-, varasto-, myymä
lä- yms. tilat.

Rakennukset ja  kiinteistöt.

Maatalousmaa, metsämaa, kaivausoikeudet 
yms.

Hotellien ja  muiden majoitusliikkeiden kiin
teistöt.

Näyttelytilat yms.

Tähän ei kuulu:
• varastointipalvelut, jo ih in  liittyy varastoita

van tavaran edellyttämiä ylläpitotehtäviä 
(63120)

• hotellien, täysihoitoloiden, leirintäalueiden, 
matkailuvaunualueiden ja  muiden lyhytai
kaiseen majoitukseen tarkoitettujen paikko
je n  toiminta (55)

703 Kiinteistöjen välitys, isännöinti 
ja hoito

Tälle kolminumerotasolle kuuluu kiinteistöalan 
toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti: 
välitysliikkeiden, isännöitsijätoimistojen, huol
toyhtiöiden ja  talonmiesten toiminta.

7031 Kiinteistövälitys

70310 Kiinteistövälitys
Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan 
tapahtuva 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  -kiinteis
töjen välitys.

Tähän ei kuulu:
•  kiinteistöjen rakennuttaminen ja  niiden 

myynti (70110)
•  asuntojen ja  kiinteistöjen myynti ja  ostami

nen omiin nimiin (70120)
•  perustajaurakoitsijoiden eli gryndereiden 

kiinteistöjen ja  asuntojen kauppa (45211)
•  kiinteistöjen arviointiin erikoistunut toi

minta, kun se tehdään erillään kiinteistöjen 
välityksestä (74207)

• yritysten välitys (74879)
•  rakennuttamiskonsultointi (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.

Kiinteistöhuolto ja  talonmiestoiminta: yksi
tyisten, valtion tai kuntien omistamien asuin- ja  
muiden rakennusten sekä kiinteistöjen huolta
minen ja  hoito sopimus- tai palkkiopohjalla. 
Kiinteistönhoitoon saattaa sisältyä kiinteistöjen 
toiminnasta huolehtimista, kiinteistön tilojen 
siivousta ja  huoltoa, lämmitys-, tuuletus- ja  
ilmastointilaitteiden valvontaa, pienten korja
usten tekemistä jne.

Myös kirjanpito silloin kun se sisältyy isän
nöinti- ja  kiinteistönhoitopalveluihin.

Tähän ei kuulu:
• teattereiden yms. taidelaitoskiinteistöjen 

hoito (92320)
• erikoistunut kirjanpito (74121)
• erikoistunut siivous (74700)
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• erikoistunut jätehuolto (90020)
•  erikoistunut ruohikoiden ja  viheralueiden 

hoito ja  ylläpito (01410)
• erikoistunut ulkotilojen hoito (90031)

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

Kulkuneuvojen sekä kuljetus- ja  liikenneväli
neiden vuokraus ilman kuljettajaa tai miehis
töä; pääasiassa elinkeinotoiminnassa käytettä
vien koneiden, laitteiden ja  tarvikkeiden vuok
raus ilman käyttäjää; kotitaloustavaroiden 
vuokraus kotitalouksille, yrityksille, laitoksille 
yms.

Käyttöleasing huoltosopimuksella tai ilman. 
Käyttöleasing on leasingtoimintaa, joka tapah
tuu ilman ulkopuolisen rahoitusyhtiön apua. 
Tällöin tavarantoimittaja, esim. maahantuoja 
tai valmistaja itse, on vuokralleantajana. Käyt- 
töleasingistä käytetään myös nimityksiä opera
tiivinen leasing tai suora leasing. Sen sijaan 
rahoitusleasing, jossa rahoituslaitos hankkii 
asiakkaan valitseman kohteen omistukseensa ja  
luovuttaa sen hallintaoikeuden asiakkaalle 
vuokraa vastaan, ei kuulu tähän luokkaan.

Tähän ei kuulu:
• kulkuneuvojen, koneiden ja  laitteiden vuok

raus käyttäjineen kuuluvat asianomaisiin 
liikenteen ja  rakentamisen tms. luokkiin

• rahoitusleasing (65210)

711 Autojen vuokraus 

7110 Autojen vuokraus 

71100 Autojen vuokraus
Autojen vuokraus ilman kuljettajaa ja  käyttö- 
leasing. Yksityisautot ja  kevyet (korkeintaan 
3500 kg painavat) paketti-ja kuorma-autot.

Tähän ei kuulu:
• henkilöautojen vuokraus kuljettajineen 

(60220)
•  rahoitusleasing (65210)

712 Muiden liikennevälineiden 
vuokraus

7121 Muiden maaliikennevälineiden 
vuokraus 

71210 Muiden maaliikennevälineiden 
vuokraus

Kuorma-, paketti- ja  vetoautojen, matkailuau
tojen, asuntovaunujen, moottoripyörien, vetu- 
reiden, junavaunujen, tavarankuljetusperävau- 
nujen, konttien, kuormalavojen sekä muiden 
maaliikenne- ja  kuljetusvälineiden vuokraus 
ilman kuljettajaa ja  käyttöleasing.

Tähän ei kuulu:
• yksityisautojen ja  kevyiden paketti- ja  

kuorma-autojen vuokraus ilman kuljettajaa 
(71100)

• polkupyörien ja  urheiluvälineiden vuokraus 
(71402)

• linja-autojen vuokraus kuljettajineen 
(60231)

• tieliikenteen tavarankuljetusvälineiden 
vuokraus kuljettajineen (60241)

• muuttoautojen vuokraus kuljettajineen 
(60242)

• siirrettävien majoitus- ja  toimistotilojen 
vuokraus (71320)

• rahoitusleasing (65210)

7122 Vesiliikennevälineiden vuokraus 

71220 Vesiliikennevälineiden vuokraus
Vesiliikennevälineiden, kuten kaupallisten ve
neiden ja  laivojen vuokraaminen ilman miehis
töä ja  käyttöleasing.

Tähän ei kuulu:
• vesiliikennevälineiden vuokraus miehistöi

neen (6110, 61200)
•  huviveneiden ja  vesiurheiluvälineiden vuok

raus (71402)

7123 llmaliikennevälineiden vuokraus 

71230 llmaliikennevälineiden vuokraus
llmaliikennevälineiden vuokraus ilman mie
histöä ja  käyttöleasing.
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Tähän ei kuulu:
•  ilntaliikennevälineiden vuokraus miehistöi

neen (62100, 62200)
•  ilmaurheiluvälineiden vuokraus (71402)
• rahoitusleasing (65210)

713 Koneiden ja laitteiden vuokraus

7131 Maatalouskoneiden ja -laitteiden 
vuokraus 

71310 Maatalouskoneiden ja -laitteiden 
vuokraus

M aa-ja  metsätaloudessa käytettävien koneiden 
ja  kaluston vuokraus ilman käyttäjää ja  käyttö- 
leasing.

Tähän ei kuulu:
• maatalouskoneiden ja  -laitteiden vuokraus 

käyttäjineen (01410)
• rahoitusleasing (65210)

7132 Rakennuskoneiden ja -laitteiden 
vuokraus 

71320 Rakennuskoneiden ja  -laitteiden 
vuokraus

Rakentamisessa käytettävien rakennuskoneiden 
ja  -kaluston vuokraus ilman käyttäjää ja  käyt- 
töleasing.

Myös rakennuskohteiden lämmittämiseen käy
tettävien laitteiden, työmaakoppien, siirrettävi
en majoitus- ja  toimistotilojen sekä rakennus- 
telineiden vuokraus ilman pystytystä ja  korja
usta.

Tähän ei kuulu:
•  rakennuskoneiden ja  -laitteiden vuokraus 

käyttäjineen (45500)
•  rahoitusleasing (65210)

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.

konttorikoneiden ja  -laitteiden vuokraus ja  
käyttöleasing.

Tähän ei kuulu:
• tietokoneajan vuokraus (72300)
•  rahoitusleasing (65210)

7134 Muiden koneiden ja laitteiden 
vuokraus 

71340 Muiden koneiden ja  laitteiden 
vuokraus

Teollisuuskoneiden ja  -laitteiden (esim. mal- 
minlouhinta-, öljynporaus-, mittaus- ja  val
vontalaitteet sekä moottorit, turbiinit, työstö
koneet), ammattimaisten tv-, radio- ja  viestin
tävälineiden sekä muiden teollisessa, kaupalli
sessa ja  tieteellisessä toiminnassa käytettävien 
koneiden, kaluston ja  laitteiden vuokraus ilman 
käyttäjää ja  käyttöleasing. Myös lainapeitteiden 
ja  -laatikoiden vuokraus.

Tähän ei kuulu:
• maatalouskoneiden ja  -laitteiden vuokraus 

(71310)
• rakennuskoneiden ja  -laitteiden vuokraus 

(71320)
• konttorikoneiden ja  -laitteiden sekä tietoko

neiden vuokraus (71330)
•  kotitaloustavaroiden ja  urheiluvälineiden 

vuokraus (7140)
•  elokuvastudioiden harjoittama kaluston, 

lavasteiden ja  puvuston vuokraus (92110)
• rahoitusleasing (65210)

714 Henkilökohtaisten esineiden ja 
kotitalousesineiden vuokraus

7140 Henkilökohtaisten esineiden ja 
kotitalousesineiden vuokraus 

71401 Videofilmien vuokraus
Video- ja  DVD-filmien vuokraus; toimintaan 
voi liittyä sivutoimintana videolaitteiden vuok
raus.

Tähän ei kuulu:
• päätoiminen videolaitteiden vuokraus 

(71409)
•  kirjastojen lainaustoiminta (92510)
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71402 Urheilu- ja  liikuntavälineiden 
vuokraus

Maa-, vesi- ja  ilmaurheiluvälineiden vuokraus 
ja  käyttöleasing (esim. polkupyörät, laskettelu- 
välineet, surffilaudat, vesiskootterit, huvive
neet, riippuliitimet, purjelentokoneet).

71409 Muu kotitaloustavaroiden vuokraus
Kukkien, kasvien, kulissien, korujen, soitinten, 
huonekalujen, astioiden ja  muiden taloustava
roiden, televisioiden, videolaitteiden, sähkö
laitteiden, käsityökalujen, pienkoneiden yms. 
tavaroiden vuokraus.

Kotitaloustekstiilien vuokraus; liinavaatteiden, 
työvaatteiden, pukineiden, asusteiden yms. 
vuokraus pesupalvelulla tai ilman.

Muiden kuin kirjastojen harjoittama lehtien, 
kirjojen yms. vuokraus.

Pukujen vuokraus.

Vaihtomattopalvelu: mattojen vuokraus asiak
kaalle ja  vaihto puhtaisiin mattoihin asiakkaan 
kanssa sovituin vaihtovälein.

Tähän ei kuulu:
• vaatteiden ja  tekstiilien vuokraus kotitalo

uksille pesulatoiminnan yhteydessä (93012)
• vaatteiden ja  tekstiilien vuokraus yrityksille 

ja  yhteisöille pesulatoiminnan yhteydessä 
(93011)

• teattereiden harjoittama pukuvuokraus 
(92320)

• television harjoittama pukuvuokraus 
(92200)

72 Tietojenkäsittelypalvelu
Automaattiseen tietojenkäsittelyyn liittyvä, asi
akkaan laskuun tapahtuva laitteisto- ja  ohjel- 
mistokonsultointi, ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja  julkaiseminen, tie tokone-ja käsit- 
telypalvelutoiminta, tietokantaisännöinti, kont
tori- ja  tietokoneiden korjaus ja  huolto sekä 
muu tietojenkäsittelypalvelu.

Tähän ei kuulu:
• atk-laitteiden valmistus ja  suuret korjaukset 

(30020)
• atk-laitteiden maahantuonti ja  tukkukauppa 

(51840) ja  vähittäiskauppa (52492)

• atk-laitteiden vuokraus ja  käyttöleasing 
(71330)

• oppilaitosten ja  muiden koulutusta antavien 
yksiköiden atk-opetus (80)

• atk-pohjaiset tekstinkäsittely palvelut asiak
kaan laskuun (74851)

• atk-henkilöiden vuokraus (74502)

721 Atk-laitteistokonsultointi 

7210 Atk-laitteistokonsultointi 

72100 Atk-laitteistokonsultointi
Tietokonelaitteiden ja  niiden ohjelmasovellus- 
ten tyyppiin ja  laitteistokokonaisuuteen liittyvä 
konsultointi, käyttäjien tarpeiden ja  ongelmien 
analysointi ja  parhaan ratkaisun löytäminen.

Myös ohjelmiston valintaan liittyvä neuvonta, 
mikäli se kuuluu osana kokonaisuuteen.

Tähän ei kuulu:
• erillinen ohjelmistokonsultointi (72220)
• atk-laitevalmistajien, -myyjienja  

-vuokraajien antama laitteistojen käyttöön- 
ottokoulutus ja  -ohjaus toimituksen yhtey
dessä: teollisuus (30020), tukkukauppa 
(51840), vähittäiskauppa (52492), vuokraus 
(71330)

722 Ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi

7221 Ohjelmistojen kustantaminen 

72210 Ohjelmistojen kustantaminen
Valmisohjelmien kehittäminen, valmistus ja  
dokumentointi.

Tähän ei kuulu:
• atk-alan yleisluontoisen oppimateriaalin 

kustantaminen (22110)

7222 Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi 

72220 Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi

Asiakkaan vaatimusten mukaan yksilöllisesti 
tehtävien tietokonesysteemien analysointi,
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suunnittelu, ohjelmointi, toteuttaminen, doku
mentointi ja  kehittäminen. Valmisohjelmien 
asiakaskohtainen muuntelu sekä käyttäjän 
ohjeisiin perustuvien ohjelmien laatiminen.

Atk-ohjelmistokonsultointi, kuten asiakkaan 
atk-järjestelmätarpeen selvittäminen, toteutta
mismahdollisuuksien tutkiminen, atk-kehitys- 
suunnitelman laadinta ja  atk-toiminnan sanee
raus; ohjelmistojen valinnan opastus sekä neu
vonta järjestelmien tekniikkaan liittyvissä asi
oissa.

Myös ohjelmistojen käyttöönottoon olennai
sesti liittyvä ohjaus ja  koulutus.

Tähän ei kuulu:
• atk-tallenteiden jäljentäminen (22330)
•  ohjelmistokonsultointi laitteistokonsultoin

nin yhteydessä (72100)
• atk-järjestelmien ylläpito osana käyttö- 

osastopalvelua (72300)
• videopelien vähittäismyynti (52495)
• pienimuotoisten ohjelmatuotteiden vähit

täismyynti (52492)
• atk-alan yleisluontoisen oppimateriaalin 

kustantaminen (22110), ja  myynti (52472)

723 Tietojenkäsittely 

7230 Tietojenkäsittely 

72300 Tietojenkäsittely

Tiedonvalmistelu: tietovälinemuunnokset, ajo- 
valm isteluja tallennus.

Tietokoneajan myynti: asiakkaan tietojenkä- 
sittelylaite on kytketty palvelujen tarjoajan 
keskusyksikköön ja  tietojenkäsittely tapahtuu 
suorakäyttönä asiakkaan omilla ohjelmilla.

Laskentapalvelutoiminta: asiakkaan tiedot siir
retään palvelujen tarjoajan tietokoneelle, jossa 
ne käsitellään palvelujen tarjoajan ohjelmilla.

Käyttöosastopalvelu: asiakkaan koko tietojen- 
käsittelytoiminta tai sen osa hoidetaan asiak
kaan laitteilla pitkäaikaisen sopimuksen puit
teissa. Myös ylläpito tai satunnainen järjestel
män kehittäminen voi kuulua osana palveluun.

Muut käsittelypalvelut: asiakirjojen skannaus, 
mikrotulostuspalvelu, piirturi- ja  digitointipal- 
velut yms.

724 Tietokanta ja -verkkopalvelut

7240 Tietokanta ja-verkkopalvelut

72401 Tietokantapalvelut
Tietokantaisännöinti: tietokantatilan ja  tiedon
hakuohjelmiston käyttöön asettaminen maksua 
vastaan.

Atk-rekisteripalvelut: tietojen keruu ja  tallen
nus tietokoneelle tietokannoiksi myyntiä var
ten.

On-linetietokanta palvelut: sähköisen tiedon 
ostaminen, tuottaminen ja  jälleenmyynti säh
köisessä muodossa sekä tietokantajulkaisemi- 
nen verkossa.

Tähän ei kuulu:
• perinteiseen kustannustoimintaan liittyvä 

julkaiseminen verkossa, kuten kirjojen ja  
karttojen sähköiset versiot (22)

•  luottotietopalvelu (74872)

72402 Tietoverkkopalvelut
Tietoverkkopalvelut; tietoverkkoja hyödyntävä, 
vain niiden varaan rakennettu erityinen liike
toiminta.

Www-isännöinti. Mainostilan myynti Interne
tistä www-isäntien toimesta.

Internetin hakuportaalit. Www-hotellipalvelu 
eli verkkohotelli.

Verkkosivujen suunnittelu.

Tähän ei kuulu:
• Internet-yhteyspalvelujen tarjoaminen 

(64204)
• tietoverkkojen rakentaminen (45219)

725 Konttori- ja tietokoneiden 
korjaus ja huolto

7250 Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja 
huolto 

72500 Konttori- ja  tietokoneiden korjaus ja  
huolto

Asiakkaan laskuun tapahtuva tietokoneiden ja  
niiden oheislaitteiden, konttorikoneiden ja  atk-
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pohjaisten kassajärjestelmien huolto ja  korjaus 
silloin kun siitä laskutetaan erikseen. Myös 
valmistajan ja  maahantuojan huollot, kun niistä 
laskutetaan erikseen.

Tähän ei kuulu:
• atk-ohjelmistojen ylläpito (72220)

726 Muu tietojenkäsittelypalvelu 

7260 Muu tietojenkäsittelypalvelu 

72600 Muu tietojenkäsittelypalvelu
Manuaaliset rekisteripalvelut: tietojen keruu, 
lajittelu ja  jäsentely myyntiä varten, mm. leh- 
tileikepalvelu ja  referaattipalvelu. Muualla 
luokittelematon 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: kokeellinen tai teoreettinen työ 
pääasiassa uuden tiedon saamiseksi ilmiön 
taustalla olevista syistä ja  tarkasteltavista to
siseikoista ilman, että tiedolle on odotettavissa 
erityistä sovellusta tai käyttöä. Esim. uusien 
hypoteesien, teorioiden ja  lainalaisuuksien 
muodostaminen ja  testaaminen.

Soveltava tutkimus: uuden tiedon saamiseksi 
tehty itsenäinen tutkimus, jonka tarkoituksena 
on tietty käytännön tavoite. Esim. sovellusten 
etsiminen perustutkimusten tuloksille tai uusien 
menetelmien ja  keinojen luominen tietyn on
gelman ratkaisemiseksi.

Kokeellinen tutkimus: järjestelmällinen työ, 
joka perustuu tutkimuksesta ja/tai käytännön 
kokemuksesta saatuun olemassa olevaan tie
toon ja  jonka tarkoituksena on tuottaa uusia 
materiaaleja, tuotteita ja  laitteita, kehittää uusia 
prosesseja, järjestelmiä ja  palveluja sekä pa
rantaa olennaisesti jo  olemassa olevia.

Tähän ei kuulu:
•  tutkimustoimintaa rahoittavat ju lkiset orga

nisaatiot (75110)
• tieteellisiä tutkimuslaitoksia ylläpitävät 

säätiöt ja  säätiötyyppiset organisaatiot sekä 
tutkimusvälitys (91331)

• organisaatiot, jo tka  harjoittavat talon ra
kentamiseen, maa- ja  vesirakentamiseen, 
tuotannolliseen toimintaan, ympäristön 
hoitoon ja  kunnallistekniikkaan tai muuhun 
tekniseen toimintaan liittyvää tutkimus-, 
suunnittelu- ja  konsulttitoimintaa, (7420)

• konsulttiyritysten tuotekehitys-, johtamis- 
ym. tutkimus (74140, 7420)

• markkinatutkimusten ja  mielipideselvitysten 
tekeminen (74130)

•  itsenäiset laboratoriot ja  röntgentutki- 
musasemat, jo tka  palvelevat lääkäri- tai 
hammaslääkäritointa (85142, 85143)

• riista- ja  kalanviljelylaitoksen kalanviljely- 
toiminta (05020)

731 Luonnontieteen ja tekniikan 
tutkimus ja kehittäminen

7310 Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus 
ja kehittäminen 

73101 Lääketieteellinen tutkimus ja  
kehittäminen

Lääke- ja  hoitotieteellinen (ihmislääketiede, 
kansanterveys-, hoito- ja  liikuntatiede) tutki
mus.

73102 Muu luonnontieteellinen tutkimus ja  
kehittäminen

Luonnontieteisiin (matematiikka, tietojenkä
sittelyoppi, fysiikka, kemia, biokemia, biolo
gia, meteorologia, maan-, tähti- ja  geotiede), 
maa- ja  metsätaloustieteisiin (maatalous-, met
sä-, eläinlääke-, ympäristö- ja  kalataloustiede) 
sekä elintarvike- ja  kotitaloustieteisiin liittyvä 
perus- ja  soveltava tutkimus sekä tuotekehitte
ly-

73103 Tekniikan tutkimus ja  kehittäminen
Tekniikkaan (esim. kone-, valmistus-, proses
si-, materiaali-, sähkö-, tieto-, energia-, kaivan- 
nais-, bio-, elintarvike-, puunjalostus-, raken
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nus- ja  yhdyskuntatekniikka, elektroniikka, 
metallurgia, arkkitehtuuri) liittyvä perus- ja  
soveltava tutkimus sekä tuote- ja  prosessike- 
hittely.

Prototyyppien ja  koelaitosten suunnittelu ja  
rakentaminen.

732 Yhteiskuntatieteellinen ja 
humanistinen tutkimus ja 
kehittäminen

7320 Yhteiskuntatieteellinen ja huma
nistinen tutkimus ja kehittäminen 

73200 Yhteiskuntatieteellinen ja  huma
nistinen tutkimus ja kehittäminen

Yhteiskuntatieteisiin (talous-, oikeus-, sosiaali-, 
kasvatus-, tilasto- ja  kirjastotiede sekä sosiolo
gia) ja  humanistisiin tieteisiin (historia-, perin
n e - ja  kielitiede, taiteentutkimus, psykologia ja  
teologia) liittyvä perus-ja soveltava tutkimus.

Tähän ei kuulu:
• markkinatutkimus (74130)

74 Muu liike-elämää palveleva 
toiminta

Liike-elämän hallinnolliset palvelut: lakiasiain 
palvelu, laskentatoimi, kirjanpito, tilintarkas
tus, veroneuvonta, markkinatutkimus, mielipi
deselvitykset, liikkeenhoidon konsultointi ja  
hallintayhtiöt.

Tekninen palvelu: tutkimus-, suunnittelu- ja  
konsultointipalvelu, joka kohdistuu ympäristö- 
hoitoon, kunnallistekniikkaan, energiahuol
toon, maa- ja  vesirakentamiseen, talonrakenta
miseen, tuotannolliseen toimintaan jne. Myös 
tekninen testaus-ja analyysipalvelu.

Mainospalvelu: mainosten suunnittelu ja  val
mistelu, mainonnan konsultointi sekä mainos- 
ajan ja  -tilan välittäminen asiakkaan laskuun. 
Mainonta voi koskea tavaroita, henkilöitä 
(esim. vaalimainonta) tai liittyä poliittisten tai 
yleishyödyllisten aatteiden levittämiseen.

Työvoiman ja  henkilökunnan hankinta, etsivä- 
ja  turvallisuuspalvelu, siivous sekä muut liike- 
elämän palvelut.

741 Lainopillinen ja taloudellinen 
konsultointi; hallintayhtiöt

7411 Lakiasiain palvelu
Tähän luokkaan kuuluu yhden asianosaisen 
etujen oikeudellinen edustaminen toista asian
osaista vastaan tuomioistuimessa tai muussa 
oikeudellisessa elimessä tai muualla asianajaji
en toimesta tai heidän valvonnassaan: neuvonta 
ja  edustus siviiliasioissa, rikosasioissa sekä 
työriitojen yhteydessä.

Yleinen neuvonantaminen, oikeudellisten asia
kirjojen valmistelu: yrityksen perustamiseen 
liittyvät perustamisasiakirjat, osakassopimukset 
tai vastaavat asiakirjat, patentit ja  tekijänoi
keudet, sopimukset, testamentit, säätiöimisso- 
pimukset sekä julkisten notaarien, yksityisoi
keuteen liittyviä asioita hoitavien notaarien, 
haastemiesten, sovittelijoiden ja  välimiesten 
muu toiminta.

Tähän ei kuulu:
•  oikeusistuinten toiminta (75231)

74111 Lakiasiaintoimistot
Lakiasiaintoimistojen harjoittama, useita oi
keudenaloja kattava lakiasiain palvelu; mm. 
asiakkaan edustaminen ja  asian ajaminen oike
usasioissa yleisissä tuomioistuimissa ja  muissa 
oikeudellisissa elimissä sekä niihin liittyvät 
valmistelutyöt, lainopillinen neuvonta, oikeu
dellisten asiakirjojen laadinta, kuolinpesien 
selvittäminen ja  asiakirjojen vahvistaminen.

Tähän ei kuulu:
• asianajotoimistot (74112)

74112 Asianajotoimistot
Asianajajaliittoon kuuluvien asianajajien itse
näinen ammattitoiminta sekä yhtiömuotoinen 
(asianajotoimistot) useita oikeudenaloja katta
va lakiasiain palvelu: mm. asiakkaan edustami
nen ja  asian ajaminen oikeusasioissa yleisissä 
tuomioistuimissa ja  muissa oikeudellisissa 
elimissä sekä niihin liittyvät valmistelutyöt, 
lainopillinen neuvonta, oikeudellisten asiakir
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jojen laadinta, kuolinpesien selvittäminen ja  
asiakirjojen vahvistaminen. Asianajajalla on 
oltava tuomarin virkaan oikeuttava oikeustie
teellinen tutkintoja asianajajatutkinto.

Tähän ei kuulu:
• lakiasiaintoimistot (741 I I )

74113 Patenttitoimistot
Patenttiasiamiehet ja  patenttitoimistot: neu
vonta ja  avustaminen patentti-, m allioikeus-ja 
tavaramerkkiasioissa sekä asiakkaan edustami
nen patenttiviranomaisten käsiteltäviin kuulu
vissa tai sen päätöksistä tehtyjä valituksia kos
kevissa asioissa.

74119 Muu lakiasiain palvelu
Tiettyyn oikeudenalaan tai oikeudelliseen 
asiakokonaisuuteen erikoistunut lakiasiain 
palvelu, esim. oikeudellisten asiakirjojen laa
timinen (perunkirjoitukset, yritysten perusta
misasiakirjat, testamentit yms.), kaupanvah
vistajien toiminta, notariaattitoimistot, väli- 
miestoiminta, riitojen sovittelu sekä muualla 
luokittelematon lakiasiain palvelu.

Velkajärjestely.

Tähän ei kuulu:
• patenttitoimistot (74113)
• työntekijöiden ja  johdon välisten riitojen 

sovittelu (74140)
• perintätoimistot (74872)
• luottotietopalvelu (74872)
• tuomioistuimet sekä muu julkinen oikeus

laitos (75231)

7412 Laskentatoimi, kirjanpito, 
tilintarkastus ja veroneuvonta

Tähän luokkaan kuuluu liikeyritysten tai mui
den liiketoimien kirjaaminen: kirjanpito, tilin
tarkastus ja  tilinpäätöksen vahvistaminen. 
Myös yksityishenkilöiden ja  liikeyritysten 
tuloveroilmoitusten laadinta, asiakkaiden neu
vonta ja  edustaminen (muu kuin oikeudellinen) 
veroviranomaisen luona.

Tähän ei kuulu:
•  hallinnon konsultointi, kuten laskentajär

jestelmien, kustannuslaskelmaohjelmien ja  
talousarvion tarkkailujärjestelmien suun
nittelu (74140)

• laskujen perintä (74872)

74121 Kirjanpito- ja  tiUnpäätöspalvelu
Kirjanpidon ja  tilinpäätöksen laadinta asiak
kaan laskuun. Myös palkkojen laskeminen sekä 
liikevaihtoverolaskelmien ja  reskontrien laati
minen, mikäli se kuuluu osana palveluun.

Tähän ei kuulu:
•  kiinteistöhuoltoyhtiöiden kirjanpitopalvelu 

(70320)

74122 Tilintarkastuspalvelu
Tilintarkastus: kirjanpidon, tilinpäätöksen ja  
hallinnon tarkastaminen sekä tilinpäätöksen 
vahvistaminen asiakkaan laskuun.

74129 Muu laskentatoimen palvelu
Yritysten ja  luonnollisten henkilöiden tulo- ja  
varallisuusveroilmoitusten laadinta sekä vero
tukseen liittyvä neuvonta asiakkaan laskuun. 
Myös asiakkaan edustaminen veroviranomais
ten luona muissa kuin oikeudellisissa asioissa.

Tähän ei kuulu:
• laskenta- ja  muiden taloushallintoon liitty

vien järjestelmien suunnittelu (74140)
• laskujen perintä (74872)
• luottotietopalvelu (74872)

7413 Markkinatutkimus ja mielipide- 
selvitykset 

74130 Markkinatutkimus ja  mielipide- 
selvitykset

Markkinatutkimus: myyntiä tai uusien tuottei
den kehittämistä palveleva kohderyhmien, 
tuotteiden menekkimahdollisuuksien ja  kulut
tajien ostotottumusten selvittäminen. Tulosten 
tilastollinen analysointi.

Mielipideselvitykset: yleisen mielipiteen sel
vittäminen poliittisissa, yhteiskunnallisissa, 
kansantaloudellisissa ja  muissa yleisen mielen
kiinnon kohteena olevissa asioissa ja  tulosten 
tilastollinen analysointi.
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7414 Liikkeenjohdon konsultointi

74140 Liikkeenjohdon konsultointi
Konsultointi (neuvonta, opastus, avustaminen) 
yrityksen, liikelaitoksen, kunnan tai valtion 
viraston, oppilaitoksen, sairaalan tms. yksikön 
johtamisessa ja  strategisessa suunnittelussa. 
Tähän kuuluvat mm. yritysanalyysit, strategi
an-, organisaation- ja  toiminnan suunnittelu, 
johtamisjärjestelmät, yrityksen tervehdyttämi
nen, kansainvälistyminen sekä raportointijär
jestelmät jne.

Konsultointi taloushallintoasioissa: mm. pää- 
omarakenteen suunnittelu, investointiehdotus- 
ten analysointi, laskentajärjestelmien, kustan- 
nuslaskelmaohjelmien ja  talousarvion tarkkai
lujärjestelmien suunnittelu, yritysten ja  liike
toimintojen ostoon ja  myyntiin liittyvä arviointi 
ja  analyysi.

Konsultointi markkinointiasioissa: markkinoin
tistrategia, hinnoittelupäätökset, myyntiorgani
saation valmentaminen jne.

Konsultointi henkilöstöhallintoasioissa: mm. 
henkilöstökoulutus, motivointi, palkkauspe
rusteet, nimityspolitiikka.

Konsultointi tuotanto- ja  työmenetelmiin liitty
vissä asioissa: tuottavuuden kohentaminen, 
kustannusten alentaminen, laadun nostaminen, 
työsuojelu jne.

Viestinnän ja  suhdetoiminnan konsultointi: 
organisaation ulkoiseen ja  sisäiseen viestintään 
liittyvä konsultointi, strategian laadinta, vies- 
tintähankkeiden suunnittelu, organisointi ja  
valvonta, viestinnän koulutus ja  valmennus jne.

Konsultointi maataloudessa: agronomien ja  
maatalousekonomian asiantuntijoiden toiminta.

Projektinjohto ja  koordinointi asiakkaan puo
lesta tai apuna (muut kuin rakennusprojektit).

Johdon ja  työntekijöiden välisten erimielisyyk
sien sovittelu.

Tähän ei kuulu:
•  sijoitustoiminnan konsultointi (67130)
• lakiasiain konsultointi (myös verolakiasiat) 

(7411)
•  mainonnan konsultointi (7440)
• markkinatutkimus ja  mielipideselvitykset 

(74130)

• atk-laitteistokonsultointi (72100) ja  ohjel- 
mistokonsultointi (72220)

• vartiointi j a  turvallisuuspalvelun konsul
tointi (74600)

• yhdyskuntasuunnittelu ja-tutkim us, raken
nusten, tuotantolaitosten, koneiden ja  tuo
tantoprosessien suunnittelu (7420)

•  kiinteistöjen välitykseen ja  kauppaan liittyvä 
konsultointi (70310)

• tieteellinen tutkimus ja  tuotekehittely (73)

7415 Hallintayhtiöiden toiminta 

74150 Hallintayhtiöiden toiminta
Pääasiassa yhtiöiden ja  yritysten arvopaperei
den (tai muiden osakkuuksien) hallintaa har
joittavien hallintayhtiöiden toiminta, jonka 
tarkoituksena on saavuttaa osake-enemmistö tai 
vaikuttaa johdon päätöksiin.

Tähän ei kuulu:
• tuotannolliset hallintoyksiköt: pääkonttorit 

ja  hallintayhtiöt, jo tka  hallinnoivat ja  joh ta
vat konsernin tai yrityksen tuotantoyksiköitä 
luokitellaan konsernin tai yrityksen päätoi
mialan mukaan

• ns. passiiviset holding-yhtiöt (65239)

742 Tekninen palvelu

7420 Tekninen palvelu
Tähän luokkaan kuuluvat yhdyskuntasuunnit
telu ja  maisema-arkkitehtuuri, georakennustek- 
ninen suunnittelu, rakennusten ja  rakennus
ryhmien suunnittelu, rakennuttamistehtäviin 
kuuluva hankesuunnittelu, rakennesuunnittelu, 
LVIS-tekninen suunnittelu, koneiden, teolli
suuslaitosten ja  niiden prosessien suunnittelu, 
sähkötekniikkaan, elektroniikkaan ja  kemian 
teknologiaan liittyvä suunnittelu, logistiikan 
suunnittelu. Näiden suunnitelmien toteuttami
nen kuuluu rakentamisen (45), teollisuuden (D) 
tai kuljetuksen (I) luokkiin.

74201 Yhdyskuntasuunnittelu
Kaavoitus- ja  maankäytön suunnittelu: yhdys- 
kuntatutkimukset ja  -ennusteet, seutu-, asema- 
yms. kaavojen suunnittelu, tonttien ja  alueiden 
saneerausten suunnittelu. Myös kuntien raken
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tamisen suunnittelua ja  kaavoittamista harjoit
tavat organisaatiot.

Maisema-arkkitehtuuri: maiseman ja  sen ele
menttien inventoinnit, vaurio- ja  joutomaiden 
kehittäminen, maanhoito- ja  istutussuunnitel- 
mat, viheralojen ja  -alueiden yksityiskohtainen 
ja  tekninen suunnittelu.

Liikennetekninen tutkimus ja  suunnittelu: lii
kennetutkimukset ja  -ennusteet, liikenneverk
kojen ja  -järjestelmien sekä liikenteen hoidon 
ja  ohjauksen suunnittelu jne.

Mittaus- ja  kartoitustekniset palvelut: maasto- 
kartoitukset, -mittaukset ja  näihin liittyvät 
ilmakuvaukset, teollisuus- ja  rakenne ym. eri- 
koismittaukset. Ilmakuvaus satoennusteita ja  
metsien inventointia varten.

Yhdyskunnan toiminta- ja  taloussuunnittelu: 
asuntotuotanto, elinkeinosuunnittelu, urheilu- 
toimi yms.

Ympäristönhoidon ja  -suojelun suunnittelu: 
ympäristövaikutusten arviointi ja  ennaltaehkäi
sy, saastevalvontalaitteet ja  -järjestelmät, jäte- 
huoltosuunnittelu, järvien kunnostussuunnitte- 
lu, ilmansuojelututkimukset jne.

Tähän ei kuulu:
• Tieliikelaitos (63219)

74202 Maa- ja  vesirakentamisen tekninen 
palvelu

Georakennustekninen suunnittelu: rakennusten, 
siltojen ym. rakenteiden pohjarakennussuun
nittelu, maarakenteiden ja  kalliorakenteiden 
suunnittelu.

Geoteknillinen tutkimus: perustusten kuntoi- 
suustutkimukset, maarakentamisen ainestutki- 
mukset, koekuormitukset, valvonta- ja  tark- 
kailututkimukset.

Pohjavesigeologiaan ja  -tekniikkaan liittyvä 
tutkimus: pohjavesivarojen selvittely, pohjave- 
denottopaikkojen tutkimukset ja  suunnittelu, 
pohjaveden laatututkimukset jne.

Vesihuoltotekniikan suunnittelu: vedenhankin
nan, -jakelun ja  viemäröinnin suunnittelu, vesi
huoltolaitosten käyttöpalvelu.

Vesirakennustekniikkaan liittyvä tutkimus: 
hydrologiset tutkimukset, vesirakennuskohtei- 
den tutkimukset ja  suunnittelu.

Hankkeiden vesistövaikutusten arviointi.

74203 Arkkitehtipalvelu
Rakennusten ja  rakennusryhmien suunnittelu, 
vanhojen rakennusten ja  rakennusryhmien 
saneeraus- ja  restaurointisuunnittelu.

Tähän ei kuulu:
• sisustussuunnittelu (74871)
• maisema-arkkitehtuuri (74201)

74204 Rakennetekninen palvelu
Runkomateriaalien valinta, rakennesuunnittelu, 
elementtien ja  teräsrakenteiden piirustukset, 
siltojen, tunneleiden yms. erikoisrakenteiden 
rakennesuunnittelu.

74205 LVI-tekninen suunnittelu
Lämmitys-, jäähdytys-, vesi-, viemäri-, ilmas
tointi-, palonsammutus- sekä kaasulaitteiden ja  
teollisuusputkistojen suunnittelu. Myös niiden 
käytön, huollon, säätö-ja valvontajärjestelmien 
suunnittelu.

74206 Sähkötekninen suunnittelu
Sähkötekniikkaan ja  elektroniikkaan liittyvä 
suunnittelu ja  toteutus. Sähkönjakelujärjestel
mien, verkostoon liittyvien laitteiden ja  kojei
den, valaistuksen ja  sähkölämmityksen suun
nittelu.

Tähän ei kuulu:
• energiatekninen suunnittelu (74208)

74207 Muu rakennustekninen palvelu
Rakennuttamistehtäviin ja  projektinjohtoon liit
tyvä palvelutoiminta, mm. hankesuunnittelu, 
hankkeen toteuttamisen tekninen ja  taloudelli
nen valvonta, katselmukset ja  tarkastukset.

Kunnallinen rakennustarkastus.

Akustiikkaan liittyvä palvelu: huone- ja  raken- 
nusakustinen suunnittelu, melututkimukset, me- 
luntorjuntasuunnittelu, äänieristyksen suunnit
telu.
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Kiinteistötekniikka ja  -arviointi; kiinteistöjen ja  
rakennusten arviointi, kiinteistöjen muodostus, 
oikeuksien, velvollisuuksien ja  korvausten 
selvittäminen, luokitukset, rekisteritutkimukset, 
maanhankintaselvitykset sekä kaavan toteutta
misen tulkinta, laskenta ja  paalutus.

Tähän ei kuulu:
• rakennuttajatoiminta, johon sisältyy maan 

hankinta, kiinteistön markkinointi, myynti 
yms. (70110)

• maisema-arkkitehtuuri (74201)

74208 Kone- ja  prosessisuunnittelu
Automaatiotekniikka ja  instrumentointi: pro
sessien ja  koneistojen ohjaus- ym. järjestelmien 
suunnitteluja ohjelmointi.

Energiatekniikka: energiahuollon suunnittelu, 
energian tuotannon, siirron ja  jakelun suunnit
telu.

Koneenrakennustekninen suunnittelu: konei
den, käyttökoneistojen ja  teräsrakenteiden 
suunnittelu, koneiden valinta ja  käytön suun
nittelu.

Kemian teknologiaan liittyvä suunnittelu ja  
toteutus.

Kuljetukseen ja  materiaalinkäsittelyyn liittyvä 
suunnittelu (logistiikka). Koti- ja  ulkomaan 
kuljetukset sekä kuljetusjärjestelmät.

Laadunvalvonta ja  -tarkastus: laadunohjaus- 
järjestelmät, laadunvalvontaohjelmien suun
nittelu, ainetta rikkomattomat tarkastukset.

Laivanrakennustekninen palvelutoiminta: lai
vojen, offshore- ja  meriteknisten laitteiden 
suunnittelu, runko-, varustelu- ja  koneistosuun- 
nittelu.

Prosessitekniikka: tuotantoprosessien, laittei
den ja  säätöjärjestelmien suunnittelu, laitteiden 
ja  rakenteiden prosessiteknillinen mitoitus- ja  
sij oitussuunnittelu, käyntiinaj opalvelut.

Teletekniikan suunnittelu: tiedonsiirto-, viesti- 
liikenne-, valvonta- ja  hälytysjärjestelmien 
suunnittelu.

Tähän ei kuulu:
•  tieteellinen tutkimus ja  tuotekehittely (73)
•  materiaalivirtojen fyysinen hallinta (logis

tiikka) (63401)

•  tekninen testaus (74301)
•  vartiointiin liittyvä ilmoitus- ja  hälytyskes- 

kusten hälytysjärjestelmien suunnittelu 
(74600)

•  teollinen muotoilu sekä tuotteiden suunnit
telu ja  kehittäminen tuotantoa varten 
(74871)

74209 Muu tekninen palvelu
Piirtäminen: tekniset ja  konepiirustukset, tekni
set luonnospiirrokset ja  tekninen kuvitus.

Kaivostekninen palvelutoiminta: malmien, öl
jyn, maakaasu- ja  mineraaliesiintymien ym. 
kaivannaisvarojen etsintä. Kaivannaistoimin- 
nan sekä sen työturvallisuuden suunnittelu.

Sääennusteiden laatiminen.

Tuotestandardien, kuten SFS-standardien laa
timinen. Tekniset luokituslaitokset.

Sukelluspalvelu eri tarkoituksiin.

Tähän ei kuulu:
• atk-laitteistokonsultointi (72100)
• asiakkaan vaatimusten mukaan yksilöllisesti 

tehtävä atk-ohjelmistojen suunnittelu, val
mistus ja  konsultointi (72220)

• tieteelliset tutkimuslaitokset (73)
• rakentamiseen erikoistunut sukelluspalvelu 

(45240)
• koeporausten- ja  kaivausten tekeminen 

(45120)
•  luottoluokitus (67130)

743 Tekninen testaus ja analysointi 

7430 Tekninen testaus ja analysointi 

74301 Tekninen testaus ja  analysointi
Fyysisten ominaisuuksien testaus: tällaisia
ominaisuuksia ovat mm. lujuus, tiheys, jousta
vuus, sähkönjohtavuus ja  radioaktiivisuus. 
Flitsaussaumojen ja  liitosten tutkiminen rönt
gensäteillä sekä öljysäiliöiden tarkastus. Myös 
lämpövuototutkimus ja  lahoisuustarkastus.

Koostumuksen ja  puhtauden testaus: ilman, 
veden, päästöjen, kuten savun tai jäteveden, 
polttoaineiden, metallien, maaperän, mineraali
en, elintarvikkeiden, kemikaalien yms. kemial
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listen ja  biologisten ominaisuuksien testaus ja  
analysointi.

Elintarviketarkastus ja  -valvonta sekä muu 
yleinen terveysvalvonta. Myös elintarvikehy
gieniaan liittyvä testaus, mukaan luettuna 
eläinlääketieteellinen testaus ja  valvonta elin
tarvikkeiden valmistuksessa.

Toiminnan testaus: koneiden, moottorien, ajo
neuvojen, sähkölaitteiden yms. testaus. Myös 
sellaiset laboratoriotestit, joissa käytetään lai
vojen, lentokoneiden, asuntoperävaunujen ym. 
pienoismalleja.

Viallisuuksien etsintä koneen osista, raken
teista yms. röntgen-, ääni- tai muuta teknistä 
menetelmää käyttämällä (ei silmämääräinen 
tarkastus). Tällainen tarkastus tapahtuu usein 
paikassa, jossa testauksen kohde sijaitsee.

Tähän ei kuulu:
• itsenäiset laboratoriot ja  röntgentutki- 

musasemat, jo tka  palvelevat lääkäri- tai 
hammaslääkäritointa (85142, 85143)

74302 Autokatsastus
Moottoriaj oneuvoj en määräaikaiskatsastus. 

Tähän ei kuulu:
• ajoneuvojen testaus korjauksen yhteydessä 

(50201)
• muiden kuin katsastusasemien tekemä pako- 

kaasumittaus (50201)

744 Mainospalvelu 

7440 Mainospalvelu 

74401 Mainostoimistot
Mainostoimistoihin kuuluvat ns. täyden palve
lun ja  osapalvelun mainostoimistot, jotka suun- 
nittelevat mainontaa pääasiassa lehtiin ja  säh
köisiin viestimiin ja/tai välittävät mainostilaa ja  
-aikaa mainosvälineistä. Radiomainosten teko.

Täyden palvelun mainostoimistojen palveluja 
ovat mainonnan suunnittelu ja  konsultointi, 
mainosten 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 

yrityksen päätoimintaan
• uiko-, liikenne- ja  suoramainosten suunnit

teluun erikoistuneet yritykset (74402)
• markkinoinnin, viestinnän ja  suhdetoimin

nan konsultointi (74140)
• markkinatutkimus ja  mielipideselvitykset 

(74130)
• mainospainotuotteiden painaminen (22220)
• mainoselokuvien kuvaaminen (92110)
• tavaroiden muotoilu ja  pakkausten suun

nittelu (74871)
• taideteollinen muotoilu ja  suunnittelu 

(74871)

74402 Suora- ja ulkomainonta
Suoramainontaan ja  -mainosten suunnitteluun 
erikoistunut palvelu sekä siihen liittyvä kon
sultointi.

U iko-ja liikennemainosten teko, pystyttäminen 
ja  hoito. Tällaiset mainokset voivat olla esim. 
julisteita, tarroja, kylttejä tai valomainoksia ja  
sijaita esim. tienvarsilla tai autojen ja  linja- 
autojen kyljissä.

Tähän ei kuulu:
• yritysten itselleen tekemä mainonta sisältyy 

yrityksen päätoimintaan
• mainostoimistot, jo tka  suunnittelevat mai

noksia pääasiassa lehtiin ja  sähköisiin vies
timiin (74401)

• suoramainosten jakelu postin välityksellä 
(64110)

• suoramainosten jakelu muuten kuin postin  
välityksellä (64120)

• postituspalvelut (74852)
• mainospainotuotteiden painaminen (22220)
• neonputkikuvien valmistus (31500)
• markkinatutkimus ja  mielipideselvitykset 

(74130)

74409 Muu mainospalvelu
Mainosten hankinta lehtiin, televisioon, radi
oon, ulkotiloihin yms.

Mainostilan vuokraus ja  myynti.
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Näyteikkunoiden somistus ja  näyttelytilojen 
suunnittelu.

Mainosten, näytteiden yms. jakelu kadulla. 

Sponsoreiden hankinta (urheilumainonta). 

Puhelinmainonta, ilmamainontajne.

Tähän ei kuulu:
•  yritysten itselleen tekemä mainonta sisältyy 

yrityksen päätoimintaan
• mainostilan myynti Internetistä www- 

isäntien toimesta (72402)
• messujen yms. tuote-esittelytilaisuuksien 

järjestäminen (74873)
• tavaroiden muotoilu ja  pakkausten suun

nittelu (74871)
• taideteollinen muotoilu ja  suunnittelu 

(74871)
• puhelinpalvelukeskusten (call center) toi

minta (74860)

745 Työnvälitys ja henkilöstön 
hankinta

7450 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta 

74501 Työvoimatoimistot
Valtion ja  kuntien järjestämä työvoiman väli
tys, mm. työministeriön työvoimatoimistot.

Tähän ei kuulu:
• työministeriö (75130)

74502 Työvoiman vuokraus
Toimintaa, jossa työnantaja asettaa palveluk
sessaan olevia työntekijöitä korvausta vastaan 
tilapäistä työvoimaa tarvitsevan tilaajan käyt
töön. Työntekijät ovat työsuhteessa työvoimaa 
vuokralle antavaan yritykseen.

Muuttomiesten vuokraus ilman kuljetuskalus
toa.

Tähän ei kuulu:
• muuttofirmojen kuljetuspalvelut (60242)

74509 Muu 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 työ
voimaa välittävään yritykseen.

Työvoimaa välittävät järjestöt, esim. Ekono
m iliittoja Suomen lakimiesliitto.

Henkilöarviointi ja  -valinta sekä johtohenkilöi- 
den haku.

Työnkuvausten laatiminen.

Mannekiinien ja  mallien välitystoiminta.

Tähän ei kuulu:
• työtilaisuuksien hankinta yksityisille taitei

lijoille ja  esiintyjille (74879)

746 Etsivä-, vartiointi- ja 
turvallisuuspalvelu

7460 Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuus
palvelu 

74600 Etsivä-, vartiointi- ja  turvallisuus
palvelu

Asiakkaan laskuun tapahtuva henkilöiden ja  
omaisuuden vartiointi, turvallisuusjärjestelmä- 
ja  erikoispalveluiden tuottaminen.

Henkilövartiointi: vartioliikkeen vartioiden
suorittama paikallis- tai piirivartiointi. Myy- 
mäläetsiväpalvelut.

Tekninen vartiointi: teknisin laittein ja  järjes
telmin tapahtuva kohteiden valvonta. Järjes
telmä siirtää valvonta- ja  hälytystiedon häly- 
tyskeskukseen, jossa ryhdytään toimenpiteisiin 
vaaratilanteen selvittämiseksi.

Julkisen liikenteen turvatoimet, kuten partiointi 
junassa ja  metrossa.

Rahan ja  arvoesineiden kuljetus.

Tietojen tuhoaminen miltä tahansa tietoväli
neeltä: tietoteknisten välineiden ja  tallenteiden 
tuhoaminen, silppuamispalvelut.

Koirien koulutus vartiointi- ja  turvallisuustar- 
koituksiin.

Turvallisuusjärjestelmien ja  -järjestelyjen suun
n itteluja konsultointi.
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Erikoispalveluja ovat mm. turvallisuuskuljetuk- 
set, turvatarkastukset, koeostotoiminta, henki- 
vartiointi ja  yksityisetsivätoiminta.

Tähän ei kuulu:
•  turvallisuusjärjestelmien asentaminen ra

kentamisen yhteydessä (45310)
• vakuutuksiin liittyvä tutkimus (67200)
• poliisitoimi (75241)

747 Siivous 

7470 Siivous 

74700 Siivous
Asiakkaan laskuun tapahtuva:

Kaikenlaisten rakennusten sisätilojen siivous ja  
ikkunoiden pesu (tehdas-, liike- ja  konttoritilat 
sekä sairaalat, koulut yms. laitokset ja  asuinra
kennukset).

Liikennevälineiden, kuten junien, linja-autojen 
ja  lentokoneiden siivous.

Nuohous sekä tulisijojen, lämmityskattiloiden 
ja  ilmanvaihtokanavien puhdistus.

Rakennusten, alusten yms. desinfiointi sekä 
rottien ja  syöpäläisten torjunta.

Teollisuudessa käytettyjen koneiden puhdistus.

Pullojen peseminen.

Tähän ei kuulu:
•  yksityiset kotitaloudet työnantajina (95000)
• huoltoyhtiöiden suorittama siivous (70320)
• ulkotilojen siivous (90031)
• pesulatoiminta (9301)
• kotitaloustekstiilien, mattojen ja  vaatteiden 

pesu vuokrauksen yhteydessä (71409)
•  kasvitautien ja  -tuholaisten torjunta (01410)
• rakennusten ulkopintojen puhdistaminen 

höyryllä, hiekkapuhaltamalla ja  vastaavalla 
tavalla (45450)

748 Muut palvelut liike-elämälle 

7481 Valokuvauspalvelu

74811 Valokuvaamotoiminta
Studioissa tai muualla tapahtuva henkilöiden, 
esineiden, rakennusten yms. valokuvaaminen 
yksityiseen (passikuvat, koulukuvat, hääkuvat, 
ylioppilaskuvat ym.), kaupalliseen (mainos-, 
julkaisu-, kiinteistönvälitys- tai matkailutar- 
koituksiin sekä muotikuvaus ym.) tai muuhun 
käyttöön.

Freelance-valokuvaajien toiminta.

Myös ilma-, vedenalainen yms. erityistekniik- 
kaa vaativa kuvaus.

Erilaisten tapahtumien (muotinäytökset, häät, 
ylioppilasjuhlat yms.) ääni- ja  kuvatallenne- 
nauhoitus (esim. videointi).

Valokuvausautomaatit.

Valokuvaamoissa ja  valokuvausautomaateissa 
tapahtuva kehittäminen.

Tähän ei kuulu:
• valokuvien erillinen kehittäminen ja  kopioi

den valmistaminen (74812)
•  valokuvausvälineiden ja  -tarvikkeiden tuk

kukauppa (51475) ja  vähittäiskauppa 
(52485)

• ilmakuvaus maastokartoitusta, satoennus- 
teita ja  metsien inventointia varten (74201)

74812 Valokuvien kehittäminen
Asiakkaan laskuun tapahtuva filmien ja  valo
kuvien kehittäminen, kopioiden ja  suurennos
ten valmistaminen. Digitaalikuvien muuntami
nen paperikuviksi.

Vanhojen valokuvien restaurointi. Asiakkaan 
ottamien kaitafilmien siirtäminen videonau
halle tai dvd-levylle.

Tähän ei kuulu:
• valokuvaustarvikemyymälöiden yhteydessä 

tapahtuva sivutoiminen valokuvien kehittä
minen (52485)

• elokuvien kehittäminen elokuvatoiminnan 
yhteydessä (92110) ja  televisiotoiminnan 
yhteydessä (92200)
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7482 Pakkauspalvelu 

74820 Pakkauspalvelu
Pakkaaminen ja  pullottaminen asiakkaan las
kuun. Myös ilma- ja  kaasupallojen täyttäminen 
esim. mainostarkoituksia varten. Lihan pak
kaaminen palkkio- tai sopimusperusteella. 
Lääkevalmisteiden pakkaaminen turvapakka- 
uksiin.

Pakkaustoiminnan harjoittaja ei ota pakattavia 
tavaroita omistukseensa.

Tuotteiden merkkaus.

Tähän ei kuulu:
•  valmistajan, tukku- tai vähittäiskauppiaan 

pakkaustoiminta kuuluu ao. luokkaan
• tavaran kuljettajien suorittama pakkaami

nen (63)

7485 Sihteeri-ja käännöspalvelu 

74851 Tekstinkäsittely- ja  
monennuspalvelu

Tekstinkäsittely-, konekirjoitus-, oikoluku, ko
piointi- ja  mikrofilmauspalvelu sekä pikakir- 
joituspalvelu.

Tähän ei kuulu:
•  asiakirjojen skannaus (72300)

74852 Postituspalvelut
Postituksen valmistelu: kirjeiden, pakettien 
yms. varustaminen osoitteella, täyttäminen pos
titettavalla materiaalilla jne.

Tähän ei kuulu:
• suoramainosten jakelu postin välityksellä 

(64110)
• suoramainosten jakelu muuten kuin postin  

välityksellä (64120)

74853 Käännös- ja  tulkkauspalvelu
Kielen käännös- ja  tulkkauspalvelu.

74859 Muu sihteeripalvelu
Muu sihteeripalvelu.

7486 Puhelinpalvelukeskusten toiminta 

74860 Puhelinpalvelukeskusten toiminta
Puheluja vastaanottava palvelukeskus (call 
center), joka vastaa asiakkaiden puheluihin 
käyttämällä automaattista puheluiden jakelua 
tai automaattisia puhelinpalvelujärjestelmiä.

Asiakassuhteisiin ja  asiakaspalveluun liittyvät 
tekniset välityspalvelut kolmannelle osapuo
lelle: tilausten vastaanotto, tietojen antaminen 
tuotteista ja  valitusten käsittely.

Lähtevien puheluiden palvelukeskus, joka 
käsittelee asiakkaille suunnattuja myynti- ja  
markkinointitoimia: suoramarkkinointi, osoit
teiden tarkistaminen ja  markkinatutkimus ilman 
tietojen analysointia.

Tähän ei kuulu:
• markkinatutkimusten ja  mielipideselvitysten 

tekeminen (74130)

7487 Muualla luokittelematon liike-elämän 
palvelu

74871 Taideteollinen muotoilu ja  
suunnittelu

Asiakkaan laskuun suoritettava tekstiilien, 
vaatteiden, jalkineiden, huonekalujen, sisus
tustarvikkeiden, taloustarvikkeiden, korujen ja  
nahkatavaroiden (laukut, lompakot yms.) muo
toilu ja  suunnittelu. Diplomien ja  kunniakirjo
jen tekstaus sekä kirjojen ja  äänilevyjen kansi
en suunnittelu.

Sisustusarkkitehdit, sisustussuunnittelu ja  vi- 
hersisustuspalvelu.

Teollinen muotoilu sekä tuotteiden suunnittelu 
ja  kehittäminen tuotantoa varten.

74872 Perintätoimistot ja  luottotietopalvelu
Laskujen perintään erikoistuneet yhtiöt. Yksi
tyishenkilön tai yrityksen luottokelpoisuuteen 
tai liiketoimintaan liittyvä luottotietopalvelu.

Tähän ei kuulu:
• luottoluokitus (67130)
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74873 Messujen ja kongressien 
järjestäminen

Messujen, konserttien, näyttelyjen ja  kongres
sien järjestäminen sekä näyttelyosastojen suun
nittelu. Mannekiininäytösten ja  tuote-esittely
tilaisuuksien järjestäminen. Huutokauppatilai- 
suuksien järjestäminen.

74879 Muualla mainitsemattomat liike- 
elämän palvelut

Yritysten välitys eli pienten ja  keskisuurten 
yritysten, myös ammatinharjoittajien yritysten 
perustamisj ärj estelyt.

Franchising-ketjun perustajayritykset, ns. fran- 
chising-antajat, jo tka tarjoavat tukipalveluita,

neuvontaa, koulutusta ja  muuta tukea fran- 
chising-yrittäjille.

Esineiden arvon arviointi (muun kuin vakuu
tustoiminnan yhteydessä).

Oppimateriaalin valmistus.

Itsenäisten näyttelijöiden, esiintyjien ja  taitei
lijoiden tai heidän tuotantonsa edustaminen; 
esiintymistilaisuuksien hankinta ja  tuotannon 
(kirjat, näytelmät, valokuvat, taidetyöt) välit
täminen kustantajille, tuottajille jne.

Tähän ei kuulu:
• kiinteistöjen arvon arviointi (70310)
• vakuutuksiin liittyvä arviointi (67200)
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75 Julkinen hallinto ja 
maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus

Tähän luokkaan kuuluvat julkishallinnon 
yleensä suorittamat toimet. Oikeudellinen tai 
institutionaalinen asema ei sinänsä ole määrää
vä tekijä. Tähän luokkaan kuuluvat paikallis- 
tai keskushallinnon yksiköt, joiden avulla yh
teisön hallinto toimii asianmukaisesti.

Julkisen vallan (valtion, kuntien ja  kuntainliit
tojen sekä sosiaalivakuutuslaitosten) toiminta, 
jonka tehtävänä on säätää lakeja, valmistella 
säädöksiä, hoitaa julkista taloutta, myöntää 
lupia, valvoa elinkeinoja sekä johtaa ja  valvoa 
yhteiskunnallisia palveluja, hoitaa hallinnollisia 
rekistereitäjne.

Myös valtion, kuntien ja  kuntainliittojen oman 
toiminnan hallinto.

Muualle luokiteltu toiminta ei kuulu kaksinu- 
merotasolle 75, vaikka se olisikin julkishallin
non suorittamaa. Esimerkiksi kouluhallinto 
(säädökset, koulutoimen tarkastukset, oppimää
rät) kuuluu luokkaan 75, mutta itse opetus ei 
(80 Koulutus), vankila- tai sotilassairaala kuu
luu terveydenhuoltoon (85 Terveydenhuolto- ja  
sosiaalipalvelut), ja  viemäri- ja  jätehuolto 
luokitellaan luokkaan 90 Ympäristönhuolto.

751 Julkishallinto 

7511 Julkinen yleishallinto 

75110 Julkinen yleishallinto
Julkisen vallan (valtion, kuntien ja  kuntainliit
tojen) lain säätämiseen ja  toimeenpanoon liit
tyvä toiminta, julkisen talouden suunnittelu ja  
hoito (mm. budjettien laadinta, verotus ja  kir
janpito), yleistaloudellinen suunnittelu, yleisten 
tieteellisteknisten asioiden julkinen hallinto, 
yleinen tilastotuotanto.

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 kuulu:
• tuomioistuinten toiminta (75231)
• säätiömuotoiset tutkimustoimintaa rahoitta

vat organisaatiot (91331)
• ulkoasiain hallinto (75210)
•  julkisen sektorin oma henkilöstöhallinto 

(75140)
• julkisten rekisterien, kuten väestörekisterin 

pito (75140)

7512 Terveydenhuollon, opetuksen, 
kulttuurin ja muiden yhteis
kuntapalvelujen hallinto

Henkilökohtaista hyvinvointia edistämään tar
koitettujen palvelujen julkinen hallinto: terve
ys, koulutus, kulttuuri, urheilu, virkistys, ympä
ristö, asuminen, sosiaalipalvelut jne.

75121 Opetuksen ja  kulttuuriasiain hallinto
Koulutoimen hallinto ja  valvonta sekä koulu
tuspolitiikan suunnittelu, mm. opetusohjelmien 
ja  -menetelmien suunnittelu ja  kehittäminen, 
koulutoimen tarkastus, opintotukiasiain hoito 
jne.

Kulttuuripolitiikan ja  urheiluasioiden kehittä
minen ja  hallinto, puisto-, viher- ja  virkistys
alueiden hallinto, historiallisesti arvokkaiden 
rakennusten ja  muistomerkkien yms. suojelun 
hallinto.

Opetusministeriö.

E lokuvatarkastamo.

Tähän ei kuulu:
• varsinainen koulutus (80)
• varsinainen urheilutoiminta (926)
• puisto-, viher- ja  virkistysalueiden rakenta

minen (45230)
• puisto- ja  virkistysalueiden hoito (90031)
• kirjastot, arkistot, museot ym. kulttuuri- 

instituutiot (925)
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75122 Terveydenhuollon ja  sosiaaliturvan 
hallinto

Terveydenhuoltoon liittyvien asioiden hallinto, 
säätely ja  valvonta, terveyspolitiikan suunnit
te lu ja  kehittäminen, lupamenettely (esim. luvat 
lääkärien ammatin harjoittamiseen), lääketie
teellisten tutkimusohjelmien hallinto ja  kehit
täminen, ruoan ja  veden puhtauden valvontaan 
liittyvät normistot, asunto- ja  ympäristöasiain 
hallinto yms.

Sosiaaliturvaan ja  hyvinvointiin, mm. perhetu
keen, lasten ja  nuorten huoltoon, lasten päivä
hoitoon, kotipalvelutoimintaan, toimeentulo
turvaan, vanhusten huoltoon, sotainvalidien, 
invalidien ja  kehitysvammaisten erityishuol
toon sekä päihdyttävien aineiden väärinkäyttä
jien huoltoon liittyvien asioiden hallinto, val
vonta, säätelyjä kehittäminen.

Sosiaali- ja  terveysministeriö sekä ympäristö
ministeriö.

Tähän ei kuulu:
• varsinainen terveydenhuolto (851)
• eläinlääkintäpalvelut (85200)
• varsinaiset sosiaaliturva- ja  hyvinvointipal

velut (853)
• julkinen sosiaalivakuutustoiminta (7530)
• viemäri- ja  jätevesihuolto, puhtaanapito- 

yms. palvelut (900)

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. 
sovittelu) sekä työehtojen ja  työvoimapolitii
kan valvonta ja  säätely. Elinkeinoasioita ovat 
varsinainen talouden valvonta ja  säätely, ulko
maankaupan, arvopapereiden, tuotantoelämän 
yms. säännösten hallinto, toimialakohtainen 
talouden edistäminen jne.

Liikenne- ja  viestintäministeriö, kauppa- ja  
teollisuusministeriö, työministeriö, maa- ja  
metsätalousministeriö, kuntien elinkeinotoi
mistot, maataloustoimistot ja  -lomalautakunnat, 
patentti- ja  rekisterihallitus, Ratahallintokes
kus, Tiehallinto, Ajoneuvohallintokeskus, 
Viestintävirasto, Rahoitustarkastus jne.

Tähän ei kuulu:
• työvoimatoimistot (74501)
• autojen katsastus (74302)
•  valtion ja  kuntien rakennuttajaorganisaatiot 

(70110)
• Suomen Posti Oyj (64110)
• Sonera Oyj (64201)
• Tieliikelaitos (63219)
• merenkulun hallinto (63229)
• ilmailun hallinto (63230)

7514 Julkishallintoa tukevat toiminnot 

75140 Julkishallintoa tukevat toiminnot
Julkisten rekisterien, kuten väestörekisterin 
pito.

Julkisen sektorin oma henkilöstöhallinto. 

Kuntien hankintakeskukset.

Tähän ei kuulu:
•  valtion viljavarasiointi (Avena Siilot Oy) 

(63120)
• Kauppatalo Hansel Oy (valtion hankinta

keskus) (51871)
• varsinaiset saniteettipalvelut (900)
• kiinteistönhuolto (70320)
• virkistys- ia kulttuuriasiain aluehallinto 

(75121)

752 Ulkoasiain hallinto, maan
puolustus ja järjestystoimi

7521 Ulkoasiain hallinto 

75210 Ulkoasiain hallinto
Uiko- ja  kansainvälisten asioiden hoito, ulko
ministeriö, kansainväliset rauhanturvajoukot.

Suomen ulkomailla sijaitsevien lähetystöjen 
yms. toiminta.

Tähän ei kuulu:
• ulkomaiden Suomessa sijaitsevat lähetystöt 

(98000)
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7522 Maanpuolustus 

75220 Maanpuolustus
Maanpuolustusasioiden ja  -joukkojen hallinto, 
toiminta ja  johto. Puolustusvoimien sotilas- ja  
siviilihenkilöstön toiminta. Myös maanpuo
lustukseen liittyvä sovellettu tutkimus- ja  ke
hittämistoiminta.

Tähän ei kuulu:
• kansainvälisten rauhanturvajoukkojen toi

minta ja  muu sotilaallinen apu (75210)
•  puolustusministeriö (75110)
• sotilasalan koulutus (80300)
• sotilassairaalat (85111)
•  sotaoikeus (75231)
• rauhanajan katastrofeihin varautuminen 

(75242)

7523 Oikeustoimi ja vankeinhoito

75231 Oikeudenhoito
Tuomioistuinlaitoksen, käräjäoikeuksien, mais
traattien, kaupunginviskaalinvirastojen, kau
punginvoudin virastojen ja  sotaoikeuden toi
minta.

Tähän ei kuulu:
•  oikeusministeriö (75110)
• työtuomioistuin (75130)
• yksityiset asianajotoimistot (74112)

75232 Vankeinhoito
Vankeinhoidon hallinto, vankilatoiminta. 

Työlaitokset ja  -siirtolat.

Kriminaalihuolto.

Tähän ei kuulu:
• vankilasairaalat (85111)

7524 Poliisitoimi ja rajojen vartiointi 

75241 Poliisitoimi
Poliisivoimien toiminta, joka käsittää sekä 
suojelu- että tutkintatehtävät.

Myös pysäköinninvalvonta.

Tähän ei kuulu:
•  oikeuden- ja  vankeinhoito (7523)

• poliisiammattikorkeakoulujen toiminta 
(80300)

•  rajojen vartiointi (75242)
• yksityiset vartiointiliikkeet (74600)

75242 Rajojen vartiointi ja  väestönsuojelu
Rajojen vartiointi, väestönsuojelu ja  rauhan
ajan katastrofeihin varautuminen.

T ulli-ja  passitarkastus.

Tähän ei kuulu:
• säteilyturvakeskus (74301)

7525 Palo- ja pelastustoimi 

75250 Palo- ja pelastustoimi
Tulipalojen sammutus ja  ehkäiseminen, palo- 
tarkastus ja  hädänalaiseen tilanteeseen joutu
neiden pelastaminen. Palo- ja  pelastuslaitoksen 
suorittama ympäristövahinkojen torjunta.

Miinojen ja  sen kaltaisten raivaus (myös rä
jäytys).

Tähän ei kuulu:
•  sairaankuljetus (85144)
• alusten pelastuspalvelu (63229)

753 Pakollinen sosiaalivakuutus- 
toiminta

7530 Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
Laajoja väestönosia koskeva kollektiivinen 
sosiaalivakuutustoiminta, sekä julkisen että 
yksityisen sektorin hoitama.

75301 Kansaneläkelaitoksen 
vakuutustoiminta

Kansaneläkelaitoksen hoitama sosiaalivakuu
tustoiminta.

Tähän ei kuulu:
• kansaneläkelaitoksen kuntoutuslaitokset 

(85112)

75302 Lakisääteinen työeläkevakuutus
Lakisääteiseen (pakolliseen) eläkevakuutuk
seen erikoistuneet yhtiöt, eläkekassat ja  -säätiöt 
sekä muut eläkelaitokset.
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Pakollista työeläkevakuutusta palveleva toi
minta (kuten Eläketurvakeskus).

75309 Muu pakollinen sosiaali
vakuutustoiminta

Muualla luokittelemattomien pakollista sosiaa
livakuutusta harjoittavien yksiköiden toiminta.

Erityisesti työttömyysvakuuttamiseen keskitty
neet kassat ja  rahastot.

Tähän kuuluvat myös työttömyyskassat, työttö- 
myysvakuutusrahasto, sairauskassat, hautaus- 
kassat, koulutus- ja  erorahasto ja  vakuutuskas
sojen yhdistys.
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80 Koulutus
Opetus tai koulutus on toimintaa, jonka tar
koituksena on aikaansaada oppimista eli muu
toksia henkilöiden tiedoissa, taidoissa tai ar
voissa. Se voi olla julkista tai yksityistä ja  
tapahtua päivä- tai iltaopetuksena. Koulutus 
sisältää opettamistilanteen järjestämisen sekä 
opettamisen organisoinnin ja  opetuksen toi
meenpanon. Opetusta voidaan antaa luokka
huoneessa tai etäopetuksena radion, television 
tai Internetin välityksellä tai kirjekurssin muo
dossa. Luokkiin 801-803 sisältyvä koulutus on 
pääasiassa tutkintoon johtavaa koulujärjestel- 
mäkoulutusta. Aikuiskoulutus ja  erityisopetus, 
joka on sisällöltään vastaavaa kuin koulujär- 
jestelmäkoulutus sisällytetään myös näihin 
luokkiin.

Tähän ei kuulu:
•  opetus- ja  koulutoimen hallinto sekä kuntien 

kouluvirastot ja  -toimistot (75121)
•  säätiöt ja  yhdistykset, jo tka  tukevat oppi

laitoksia ja  niiden oppilaita tai myöntävät 
opintoapurahoja ja  -lainoja (91331)

•  oppilasasuntojen ylläpito (70201)

801 Peruskoulu 

8010 Peruskoulu 

80100 Peruskoulu
Peruskoulun luokat 1-9.

Peruskoulujen esiopetus 6-vuotiaille.

Lisäopetus sekä peruskoulua korvaavat erityis
koulut ja  oppilaitokset.

Tähän ei kuulu:
• lasten päivähoito ml. päiväkodeissa tapah

tuva esiopetus 6-vuotiaille (85321)

802  Lukio ja ammatillinen koulutus

8021 Lukio 

80210 Lukio
Päivä-ja iltalukiot sekä erityislukiot.

8022 Ammatillinen koulutus 

80220 Ammatillinen koulutus
Ammatilliset oppilaitokset, ammatilliset eri
koisoppilaitokset, ammatilliset erityisoppilai
tokset, ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, 
sekä muut ammatilliset oppilaitokset.

Vesiliikenteen ammatinharjoittamiseen oike
uttavan lupakirjan edellyttämä koulutus.

Tähän ei kuulu:
• liikunnan koulutuskeskukset (80421)
• korkeakoulujen teknillinen ja  ammatillinen 

koulutus sekä opettajakoulutus (80300)
• sotilasalan koulutus (80300)

803  Korkeakoulut 

8030 Korkeakoulut 

80300 Korkeakoulut
Yliopistojen ja  korkeakoulujen järjestämä 
opetus opetusasteesta ja  -suunnasta riippumat
ta. Ammattikorkeakoulut.

Sotilaskorkeakoulut.

Tähän ei kuulu:
• yliopiston apteekki (52310)
•  korkeakoulujen maatilat (01, 02)
• korkeakoulujen tutkimuslaitokset (73)

M Koulutus
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804 Muu koulutus

8041 Kuljettajakoulutus 

80410 Kuljettajakoulutus
Autokoulut sekä harrastemuotoiset ilmailu- ja  
veneilykoulut.

Tähän ei kuulu:
•  ammatilliset kuljettajakoulut (80220,

80422)
• ilmailu- ja  venekerhot (92620)

8042 Muu aikuiskoulutus yms. 

80421 Kansanopistot, kansalaisopistot, 
musiikkioppilaitokset yms.

Musiikkioppilaitokset, musiikkileikkikoulut, 
kansanopistot, kansalais- ja  työväenopistot ja  
muut yleissivistystä antavat oppilaitokset, 
opintokeskukset ja  kesäyliopistot Yliopistojen 
ja  korkeakoulujen täydennyskoulutuskeskukset.

Myös liikunnan koulutuskeskukset ja  sotilas- 
alan ammatilliset oppilaitokset.

Tähän ei kuulu:
•  sotilaskorkeakoulut (80300)
•  korkean asteen musiikkioppilaitokset 

(80300)

80422 Koulutuskeskukset
Koulutusjärjestelmän ulkopuolella järjestetty 
opetus; yritysten, julkisen sektorin järjestöjen, 
liittojen ja  muiden yhteisöjen henkilöstökou- 
lutuskeskukset ja  muut henkilöstökoulutusta 
antavat itsenäiset yksiköt.

80423 Kielikoulut ja  -opistot
Kielikoulut ja  -opistot.

80424 Kirjeopistot
Kirjeopistot.

80429 Muut koulutusta antavat yksiköt
Erilaisten kurssien (atk-, valmennus- jne. kurs
sien) järjestäjät ja  yksityisopettajat.
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N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut

85 Terveydenhuolto-ja 
sosiaalipalvelut

851 Terveydenhuoltopalvelut

8511 Sairaalapalvelut

85111 Varsinaiset sairaalapalvelut
Valtion, kuntien ja  kuntayhtymien ylläpitämät 
sairaalat sekä yksityiset sairaalat.

Myös puolustusvoimien ja  vankeinhoitolaitok
sen alaiset sairaalat.

Tähän ei kuulu:
•  terveyskeskusten vuodeosastot (85121)
• Järvenpään sosiaalisairaala (85314)

85112 Kuntoutuslaitokset ja  sairaskodit
Muut sairaanhoitosijoja sisältävät hoitolaitok
set, kuten sairaskodit, toipilaskodit, kuntoutus
laitokset sekä lääkärijohtoiset luontaishoitolat 
ja  kylpylaitokset.

8512 Lääkäripalvelut 

85121 Kunnalliset terveyskeskukset
Kuntien ja  kuntayhtymien ylläpitämät terveys
keskukset ja  terveyskeskusten vuodeosastot.

Sellaisten terveyskeskusten vuodeosastot, jo i
den päätehtävä on tarjota vanhuksille pitkäai
kaista ympärivuorokautista hoitoa, kuuluvat 
luokkaan 85313 edellyttäen, että ne toimivat 
omina toimipaikkoinaan.

85129 Muut lääkäripalvelut
Yksityiset lääkäriasemat ja  -keskukset sekä 
yksityislääkärit. Myös sellaiset lääkäriasemat, 
joissa on vain muutama (2-3) jälkihoitoon 
tarkoitettu sairaansija. Lääkärin työterveyspal
veluja tarjoavat työterveysasemat.

8513 Hammashoito 

85130 Hammashoito
Yksityiset hammaslääkäriasemat ja  hammas
lääkäreiden yksityisvastaanotto sekä hammas
huollon muu toiminta.

Tähän ei kuulu:
• hammashoito kunnallisissa terveyskeskuk

sissa (85121)
• hammaslaboratoriot (33102)

8514 Muut terveydenhuoltopalvelut
Tähän luokkaan kuuluvat terveydenhoitopal
velut, jo ita ei anneta sairaaloissa tai ammattia 
harjoittavien lääkärien toimesta, vaan potilai
den hoitoon oikeutettujen muiden terveyspal
velujen tuottajien toimesta.

85141 Fysioterapia
Fysikaaliset hoitolaitokset ja  itsenäisinä am
matinharjoittajina toimivat fysioterapeutit.

Tähän ei kuulu:
• sairaaloiden kuntoutusyksiköt (85111)
• kuntoutuslaitosten yms. kuntoutusyksiköt 

(85112)
• terveyskeskusten kuntoutusyksiköt (85121)
• yksityisten lääkäriasemien kuntoutusyksiköt 

(85129)

85142 Laboratoriotutkimukset
Itsenäiset terveydenhoidollisia laboratorio-pal
veluja tuottavat yksiköt. Myös veripalvelu.

Tähän ei kuulu:
•  sairaaloiden laboratorioyksiköt (85111)
• kuntoutuslaitosten laboratorioyksiköt 

(85112)
•  terveyskeskusten laboratorioyksiköt (85121)
• yksityisten lääkäriasemien laboratorioyksi

köt (85129)

85143 Kuvantamistutkimukset
Itsenäiset terveydenhoidollisia kuvantamispal
veluja tuottavat yksiköt. Kuvantamismenetel-
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mällä tuotetaan kuvia esim. sisäelimistä tai 
luustosta (mm. röntgenkuvaus, isotooppikar- 
toitus, lämpökuvaus, magneettikuvaus ja  kai
kututkimus). Myös ultraäänikuvauksia sekä 
tietokonetomografiatutkimuksia tuottavat yksi
köt.

Tähän ei kuulu:
• sairaaloiden röntgenyksiköt (85111)
• kuntoutuslaitosten röntgenyksiköt (85112)
• terveyskeskusten röntgenyksiköt (85121)
•  yksityisten lääkäriasemien röntgenyksiköt 

(85129)

85144 Sairaankuljetuspalvelut
Itsenäiset sairaankuljetuspalveluiden tuottajat. 

Tähän ei kuulu:
•  sairaaloiden sairaankuljetusyksiköt (85111)
• palo- ja  pelastuslaitoksen sairaankuljetus- 

toiminta (75250)
• terveyskeskusten sairaankuljetusyksiköt 

(85121)

85149 Muu terveyspalvelu
Sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan palvelut 
vastaanotolla ja  potilaan kotona. Muut terapiat 
kuin fysioterapia.

Lääkärien suosittelemat muut terveyspalvelut, 
kuten kiropraktikot, naprapaatit, kuntohoitajat, 
lymfaterapeutit, terveydenhoitokoulutuksen 
saaneet jalkojenhoitajat ja  muut vastaavien 
terveyspalvelujen tuottajat.

Puheterapeutit. Akupunktio.

Terveydenhoitoalan konsultointi.

Tähän ei kuulu:
• yksityislääkäreiden tuottamat vastaavat 

palvelut (85129)

852 Eläinlääkintäpalvelut

8520 Eläinlääkintäpalvelut 

85200 Eläinlääkintäpalvelut
Koti- ja  lemmikkieläinten terveydenhoito ja  
eläinvalvonta. Nämä toiminnot suorittaa pätevä 
eläinlääkäri omalla vastaanotollaan, eläinsai-

raaloissa, maatiloilla, kenneleissä, kodeissa tai 
muualla.

Eläinten karanteenihoito.

Myös eläinambulanssit.

Tähän ei kuulu:
• kotieläinten hoito palkkiota vastaan, johon  

ei liity eläinlääkintää (01420)
• lemmikkieläinten hoitopalvelut, jo ih in  ei 

liity eläinlääkintää (93050)

853 Sosiaalipalvelut

8531 Majoituksen sisältävät 
sosiaalipalvelut

Majoituksen sisältävät sosiaalipalvelut jakau
tuvat kolmeen ryhmään: laitoshoitoon, pysy
väisluonteisiin asumispalveluihin ja  tilapäis- 
luonteisiin majoituksen sisältäviin sosiaalipal- 
veluihin.

Laitoshoidon ja  asumispalvelun erona on asi
akkaan mahdollisuus päättää sijoituspaikasta. 
Laitoshoidossa asiakas on hoitosuhteessa ja  
toimintayksikkö tai viranomainen tekee pää
töksen asiakkaan sijoituksesta. Sen sijaan asu
mispalveluissa asiakkaan asuminen perustuu 
aina asunnon hallintasuhteeseen (vuokra tai 
omistus). Asiakkaalla on silloin hallussaan oma 
vakituinen asuintila, joka on yksin hänen käy
tössään.

Laitoshoito on luokituksessa jaettu kolmeen 
luokkaan asiakasryhmän mukaan (85311- 
85314). Asumispalvelut luokitellaan edelleen 
asumisen ja  palveluntarpeen jatkuvuuden 
mukaan luokkiin 85315, 85316 ja  85319. 
Luokkaan 85315 kuuluvat varsinaiset 
asumispalvelut, joissa asuminen perustuu 
jatkuvaan palveluntarpeeseen ja  myös 
asuminen on siten vakituista. Luokkiin 85316 
ja  85319 sijoitetaan sellaiset majoituksen 
sisältävät sosiaalipalvelut, joissa asuminen 
ja/tai palvelun tarve on pääasiassa tilapäistä. 
Ensi- ja  turvakodit muodostavat oman 
luokkansa (85316) ja  muut pääasiassa 
tilapäiseksi tarkoitetut asumispalvelut luokan 
(85319).
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85311 Lasten ja  nuorten laitokset
Laitokset, joihin sijoitetaan lapsia ja  nuoria 
lastensuojeluperustein: lastenkodit, nuorisoko
dit ja  koulukodit. Myös erityislastenkodit sekä 
esimerkiksi päihdeongelmaisten hoitoon kes
kittyneet lastensuojelulaitokset. Tähän luok
kaan kuuluvat myös ns. ammatilliset perhekodit 
ja  perheryhmäkodit.

85312 Kehitysvammalaitokset
Kehitysvammaisten keskuslaitokset sekä kehi
tysvammaisille laitoshoitoa antavat yksiköt. 
Myös muiden vammaisten pitkäaikaishoitoa 
antavat laitokset.

85313 Vanhusten laitokset
Vanhusten pitkäaikaista, ympärivuorokautista 
laitoshoitoa antavat yksiköt. Yksikössä voi olla 
myös lyhytaikaispaikkoja. Tähän luetaan myös 
sellaiset terveydenhuollon hallinnon alaiset 
yksiköt, joiden päätehtävänä on tarjota vanhuk
sille pitkäaikaista, ympärivuorokautista laitos
hoitoa.

85314 Päihdehuoltolaitokset
Laitosmuotoista katkaisuhoitoa tai päihdekun
toutusta antavat yksiköt. Päihdehuollon laitos
hoidon tunnusmerkkinä on, että asiakas saa 
rajatun ajan hoitoa päihdeongelmaansa asuen 
samalla ko. yhteisössä koko hoitojakson ajan 
ympäri vuorokauden. Hoitojaksolla on selkeä 
sisään- ja  uloskirjaus ja  hoidon tai terapian 
antaa hoitoyhteisössä oleva ammattihenkilö.

Järvenpään sosiaalisairaala.

Tähän ei kuulu:
• A-klinikat ja  nuorisoasemat (85326)

85315 Palvelutalot ja  ryhmäkodit
Tähän luokkaan kuuluvat sekä palvelutalot että 
ryhmäasumiseen perustuvat asumispalvelut. 
Palvelutalossa asukkailla on käytössään huo
neistot ja  talossa on kotipalveluja antava hen
kilökunta. Jos henkilökunta on paikalla vain 
päivällä, on yöllä oltava turvahälytys. Lisäksi 
palvelutalon luonteeseen kuuluu esteetön ym
päristö eli tilat sopivat myös liikuntaesteisille. 
Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat vanhuksille, 
kehitysvammaisille, muille vammaisille ja

mielenterveysasiakkaille tarkoitetut, ryhmä
asumiseen perustuvat asumispalvelut, joissa 
asukkaat asuvat yleensä vakinaisesti. Tällaisen 
yksikön nimi voi olla hoitokoti, palvelukoti, 
pienkoti, perhekoti, asuntola jne. Yksikössä voi 
olla henkilökunta paikalla ympäri vuorokauden 
tai vain päivällä.

Tähän ei kuulu:
• ensi- ja  turvakodit (85316)

85316 Ensi- ja  turvakodit
Ensi- ja  turvakodit.

85319 Muut laitokset ja  asumispalvelut
Tähän luokkaan kuuluvat muualla luokittele
mattomat sosiaalihuollon laitokset ja  asumis
palvelut. Tähän kuuluvat esimerkiksi pakolais
keskukset ja  pakolaisten vastaanottokeskukset 
ja  muut sellaiset asumispalvelut, joissa on 
kysymys useimmiten lyhytaikaisesta, tiettyyn 
ongelmaan liittyvästä tukimuodosta. Siten 
tähän lasketaan mm. tukiasuminen sekä päih
deongelmaisille tarkoitetut asumispalvelut 
(päihdeongelmaisten hoitokodit, huoltokodit, 
ensisuojat ja  selviämisasemat). Sellaiset van
huksille tarkoitetut palvelutalot, joissa on osa
vuorokautiset palvelut, mutta eivät muuten 
täytä palvelutalon vaatimuksia (esimerkiksi 
ympäristö ei ole liikuntaesteiselle sopiva). 
Myös lyhytaikaista asumispalvelua antavat 
yksiköt eli lomakodit kuuluvat tähän luokkaan.

8532 Sosiaaliset avopalvelut
Tähän luokkaan kuuluvat avomuotoiset sosiaa
lipalvelut eli sosiaalipalvelut, joihin ei sisälly 
majoitusta. Sosiaalisten avopalvelujen tehtävä
nä on tukea ja  turvata päivittäisen elämän su
juminen.

85321 Lasten päivähoito
Lasten päiväkodit, erityispäiväkodit, koulu
laisten iltapäiväkerhot, perhepäivähoito, leikki
kerhot, leikkipuistot, leikkikoulut sekä leikki
jä  toimintavälinelainaus ja  avoimet päiväkodit.

Tähän ei kuulu:
• lapsen ympärivuorokautinen hoito ja  yllä

pito yksityiskodissa (85311)
• kehitysvammaisen ympärivuorokautinen 

hoito ja  ylläpito yksityiskodissa (85312)

219



N Terveydenhuolto-ja sosiaalipalvelut

• muun hoitoa tai muuta huolenpitoa tarvitse
van henkilön ympärivuorokautinen hoito ja  
ylläpito yksityiskodissa (85315)

• musiikkileikkikoulut (80421)

85322 Päivätoiminta
Päiväkeskukset ja  vanhusten ja  kehitysvam
maisten päivähoito.

Päiväkeskusten tehtävänä on lisätä toimintaky
kyä yhteisöllisyydellä ja  vuorovaikutukselli- 
suudella. Vanhusten päiväkeskusten tavoitteena 
on erityisesti toimintakyvyn tukeminen ja  itse
näisen asumisen edistäminen. Päihdehuollon 
päiväkeskukset tarjoavat puolestaan päihteet
tömän oleskelu- ja  kohtauspaikan. Mielenter
veysasiakkaille palvelu antaa päiväohjelman ja  
tukee näin osallistumista aktiiviseen elämään ja  
sosiaalista selviämistä.

85323 Kotipalvelut
Kodinhoitoapu ja  tukipalvelut. Kotipalvelut 
tarkoittavat henkilökohtaiseen hoivaan ja  huo
lenpitoon, lasten hoitoon sekä muuhun tavan
omaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja  toi
mintojen suorittamista ja  niissä avustamista.

Tähän ei kuulu:
• kehitysvammaisten ja  invalidien päiväkes

kukset (85322)

85324 Työtoiminta ja työhön kuntoutus
Kehitysvammaisten työ- ja  toimintakeskukset 
sekä toiminta, jonka tavoitteena on edistää 
vajaakuntoisen henkilön työelämään sijoittu
mista. Tähän kuuluu myös sellainen mielenter

veysasiakkaiden kuntoutus, jonka tavoitteena 
on työhön tai aktiiviseen toimintaan palaami
nen.

Tähän ei kuulu:
• kehitysvammaisten päiväkeskuksissa jä r 

jestettävä työtoiminta (85322)

85325 Neuvolat
Kasvatus- ja  perheneuvolat, kehitysvamma
huollon neuvolat sekä muut sosiaalityön am
mattihenkilöstön antamaa ohjausta ja  neuvon
taa sekä sosiaalisten ongelmien selvittämistä 
järjestävät toimintayksiköt.

85326 Avomuotoinen päihdekuntoutus
A-klinikka, nuorisoasema, avokatkaisuyksikkö 
ja  muu vastaava avomuotoista päihdekuntou
tusta antava yksikkö. Palvelun tarkoituksena on 
hoitaa ja  kuntouttaa päihdeongelmaisia. Hoi
don tai terapian antaa yksikössä oleva ammat
tihenkilö.

85329 Muu sosiaalitoiminta
Vammaisten tulkkipalveluja, vapaaehtoistyötä, 
sosiaalista lomatoimintaa, lasten, vanhusten ja  
vammaisten sosiaalista virike-, harrastus- ja  
virkistystoimintaa, ulkomaalais- ja  pakolais
huoltoa tai muuta edellä luokittelematonta 
sosiaal¡palvelutoimintaa järj estävät yksiköt.

Tähän luokkaan kuuluvat myös tukipalvelut 
näkö- tai kuulovammaisille ja  sydän- tai syöpä- 
sairaille, invalidien sopeutumisvalmennus ja  
Aids-tukikeskukset.
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90 Ympäristönhuolto
Tämä luokka sisältää kotitalous- ja  teollisuus- 
jätteen keruun ja  käsittelyn. Toiminnan tarkoi
tuksena ei ole jätteen käyttäminen teollisessa 
tuotantoprosessissa vaan sen hävittäminen, 
jolloin tuloksella on vain vähän tai ei lainkaan 
arvoa. Tähän luokkaan kuuluu myös muuta 
toimintaa, kuten katujen puhdistusta ja  lumen 
luontia jne.

Sen sijaan tähän ei kuulu jätteen, romun ja  
muiden tavaroiden käsittely uusioraaka-ai
neeksi. Tämä edellyttää todellista muuntamis- 
prosessia. Tuloksena saatu uusioraaka-aine on 
valmista käytettäväksi teollisessa tuotantopro
sessissa, eikä se ole lopputuote (37100 ja  
37200). Jätteen ja  romun tukkukauppa (osto ja  
myynti), mukaan luettuna keruu, lajittelu, pak
kaus, jakelu jne., kuitenkin ilman muuntamis- 
prosessia, kuuluu luokkaan 51570.

900 Ympäristönhuolto 

9001 Viemäri-ja jätevesihuolto 

90010 Viemäri- ja  jätevesihuolto
Rakennuksista tulevien jätevesien poiskuljetus 
viemäriverkoston kautta sekä näiden jätevesien 
puhdistus. Puhdistukseen voi liittyä suodatusta, 
sedimentointia ja  kemiallista käsittelyä, ja  sen 
tehtävänä on tehdä jätevesi terveydelle vaarat
tomaksi. Viemärien kunnossapitoja puhdistus.

Loka-, sako- ja  viemärikaivojen, lietesäiliöiden 
yms. tyhjennys ja  puhdistus, kemiallisten käy
mälöiden huolto.

Sadevesien ja  vastaavien vesien poistaminen 
viemäriverkoston kautta sekä näiden vesien 
puhdistus.

Uima-altaiden ja  teollisuuden jätevesien käsit
tely.

Tähän ei kuulu:
•  veden puhdistus ja  jakelu (41000)
• viemärijärjestelmien rakentaminen (45219)

• saastuneen pohja- tai pintaveden käsittely 
ympäristösaasteiden puhdistuksen yhteydes
sä (90032)

9002 Muu jätehuolto 

90020 Muu jätehuolto

Kotitalous-, teollisuus- ym. kiinteistöjen jättei
den keräily, kuljetus ja  käsittely. Myös siirty
mävaiheen radioaktiivisen jätteen ja  räjäh- 
dysainejätteen jätehuolto. Siirtymävaiheen jä 
tettä on radioaktiivinen (pääasiassa lääketie
teellisestä käytöstä tuleva) jäte, joka hajoaa 
välivarastoinnin aikana ja  joka voidaan sen 
jälkeen mahdollisesti käsitellä valvontajärjes
telmän ulkopuolella.

Jätteiden keräily: roskalaatikoiden, öljyastioi- 
den yms. jätesäiliöiden sijoittaminen keräily- 
paikalle ja  jätteiden kokoamisesta huolehtimi
nen. Vaarallisen jätteen, käytettyjen paristojen, 
käytetyn ruokaöljyn ja  -rasvan jne. keruu. 
Käytetyn öljyn keruu kuljetusvälineistä ja  
huoltamoilta. Rakennusjätteen ja  rakennusten 
purkujätteen keruu. Jätteenkeruukeskusten toi
minta. Jäteastioiden ja  vastaavien vuokraus.

Jätteiden kuljetus: jätteen kuormaus, kuljetta
minen käsittelypaikalle ja  purkaminen. Jätteen 
kuljetus puhdistamoon tai muuhun käsittely- 
paikkaan. Jäteöljyn, liuottimien, lääkeaineiden 
ym. ongelmajätteiden kuljetus ongelmajätelai
tokseen.

Jätteiden käsittely: käsittelyyn sisältyvät kaikki 
menetelmät tai prosessit, jo tka on suunniteltu 
muuttamaan minkä tahansa jätteen fysikaalista, 
kemiallista tai biologista luonnetta tai koostu
musta niin, että se neutralisoituu, muuttuu 
vaarattomaksi tai turvallisemmaksi kuljettaa tai 
soveltuvaksi hyväksikäyttöön tai varastointiin 
tai vähenee volyymiltaan. Jätteiden polttaminen 
polttolaitoksessa sekä jätteen käsittely kom
postoimalla biojätettä, kun tavoitteena on jä t
teen hävittäminen ja  sivutuote (kompostimul- 
ta). Ongelmajätteen tekeminen ympäristölle 
vaarattomaksi ongelmajätelaitoksessa ja  lop- 
pujätteen varastoiminen. Toksisten elävien tai 
kuolleiden eläinten ja  muun saastuneen jätteen
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käsittely ja  hävittäminen. Käytettyjen tavaroi
den, kuten jääkaappien käsittely haitallisten 
jätteiden poistamiseksi.

Jätteiden hävittäminen: hävittämiseen sisältyy 
jätteiden lopullinen sijoittaminen täyttömaana, 
sitomalla, sijoittamalla maan alle, kaatamalla 
mereen tai millä tahansa muulla soveltuvalla 
hävitysmenetelmällä silloin, kun jätteille ei 
ole mitään jatkokäyttöä. Kaatopaikkojen pito. 
Yleisten käymälöiden pitäminen.

Tähän ei kuulu:
•  jätteen keruu osana jätteiden tukkumyyntiä 

(51570)
•  ydinpolttoaineen jälleenkäsittely ja  radio

aktiivisen ydinjätteen käsittely (23300)
• elintarvike-, juom a- ja  tupakkajätteen kä

sittely uusioraaka-aineeksi (37200)
• jätteen ja  romun käsittely myytäväksi kol

mansille osapuolille, ilman todellista me
kaanista tai kemiallista muuntamisproses- 
sia, esimerkiksi autojen, laitteiden ja  tieto
koneiden hajottaminen tai paperi-, tekstiili-, 
muovi- tai puujätteen lajittelu tai kokoon 
puristaminen (50, 51, 52)

• jätepaperin, -lasinyms. keräily (51570)
• palo- ja  pelastuslaitoksen hoitama ympä

ristövahinkojen torjunta (75250)
• maantie- ja  ulkoilualueiden, venesatamien 

yms, roskista huolehtiminen (90031)

9003 Ympäristön kunnostaminen ja 
puhtaanapito 

90031 Ulkotilojen hoito
Ulkotilojen lakaisu ja  vastaava puhdistaminen. 
Katujen, torien, pysäköintialueiden ja  vastaavi
en lakaisu; lumen ja  jään auraaminen ja  pois- 
kuljettaminen; lentokenttien puhdistaminen; pi
hojen ja  tonttien vapaa-alueiden, puistojen, 
hautausmaiden (ei seurakuntien), liikennevi- 
herkaistojen ym. viheralueiden haravointi, la
kaisu ja  kastelu.

Tähän ei kuulu:
• kiinteistönhuoltotoimistojen suorittama 

lumen auraus ja  hiekoitus (70320)
• hautausmaiden hoito seurakuntien toimesta 

(91310)
• viheralueiden sekä istutusten hoito ja  yllä

pito (01410)

90032 Maaperän ja  vesistöjen kunnostus
Pilaantuneen maaperän ja  pohjaveden puhdis
tus joko paikan päällä tai muualla, käyttämällä 
esimerkiksi mekaanisia, kemiallisia tai biologi
sia menetelmiä. Satunnaispäästöjen pilaaman 
pintaveden puhdistaminen esimerkiksi kerää
mällä saastuttava aine tai käyttämällä kemi
kaaleja. Öljypäästöjen puhdistaminen maalta, 
pintavedestä ja  merestä rannikkoalueet mukaan 
luettuna.

Muut erikoistoimet saastumisen torjumiseksi. 

Tähän ei kuulu:
• ojien puhdistus ja  tuhoeläinten torjunta 

maatalouden edistämiseksi (01410)
• pohjaveden puhdistus vedenottotarkoituk- 

seen (41000)
• pilaantuneen pintamaan erottaminen osana 

rakentamista (45110)
• maaperän eristäminen (45110)
• asbestin poistaminen (45250)
• kolmannen osapuolen erottaman saastuneen 

maaperän kuljetus (60241)
• tekninen testaus ja  analysointi (74301)
• sisätilojen desinfiointi ja  tuholaistorjunta 

(74700)
• rakennusten, laivojen, junien  yms. desinfi

ointi (74700)
• miinojen ja  sen kaltaisten raivaus (myös 

räjäytys) (75250)
• viemäreihin liittyvä toiminta (90010)

91 Järjestötoiminta
Sellainen toiminta, jonka tarkoituksena on ajaa 
järjestön jäsenten tai jäsenyhteisöjen etuja tai 
edustamia aatteita (esim. uskonnolliset tai 
poliittiset aatteet). Selvitystyö, tiedottaminen, 
valistaminen, julistaminen, julkaisutoiminta ja  
neuvotteleminen järjestön nimissä.

Myös toiminta, jonka tarkoitus on edistää jäse
nistön viihtyvyyttä tai järjestää jäsenille yh
teistä harrastusta tai muuta ajanvietettä.

Myös tuk i-ja  kannatusyhdistysten toiminta.

Tähän ei kuulu:
• kustannustoiminta (221)
• urheilujärjestöt sekä urheilun tuki- ja  kan

natusyhdistykset (92620)
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911 Elinkeinoelämän järjestöt, 
työnantaja- ja ammatti- 
alajärjestöt

9111 Elinkeinoelämän järjestöt ja 
työnantajajärjestöt 

91110 Elinkeinoelämän järjestöt ja 
työnantajajärjestöt

Sellaisten järjestöjen toiminta, joiden jäsenten 
mielenkiinto kohdistuu tietyn alan, myös maa
talouden, liikeyritysten kehittämiseen ja  hyvin
vointiin, tai tietyn maantieteellisen tai poliitti
sen alueen tai yksikön taloudelliseen kasvuun 
ja  ilmapiiriin niiden toimialasta riippumatta. 
Tähän kuuluu myös sellaisten järjestöjen yh
teenliittymien toiminta. Pääasiallisiin palvelui
hin kuuluu tiedon levittäminen, edustaminen 
valtion elimissä, suhdetoiminta ja  työmarkki- 
naneuvottelut.

Niiden työnantajajärjestojen toiminta, jotka 
solmivat työ -ja  virkaehtosopimuksia.

Myös kunnallinen työmarkkinalaitos, valtion 
työmarkkinalaitos ja  kirkon sopimusvaltuus
kunta.

Maataloustulo- ym. sopimuksista neuvottelevat 
tuottajajärjestöt, näiden alajärjestöt ja  muut 
maataloustuottajien etujärjestöt. Maaseutukes
kusten toiminta.

Teollisuuden, kaupan ym. toimialajärjestöt.

Vientiä edistävät järjestöt.

Kauppakamarit, nuorkauppakamarit ja  yrittä
jäyhdistykset sekä muut järjestöt, joiden tar
koitus on ammatinharjoittajien tai elinkeinojen 
etujen ajaminen tai ammattitaidon kehittäminen 
ja  ylläpito.

Myös tekijänoikeusjärjestöt.

Tähän ei kuulu:
• agronomien ja  maatalousekonomian asi

antuntijoiden neuvontapalvelut (74140)
• kalatalouden neuvontajärjestöt (05010)

9112 Ammattialajärjestöt 

91120 Ammattialajärjestöt
Sellaisten järjestöjen toiminta, joiden jäsenten 
mielenkiinto kohdistuu pääasiassa tiettyyn 
tieteenalaan, ammattiin tai tekniseen alaan. 
Tähän kuuluvat tieteellistä, akateemista tai 
kulttuuritoimintaa harjoittavien asiantuntijoi
den yhdistysten toiminta. Pääasiallisiin palve
luihin kuuluu tiedon levittäminen, toimin- 
tanormien laatiminen ja  valvonta, edustaminen 
valtion elim issäja suhdetoiminta.

Myös tieteelliset yhdistykset.

Tähän ei kuulu:
• ammattiyhdistysten toiminta (91200)

912 Ammattiyhdistykset 

9120 Ammattiyhdistykset 

91200 Ammattiyhdistykset
Sellaisten yhdistysten toiminta, joiden jäsenet 
ovat työntekijöitä, jotka ovat pääasiassa kiin
nostuneet palkkausta ja  työoloja koskevien 
käsitysten esilletuomisesta ja  järjestäytyneestä 
yhteistoiminnasta. Tähän kuuluu yksittäisten 
tuotantolaitosten ammattiyhdistysten sekä 
ammatin, alueen, organisaatiorakenteen tai 
muun seikan perusteella järjestäytyneiden 
keskusjärjestöjen ja  ammattiliittojen toiminta.

Niiden työntekijäjärjestöjen toiminta, jotka 
solmivat työ- ja  virkaehtosopimuksia. Myös 
näiden järjestöjen piiri-, perus- ym. järjestöt. 
SAK, STTK, AKAVA ja  niiden jäsenjärjestöt 
sekä riippumattomat ammattiliitot.

Tähän ei kuulu:
• ay-opistojen toiminta (80422)
• kustannustoiminta (221)
• ammattialajärjestöjen toiminta (91120)
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913 Muut järjestöt

9131 Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

91310 Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt

Uskonnollisiksi yhdyskunniksi rekisteröidyt 
yhdistykset.

Evankelisluterilaisen sekä ortodoksisen kirkon 
kirkkohallitus ja  seurakunnat. Tuomiokapitulit, 
hiippakunnat, luostarit ja  hautainhoitorahastot. 
Muut uskonnolliset järjestöt, kuten Vapaakirk
ko, Jehovan todistajat, Adventtikirkko, rooma- 
lais-katolinen kirkko, Islam-seurakunta, lähe
tysseurat, rauhanyhdistykset, herätysliikkeet ja  
raamattuseurat.

Evankelistat ja  lähetyssaarnaajat.

Tähän ei kuulu:
• näiden yhteisöjen omistamien oppilaitosten 

toiminta (80422)
• päiväkotien, vanhainkotien, lastenkotien ja  

huoltoloiden toiminta (853)
•  hautausmaiden hoito muiden kuin seura

kuntien toimesta (90031)

9132 Poliittiset järjestöt 

91320 Poliittiset järjestöt
Puolueet ja  niiden suorat alajärjestöt.

Rekisteröityjen puolueiden sekä niiden nais-, 
nuoriso-, varhaisnuoriso-, opiskelija- ja  eläke
läisjärjestöjen toiminta.

Tähän ei kuulu:
• puolueiden raittiusjärjestöt (91339)

9133 Muualla mainitsemattomat järjestöt 

91331 Tutkimusta ja  kulttuuria palvelevat 
järjestöt

Tieteellisiä tutkimuslaitoksia ja  kulttuuria 
edistävät säätiöt sekä eräät säätiöluonteiset 
organisaatiot.

Tutkimusvälitys.

Tähän ei kuulu:
• julkiseen budjettitalouteen kuuluvat tutki

mustoimintaa rahoittavat yksiköt (75110)

91339 Muualla mainitsemattomat muut 
järjestöt

Muut kuin edellä mainitut järjestöt.

Kulttuuri-, viihde- tai harrastustoimintaa (muu
ta kuin urheilua) tarjoavat yhdistykset, esim.:
•  runous-ja kirjallisuuskerhot
• historialliset kerhot
• puutarhanhoito- ja  valokuvaus-, musiikki- ja  

taide-, käsityö-ja keräilykerhot
• sosiaaliset klubit, karnevaalikerhot, jne.
•  asukasyhdistykset
• nuorisojärjestöt, opiskelijajärjestöt, osakun

nat, koulujen tukiyhdistykset
• ystävyysseurat, eläkeläisjärjestöt, vapaa- 

ajattelijat, raittiusjärjestöt
• Lionsit, rotaryklubit, martat, maanpuolus

tusjärjestöt
• vesiensuojelu- ja  muut ympäristönsuojelu- 

yhdistykset, koulujen tukiyhdistykset, eläin
suojeluyhdistykset

• NMKY ja  NNKY,
•  valokuvauskerhot
• liikennepalveluja -turvallisuusyhdistykset
• kotiteollisuuden neuvonta-asemat
• kansalaisaloitteet tai protestiliikkeet.

Tähän ei kuulu:
•  elokuvakerhot (92130)
• terveydenhuoltotyötä tekevät järjestöt (851)
•  sosiaalihuoltotyötä tekevät järjestöt (853)
• urheilujärjestöt ja  -tukiyhdistykset (92620)

92 Virkistys-, kulttuuri-ja 
urheilutoiminta

Elokuva-, radio- ja  televisiotoiminta, näyttä
mö-, konsertti- ja  viihdetoiminta, kirjasto- ja  
museotoiminta sekä urheilutoiminta ja  muu 
huvi-ja virkistyspalvelu.

Tähän ei kuulu:
• painotuotteiden kustantaminen (221)
• äänitteiden kustantaminen (22140)
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921 Elokuva- ja videotoiminta
Elokuvien ja  videofilmien tuotanto, jakelu ja  
esittäminen.

9211 Elokuvien ja videoiden tuotanto 

92110 Elokuvien ja  videoiden tuotanto
Elokuvien tuotanto joko filminä tai videonau
hana elokuvateattereissa esitettäväksi tai televi
siossa lähetettäväksi, kuten elokuvien, doku
menttifilmien, lyhytelokuvien jne. tuotanto elo
kuvastudiossa tai erityisessä animaatiofilmejä 
valmistavassa laboratoriossa viihde-, mainos- 
tai opetustarkoituksiin.

Viihde-, asia-ja  mainosfilmien tuotanto.

Elokuvien tuottaminen; myös elokuvasäätiö.

Elokuvien kehittäminen, leikkaus, tekstitys ja  
jälkiäänitys.

Äänitysstudioiden toiminta.

Elokuvastudioiden kaluston, lavasteiden ja  pu
vuston vuokraus.

Tähän ei kuulu:
• elokuvien monistaminen ja  alkuperäisten 

ääni- tai videotallenteiden jäljentäminen 
(22320)

• muu kuin elokuvateollisuuteen liittyvä film in  
kehitys (74812)

• agenttien toiminta (74879)
• sellaisten film ien tai nauhojen tuotanto, 

jo tka  yleensä tuotetaan televisiostudioissa 
(92200)

•  omaan lukuun toimivien näyttelijöiden, 
pilapiirtäjien, ohjaajien, lavastajien, va
laistusmestarien jne. toiminta (92311)

• elokuva-arkisto (92510)
• Valtion elokuvatarkastamo (75121)

9212 Elokuvien ja videoiden levitys 

92120 Elokuvien ja  videoiden levitys
Elokuvien ja  videofilmien jakelu muille kuin 
suurelle yleisölle; elokuvien ja  videofilmien 
vuokraus esittäjille, kuten elokuvateattereille 
tai televisioasemille; videofilmien jakelu vä
hittäismyyntiin ja  videovuokraamoille.

Elokuvien ja  videofilmien levitykseen liittyvät 
toiminnot, kuten filmien ja  videoiden varaus, 
toimitus sekä varastointi. Elokuvien ja  videoi
den levitysoikeuksien o sto ja  myynti.

Tähän ei kuulu:
• kopioiden teko mastereista (22320)
• elokuvien esittäminen televisiossa (92200)
•  videofdmien vuokraus kotitalouksille 

(71401)
• videofdmien tukkukauppa (51432)
•  videofdmien myynti kotitalouksille (5212, 

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  
televisiostudiot). Nämä toimipaikat voivat 
myös lähettää radio- ja  televisiosignaaleja ja  
ylläpitää lähettämiseen tarpeellisia linkki
asemia.

Tuotetut ja  lähetetyt ohjelmat voivat olla tar
koitetut viihde-, mainos-, opetus- tai uutisoin- 
titarkoituksiin. Ohjelmien tuotannon tuloksena 
voi olla pysyvä tallenne, joka voidaan myydä, 
vuokrata tai varastoida lähetettäväksi tai lähe
tettäväksi uusintana.

Tähän ei kuulu:
• tiedonvälityskanavien vuokraus sekä pää

asiassa ohjelmansiirtoa harjoittavat kaape
litelevisioyhtiöt (64203)

• elokuvastudioissa tuotettavat elokuvat ja  
video-ohjelmat (92110)

•  uutistoimistot (92400)
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923 Muu kulttuuri- ja viihdetoiminta

9231 Taiteellinen ja kirjallinen toiminta

92311 Taiteilijatoiminta
Palkkio- ja  sopimuspohjalla tai omaan laskuun 
(freelance-pohjalla) toimivat taiteilijat ja  tai
teilijoiden yritykset. Nämä voivat olla kuvan
veistäjiä, taidegraafikoita, taidemaalareita, sar- 
jakuvapiirtäjiä tai muita kuvataiteilijoita; kir
jailijoita, runoilijoita; kriitikoita; journalisteja; 
radio- ja  TV-ohjelmatoimittajia; säveltäjiä, sa
noittajia, sovittajia, muusikoita (ml. katumuu
sikot); lavataiteilijoita; näyttelijöitä; tanssijoita; 
teatteri- ja  elokuvaohjaajia; taidekäsityöläisiä, 
jonglöörejä, taikureita, akrobaatteja tai muita 
esiintyviä taiteilijoita; myös freelance-luen- 
noitsijat, freelance-toimittajat ja  disc jockeyt.

Huomautus:

Työsopimuksella taiteellista työtä tekeviä ei 
eroteta työnantajansa toiminnasta. Näitä ovat 
esim. mainostoimistossa toimiva graafikko tai 
mainostekstien kirjoittaja, kustannusyhtiössä 
toimiva valokuvaaja tai kriitikko, oppilaitok
sessa toimiva taideopettaja jne.

Tähän ei kuulu:
• huonekalujen entisöinti (361)
• urkujen ja  muiden vanhojen soitinten en

tisöinti (36300)
• rakennusten entisöinti (45)
• freelance-valokuvaajat (74811)
• esiintyjien välityspalvelu (74879)
• taiteilijoiden ammattialajärjestot (91120)

92312 Näyttämö- ja konserttitoiminta
Laitosteatterit, teatteriryhmät, ooppera-, tanssi
ja  konserttitoiminta näyttämöllä.

Tähän ei kuulu:
• ooppera-, tanssi- ja  konserttitoiminta radi

ossa ja  televisiossa (92200)

9232 Kulttuurin ja viihteen tukipalvelut 

92320 Kulttuurin ja  viihteen tukipalvelut
Teatteri- yms. tilojen (kiinteistöjen) omistus, 
vuokraus ja  huolto.

Teknisten palvelujen tuottaminen em. esityk
siin, mm. lavasteiden teko sekä valaistus- ja  
äänilaitteiden asennus.

Esitystilojen varauspalvelu.

Lippupalvelutoiminta ja  muu lippujen myynti 
teatterinäytäntöihin, konsertteihin, urheilutilai
suuksiin, elokuvaesityksiin jne.

Tähän ei kuulu:
• elokuvateattereiden toiminta (92130)

9233 Huvipuistot 

92330 Huvipuistot
Huvipuistojen ja  puuhamaiden toiminta sekä 
kiinteissä tiloissa toimivat (ei kiertävät) tivolit.

Näkötornit. Museorautateiden toiminta.

Tähän ei kuulu:
• kiertävät huvittelupaikat, kuten sirkukset ja  

tivolit (92340)

9234 Muut viihdepalvelut 

92340 Muut viihdepalvelut
Tanssisalit, -lavat ja  -paviljongit yms. sekä 
tanssikoulut.

Kiertävät sirkukset ja  tivolit. Nukketeatterit, 
ampumaratojen toiminta, ilotulitukset, pie
noisrautatiet jne.

Pelihallit: kolikoilla toimivat (video-)pelit.

Tähän ei kuulu:
• tanssiravintolat (55100, 55301, 55401)
• tanssijoiden ammatillinen koulutus (80)
• viihdetaiteilijat (92311)

924 Uutistoimistot 

9240 Uutistoimistot 

92400 Uutistoimistot
Tietotoimistojen ja  muiden yritysten harjoitta
ma uutisten, uutiskuvien selostusten yms. toi
mittaminen ja  välittäminen sanoma- ja  aika
kauslehdistölle sekä rad io-ja  televisiotoimintaa 
harjoittaville yrityksille. Myös lehtikuvaajat ja  
kuvatoimistot.
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Tähän ei kuulu:
•  freelance-journalismi (92311)
•  lehti- ja  kustannusyhtiöissä tapahtuva toi

mitustyö (221)

925 Kirjastot, arkistot, museot ja 
muut kulttuurilaitokset

9251 Kirjastot ja arkistot 

92510 Kirjastot ja  arkistot
Yleiset kirjastot: kunnallisten kirjastojen pää
kirjastot, sivukirjastot, kirjastobussit yms., 
siirtokokoelmat ja  niiden muu lainaustoiminta. 
Kirjojen, äänilevyjen ja  videoiden lainaaminen.

Erikois- ja  laitoskirjastot: korkeakoulujen, 
tutkimuslaitosten yms. yksiköiden kirjastot, 
edellyttäen, että toiminta on huomattavaa 
(enemmän kuin yksi henkilö toimii päätoimi
sesti kirjastossa).

Arkistot, mm. maakunta-arkistot ja  yksityisar- 
kistot.

E lokuva-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, 
historialliset museot, maakuntamuseot, ulko
museot.

Taidemuseot, taidehallit ja  -näyttelyt.

Historialliset nähtävyydet ja  rakennukset.

Tieteelliset ja  popularisoivat näyttelyt, esim. 
Tiedekeskus Heureka ja  planetaariot.

Tähän ei kuulu:
• museorautatiet (92330)
• museoviraston (pl. Kansallismuseo) toi

minta (75121)
•  messut, maatalousnäyttelyt ym. kaupalliset 

näyttelyt (74873)
•  taide-esineiden vähittäiskauppa (52484)

9253 Kasvitieteelliset puutarhat, 
eläintarhat ja luonnonpuistot 

92530 Kasvitieteelliset puutarhat, 
eläintarhat ja  luonnonpuistot

Eläin- j a  kasvitarhat. Myös kotieläintarhat, ak
vaariot ja  delfinaariot.

Luonnonpuistot ja  eläinpuistot.

926 Urheiluun liittyvä toiminta
Urheilupaikat ja  niihin liittyvät toiminnat luo
kitellaan omiksi toimialoikseen.

9261 Urheilukentät, urheiluhallit ja 
stadionit 

92610 Urheilukentät, urheiluhallit ja 
stadionit

Urheilu- ja  kilpailupaikkojen ylläpito ym., 
kuten urheilukentät, stadionit, raviradat, urhei
luhallit, jäähallit, tenniskentät ja  -hallit, biljar- 
disalit, golfradat, nyrkkeilyareenat, keilahallit, 
ampumaradat, hiihtorinteet ja  -ladut, uimahallit 
ja  -stadionit, voim istelu-ja kuntosalit.

Tähän ei kuulu:
• urheiluseurojen sekä urheilun piiri- ja  kes

kusjärjestöjen toiminta (92620)
• kuntokoulujen, hiihtokoulujen yms. toiminta 

(92620)
• puistoissa ja  rannoilla tapahtuva toiminta 

(92720)
• urheiluvälineiden vuokraus (71402)
• urheilupaikkojen rakentaminen (45230)

9262 Urheilutoiminta 

92620 Urheilutoiminta
Urheiluseurat, urheilun piiri- ja  keskusjärjestöt 
sekä tuk i-ja  kannatusyhdistykset. Urheilijoiden 
valmennus ja  urheilukilpailujen järjestäminen, 
freelance-valmentajat ja  ammattilaisurheilijat.

Kilpahevostallien, kilpakennelien ja  kilpa- 
autotallien toiminta.

Kuntokoulu- ja  kehonrakennustoiminta, kilpa- 
tanssi.

Shakkikerhojen, bridgekerhojen ym. toiminta.
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Urheilun PR-toiminta.

Purjehdus- ja  venekerhojen, venesatamien, 
purjelento-ja ilmailukerhojen toiminta.

Metsästys urheilu-ja virkistystarkoituksessa.

Koiranäyttelytoiminta.

Tähän ei kuulu:
• urheiluopistot (80421)
• totalisaattoripeli (92710)
• puistoissa ja  rannoilla tapahtuva toiminta 

(92720)
• urheiluvälineiden vuokraus (71402)

927 Muut virkistyspalvelut

9271 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelu 

92710 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelu

Lotto, veikkaus, bingo, raha-automaat
tiyhdistys, ruletit, ravipelit, totalisaattoripeli, 
V5-peli, pelikasinot, rahapeliautomaatit yms.

Arpojen myynti.

9272 Muualla luokittelemattomat 
virkistyspalvelut 

92720 Muualla luokittelemattomat 
virkistyspalvelut

Virkistyspuistojen ja  uimarantojen palvelutoi
minnat. Vesipuistot ja  -tropiikit.

Virkistyskalastuspalvelut.

Ratsastustallit (ei kilpahevostallit).

Vauvauinti.

Tähän ei kuulu:
• urheiluvälineiden vuokraus (71402)
• ammattimaisen kalanviljelyn yhteydessä 

järjestetty virkistyskalastus (05020)
• elämysmatkailu, seikkailut ja  safarit 

(63302)
• kilpahevostallit ja  kilpakennelit (92620)
• koirien täysihoitolat, koirakoulut ja  trim- 

maus (93050)
• kennelit (01259)
• rahapelihallit, jo issa  voiton mahdollisuus 

(92710)

93 Muut palvelut

930 Muut palvelut

9301 Pesulatoiminta

93011 Pesulapalvelut yrityksille
Pesulapalveluiden tuottaminen pääasiassa yri
tyksille, yhteisöille ja  kiinteistöille. Mattojen, 
työvaatteiden ja  muiden tekstiilien pesu eri 
menetelmillä (vesipesu, kemiallinen pesu).

Pesun yhteydessä tapahtuva työasujen korjaus. 
Pyykkien noutopalvelu yrityksistä, yhteisöistä 
ja  kiinteistöistä.

Tähän ei kuulu:
• vaihtomattopalvelu (71409)

93012 Pesulapalvelut kotitalouksille
Pesulapalveluiden tuottaminen pääasiassa koti
talouksille. Kodintekstiilien, kuten mattojen ja  
liinavaatteiden, pitovaatteiden, nahkavaatteiden 
ja  turkkien pesu eri menetelmillä (vesipesu, 
kemiallinen pesu). Mankelointi ja  silittäminen. 
Pyykkien noutopalvelu kotoa.

Itsepalvelupesulatoiminta: pesulatilojen ja
koneiden käyttöön tarjoaminen maksua vas
taan.

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 

(85149)
• solarium-hoitolat (93040)
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9303 Hautaustoimistot 

93030 Hautaustoimistot
Hautaamistoiminta (krematoriotoiminta ja  hau
taaminen).

Hautaustoimistopalvelut (hautausten järjestä
minen, kuljetuspalvelut jne.) sekä hautakivien 
ja  kukkien myynti hautaustoimistoissa. Myös 
siunaus- ja  muistotilaisuuksien järjestäminen.

Tähän kuuluu myös lemmikkieläinten tuhkaa
minen ym. hautaustoiminta.

Tähän ei kuulu:
• seurakuntien hautauspalvelut (91310)
•  pelkkä hautakivien vähittäiskauppa (52499)
• pelkkä kukkien vähittäiskauppa (52481)
• pitopalvelu (55520)
• perunkirjoitusten ym. oikeudellisten asioi

den hoito (74119)

9304 Kylpylaitokset, solariumit yms. 
palvelut 

93040 Kylpylaitokset, solariumit yms. 
palvelut

Saunat, terveyskylpylät, luontaishoitolat, hie
ronta, solariumit, laihdutus- ja  kiinteytyshoito-

lat, kuppaus, ja  muut fyysistä hyvinvointia 
edistävät toiminnot.

Tähän ei kuulu:
• kuntokoulut yms. (92620)
• kylpylähotellit (55100)
•  lääkärijohtoiset terveyskylpylät (85112)
• terveydenhoidollisen koulutuksen saaneet 

kuntohoitajat ym. (85149)

9305 Muualla luokittelemattomat palvelut 

93050 Muualla luokittelemattomat palvelut
Astrologit, horoskooppien laatijat, ennustajat ja  
muut henkilökohtaista neuvontaa antavat am
matinharjoittajat.

Lemmikkieläinten hoitopalvelut, kuten täysi
hoito, kaitseminen ja  koulutus.

Kengänkiillottajat, tatuoijat, henkilökohtaiset 
matkaoppaat yms.

Kirjeystävien välitys, seuralais-, puhelinseksi- 
ja  -treffipalvelut, avioliittotoimistojen palvelut, 
hypnoosipalvelut, sukututkimus, biorytmien 
laadintapalvelut jne.

Kolikoilla toimivien palveluautomaattien toi
minta, kuten valokuvaus-, punnitusautomaatit 
jne.
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P Työnantajakotitaloudet sekä kotitalouksien itse tuottamat tavarat ja palvelut omaan 
käyttöön____________________________________________________________________________

P Työnantajakotitaloudet sekä kotitalouksien itse tuottamat tavarat 
ja palvelut omaan käyttöön

95 Työnantajakotitaloudet

950 Työnantajakotitaloudet 

9500 Työnantajakotitaloudet

95000 Työnantajakotitaloudet
Kotiapulaiset, kokit, palvelijat, lastenhoitajat, 
taloudenhoitajat, vammaisten tai vanhusten 
hoitajat ja  avustajat, yksityisopettajat, yksityis
sihteerit, henkivartijat, autonkuljettajat ja  muut 
kotitalouksien tai yksityishenkilöiden palkkaa
mat työntekijät.

Tähän ei kuulu:
• lasten perhepäivähoito (85321)
• siivousliikkeet (74700)
• pitopalvelu (55520)
• työvoiman vuokraus (74502)
• työnantajakotitalouksien itse omalle kotita

loudelle tuottamat tavarat (96000)
• työnantajakotitalouksien itse omalle kotita

loudelle tuottamat palvelut (97000)

96 Yksityisten kotitalouksien 
toiminta tavaroiden tuotta
miseksi omaan käyttöön

Tämä luokka on määritelty Eurostatin toimi
alaluokitukseen eräiden erityistutkimusten tar
peita varten. Tätä luokkaa ei käytetä Suomessa 
kansallisella tasolla.

960 Yksityisten kotitalouksien 
toiminta tavaroiden tuotta 
miseksi omaan käyttöön

9600 Yksityisten kotitalouksien toiminta 
tavaroiden tuottamiseksi omaan 
käyttöön

96000 Yksityisten kotitalouksien toiminta 
tavaroiden tuottamiseksi omaan 
käyttöön

97 Yksityisten kotitalouksien 
toiminta palveluiden tuotta
miseksi omaan käyttöön

Tämä luokka on määritelty Eurostatin toimi
alaluokitukseen eräiden erityistutkimusten tar
peita varten. Tätä luokkaa ei käytetä Suomessa
kansallisella tasolla.

970 Yksityisten kotitalouksien 
toiminta palveluiden tuotta
miseksi omaan käyttöön

9700 Yksityisten kotitalouksien toiminta 
palveluiden tuottamiseksi omaan 
käyttöön 

97000 Yksityisten kotitalouksien toiminta 
palveluiden tuottamiseksi omaan 
käyttöön
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Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot

Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot

98 Kansainväliset järjestöt ja 
ulkomaiset edustustot

980 Kansainväliset järjestöt ja 
ulkomaiset edustustot

9800 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset 
edustustot 

98000 Kansainväliset järjestöt ja  
ulkomaiset edustustot

Kansainvälisten järjestöjen päämajat.

Suomessa toimivat ulkomaiset lähetystöt ja  
konsulaatit.

Myös kansainvälisten järjestöjen 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

X Toimiala tuntematon

99 Toimiala tuntematon

999 Toimiala tuntematon

9999 Toimiala tuntematon 

99999 Toimiala tuntematon
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Liite 1: Toimialaluokitusten 1995 ja  2002 väliset muutokset
Toimialaluokitus 1995 Toimialaluokitus 2002

01110 Viljakasvien ja muiden viljelykasvien
viljely

01210 Nautakarjan hoito

01259 Muu eläinten hoito

01300 Yhdistetty kasvinvilje lyjä kotieläinta
lous

01410 Kasvinviljelyä palveleva toiminta

01420 Eläinten hoitoon liittyvät palvelut
poislukien eläinlääkintä

02011 M etsänuudistam inen

02012 Metsänhoito

02020 Metsätaloutta palveleva toiminta

11100 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuo
tanto

11200 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuo
tantoon liittyvät palvelut poislukien 
maaperätutkimus

13200 Muiden metallimalmien louhinta
poislukien uraani ja torium

14110 Rakennuskiven louhinta

14120 Kalkkikiven, kipsin ja dolomiitin lou
hinta

15320 Hedelm ä-ja kasvismehujen valmistus

15430 Margariinin ja vastaavien ravintoras
vojen valmistus

15510 Meijerituotteiden valmistus

15620 Tärkkelyksen valmistus

15710 Rehujen valmistus

01111* Viljakasvien sekä pa lko-ja  öljykasvi
en viljely

01112 Muiden viljelykasvien viljely

01211* Lypsykarjatalous

01212 Lihakarjan kasvatus

01213 Muu nautakarjatalous

01259* Muu eläinten hoito

93050 Muualla luokittelemattomat palvelut

01301* Yhdistetty kasvinvilje lyjä kotieläinta
lous

01302 Yhdistetty kasvinvilje lyjä muu koti
eläintalous

01410* Kasvinviljelyä palveleva toiminta,
maisemanhoito 

74140 Liikkeenjohdon konsultointi

90020 Muu jätehuolto

91110 Elinkeinoelämän järjestöt ja  työnan-
tajajärjestöt 

01420* Eläinten hoitoon liittyvät palvelut pl.
eläinlääkintä 

74140 Liikkeenjohdon konsultointi

02011 M etsänkasvatus

02011 Metsän kasvatus

02020* Metsätaloutta palveleva toiminta

74140 Liikkeenjohdon konsultointi

11100 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto

11200 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon
liittyvät palvelut pl. maaperätutkimus

13200 Muiden metallimalmien louhinta pl.
uraani ja torium 

14110 Koriste-ja rakennuskiven louhinta

14120 Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin
louhinta

15320 Hedelmä-, m arja -ja  kasvismehujen
valmistus

15430 Margariinin ja sen kaltaisten ravinto
rasvojen valmistus 

15510 Maitotaloustuotteiden ja juuston
valmistus

15620 Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden
valmistus 

15710* Rehujen valmistus

15200 Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja
säilöntä
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Toimialaluokitus 1995

15890 Muiden elintarvikkeiden valmistus

15980 Kivennäisvesien ja virvoitusjuomien
valmistus

17110 Puuvillakuitujen valmistus

17120 Karstavillakuitujen valmistus

17130 Kampavillakuitujen valmistus

17140 Pellavakuitujen valmistus

17170 Muiden tekstiilikuitujen valmistus

17510 Mattojen ja ryijyjen valmistus

17530 Kuitukankaiden ja kuitukangastuot
teiden valmistus poislukien vaatteet

17720 Neulepuseroiden, -takkien ja vastaa
vien tuotteiden valmistus 

18100 Nahkavaatteiden valmistus

18300 Turkisten muokkaus; turkistuotteider
valmistus

20100 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

21220 Paperisten ta lous-ja  toalettitarvikkei
den valmistus 

22140 Äänitallenteiden kustantaminen

22230 Kirjansidonta ja viimeistely

22240 Ladonta ja painolaattojen valmistus

23201 ö ljyn  jalostus

23209 Voiteluaineiden ja  muiden öljytuottei
den valmistus 

24140 Muiden orgaanisten peruskemikaali
en valmistus

24410 Lääkinnällisten perustuotteiden val
mistus

24420 Lääkintätuotteiden valmistus

24520 Kosmetiikka- ja  toalettituotteiden
valmistus

25130 Muiden kumituotteiden valmistus

Toimialaluokitus 2002

15890* Muiden elintarvikkeiden valmistus

15330 Muu hedelmien, marjojen ja  vihan
nesten jalostus ja säilöntä 

15980* Kivennäisvesien ja virvoitusjuomien
valmistus

15510 Maitotaloustuotteiden ja juuston
valmistus

17110 Puuvillakuitujen valmistelu ja kehruu

17120 Karstavillakuitujen valmistelu ja keh
ruu

17130 Kampavillakuitujen valm iste lu ja
kehruu

17140 Pellavakuitujen valmistelu ja kehruu

17170 Muiden tekstiilikuitujen valmistelu ja
kehruu

17510* Mattojen valmistus

17401 Sisustustekstiilien valmistus

17530* Kuitukankaiden valmistus

17401 Sisustustekstiilien valmistus

17720 Neulepuseroiden, -takkien ja sen
kaltaisten tuotteiden valmistus 

18100* Nahkavaatteiden valmistus

18240 Muiden vaatteiden ja asusteiden
valmistus

18300 Turkisten muokkaus ja turkistuottei
den valmistus 

20100* Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

20309 Muu rakennuspuusepäntuotteiden
valmistus

21220 Paperisten ta lous-ja  hygieniatarvik-
keiden valmistus 

22140* Äänitallenteiden kustantaminen

92110 Elokuvien ja videoiden tuotanto

22230 Kirjansidonta

22240 Painamista edeltävä toiminta

23200 Öljytuotteiden valmistus

23200 öljytuotteiden valmistus

24140* Muiden orgaanisten peruskemikaali
en valmistus 

24110 Teollisuuskaasujen valmistus

24410 Lääkeaineiden valmistus

24420 Lääkevalmisteiden valmistus

24520 Kosm etiikka-ja hygieniatuotteiden
valmistus

25130* Muiden kumituotteiden valmistus

35120 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja
korjaus
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Toimialaluokitus 1995

26120 Tasolasin m uoto ilu ja  muokkaus

26150 Muu lasin valmistus ja muokkaus

26400 Tiilien ja muun rakennuskeramiikan
valmistus

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

27320 Kapean vanneteräksen kylmävalssa-
us

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

27450 Muiden ei-rautametallien valmistus

27540 Muiden kuin rautametallien valu

28120 Metallisten rakennuspuusepän tuot
teiden valmistus

28300 Höyrykattiloiden valmistus poislukien
keskuslämmityslaitteet 

28740 Kiinnikkeiden, ruuvien, ketjujen ja
jousien valmistus 

29110 Moottorien ja  turbiinien valmistus
poislukien lentokoneiden ja ajoneu
vojen moottorit 

29400 Työstökoneiden valmistus

33100 Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden
sekä ortopediavälineiden valmistus

33200 Mittaus-, tarkka ilu -ja  navigointilaittei-
den yms. valmistus poislukien teolli
suuden prosessisäätö la ittee t 

33300 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden
valmistus

35110 Laivojen valmistus ja korjaus

35410 Moottoripyörien valmistus

37100 Metallijätteiden ja -romun kierrätys

40111 Sähkön tuotanto vesivoimalla yhdys
kuntia varten

40112 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla 
yhdyskuntia varten

Toimialaluokitus 2002

26120* Tasolasin muotoilu ja muokkaus

26150 Muu lasin valmistus ja muokkaus
mukaan lukien teknisen lasin val
mistus

26150 Muu lasin valmistus ja muokkaus
mukaan lukien teknisen lasin val
mistus

26400 Poltettujen tiilien ja muun rakennus-
keramiikan valmistus 

27100 Raudan, teräksen ja rautaseosten
valmistus 

27320 Rainan kylmävalssaus

27100 Raudan, teräksen ja  rautaseosten
valmistus

27450 Muiden värimetallien valmistus

27540 Muiden värimetallien valu

28120* Metallisten rakennuspuusepän tuot
teiden valmistus 

28750 Muiden metallituotteiden valmistus

28300 Höyrykattiloiden valmistus pl. kes
kuslämmityslaitteet 

28740 Kiinnittimien, ruuvien, ketjujen ja
jousien valmistus 

29110 Moottorien ja turbiinien valmistus pl.
lentokoneiden ja ajoneuvojen mootto
rit

29410 Voimakäyttöisten käsityökalujen
valmistus

29420 Muiden metallin työstökoneiden
valmistus

29430* Muualle luokittelemattomien muiden
työstökoneiden valmistus 

33101 Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojei
den sekä ortopediavälineiden val
mistus

33102* Hammasproteesien valmistus

33200 Mittaus-, tarkka ilu -ja  navigointilaittei-
den yms. valmistus pl. teollisuuden 
prosessinsäätölaitteistot 

33300 Teollisuuden prosessinsäätölaitteis-
tojen valmistus 

35110* Laivojen valmistus ja korjaus

37100 Metallijätteiden ja -romun kierrätys

35410* Moottoripyörien valmistus

34100 Autojen valmistus

37100* Metallijätteiden ja -romun kierrätys

51570 Jätteiden ja romun tukkukauppa

40111 Sähkön tuotanto vesi- ja  tuulivoimalla

40112 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla
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40113 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 
lämpövoimalla yhdyskuntia varten

40114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla yhdys
kuntia varten

40119 Sähkön tuotanto muulla tavalla yh
dyskuntia varten

40121 Sähkönsiirto

40122 Sähkön jakelu mukaan lukien sen 
yhteydessä tapahtuva lämmön jakelu

40131 Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
tuotanto vesivoimalla

40132 Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
tuotanto lämpövoimalla mukaan 
lukien yhteistuotantolämpö

40139 Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
tuotanto muulla tavalla

40140 Sähkön myynti ja välitystoiminta

40200 Kaasun tuotanto ja jakelu

40310 Yhdyskuntien kaukolämmön erillis
tuotanto ja jakelu

40320 Teollisuuden lämmön tuotanto

45110 Raivaus, purku ja pohjarakentaminen

45211 Talojen rakentaminen

45220 Kattotyöt

45230 Teiden, lentokenttien ja urheilukentti
en rakentaminen

45250 Muu erikoisalojen rakentaminen

45310 Sähköasennukset

50201 Autojen korjaus

51110 Maatalousraaka-aineiden, teu
raseläinten, tekstiiliraaka-aineiden 
sekä puolivalmisteiden agentuuritoi
minta

51150 Huonekalujen, kotitaloustarvikkeiden
ja rautakauppatavaroiden agentuuri
toiminta

Toimialaluokitus 2002

40113 Sähkön ja kaukolämmön yhteistuo
tanto

40114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla

40119 Sähkön tuotanto muulla tavalla

40120 Sähkönsiirto

40131 Sähkönjakelu

40115 Teollisuutta palveleva sähkön ja 
lämmön yhteistuotanto

40115 Teollisuutta palveleva sähkön ja
lämmön yhteistuotanto

40115 Teollisuutta palveleva sähkön ja
lämmön yhteistuotanto

40132 Sähkön myynti ja välitystoiminta

40210* Kaasun tuotanto

40220 Kaasun jakelu ja kaasun myynti

40301 Kaukolämmön erilllstuotanto ja jakelu

40302 Teollisuutta palveleva lämmön eril- 
listuotanto

45110* Raivaus, purku ja pohjarakentaminen

45250 Muu erikoisalarakentaminen

90032 Maaperän ja vesistöjen kunnostus

45211 Yleiset talonrakennustyöt

45220 Kattorakenteiden asennus ja katta
minen

45230* Teiden, katujen, lentokenttien ja
urheilualueiden rakentaminen 

01410 Kasvinviljelyä palveleva toiminta,
maisemanhoito 

45250* Muu erikoisalarakentaminen

45340 Muu rakennusasennus

45310 Sähköjohtojen ja -laitteiden asennus

50201 Moottoriajoneuvojen huolto ja korja
us

51110* Maatalousraaka-aineiden, elävien
eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä 
puolivalmisteiden agentuuritoim inta

51160 Tekstiilien, vaatteiden, ja lkineiden ja
nahkavalmisteiden agentuuritoiminta 

51150* Huonekalujen, taloustavaroiden ja
rautakauppatavaroiden agentuuritoi
minta

51189 Muualla mainitsematon erikoistunut
agentuuritoiminta 

74860 Puhelinpalvelukeskusten toiminta
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51190 Yleisagentuuritoiminta

51230 Teuraseläinten tukkukauppa

51310 Juures-, vihannes-ja hedelmätukku
kauppa

51340 Alkoholijuomien ja muiden juomien
tukkukauppa

51360 Sokerin, suklaan ja makeisten tukku
kauppa

51389 Muualla mainitsematon elintarvikkei
den tukkukauppa

51422 Jalkineiden tukkukauppa

51431 Kodinkoneiden ja kodin sähkölaittei
den tukkukauppa

51441 Taloustarvikkeiden tukkukauppa

51443 Kodin puhdistusaineiden tukkukaup
pa

51533 M eta lli-ja  kivennäistuotteiden tukku
kauppa

51542 Lämpö-, ves i-ja  ilmastointilaitteiden
tukkukauppa

51610 Metallin ja puun työstökoneiden tuk
kukauppa

51620 Rakennuskoneiden tukkukauppa

51630 Tekstiiliteollisuuden koneiden tukku
kauppa

51641 Tietokonelaitteistojen tukkukauppa

51642 Toimistokoneiden tukkukauppa

51643 Toimitilakalusteiden tukkukauppa

51651 Sähkötarviketukkukauppa

51652 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa

51659 Muualla mainitsemattomien koneiden 
ja tarvikkeiden tukkukauppa

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

Toimialaluokitus 2002

51190* Yleisagentuuritoiminta

52630 Muu vähittäiskauppa muualla kuin
myymälöissä 

74873 Messujen ja  kongressien järjestämi
nen

51230 Elävien eläinten tukkukauppa

51310 Juures-, vihannes- m arja -ja  hedel
mätukkukauppa 

51340 Alkoholi- ja  muiden juomien tukku
kauppa

51361 Sokerin, suklaan ja makeisten tukku
kauppa

51389* Muualla mainitsematon elintarvikkei
den tukkukauppa

51362 Leipomotuotteiden tukkukauppa

51383 Lemmikkieläinten ruokien tukku
kauppa

51422* Jalkineiden tukkukauppa

51478 Urheilualan tukkukauppa

51431* Kodinkoneiden ja kodin sähkölaittei
den tukkukauppa 

51534 Kylpyhuonekalusteiden ja -
tarvikkeiden tukkukauppa 

51441 Taloustavaroiden ja -tarvikkeiden
tukkukauppa 

51443 Puhdistusaineiden tukkukauppa

51533* M eta lli-ja  kivennäistuotteiden tukku
kauppa

51534 Kylpyhuonekalusteiden ja -
tarvikkeiden tukkukauppa 

51542 Lämpö-, ves i-ja  ilmastointilaitteiden
ja tarvikkeiden tukkukauppa 

51810 Metallin ja puun työstökoneiden
tukkukauppa 

51820 Kaivos-ja  rakennuskoneiden tukku
kauppa

51830 Tekstiiliteollisuuden koneiden tukku
kauppa

51840 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja
ohjelmistojen tukkukauppa

51851 Toimistokoneiden tukkukauppa

51852 Toimitilakalusteiden tukkukauppa

51861 Sähkötarviketukkukauppa

51862 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa

51871* Teollisuudessa käytettävien koneiden
tukkukauppa

51879 Muualla mainitsemattomien koneiden 
ja laitteiden tukkukauppa

51880 Maa- ja metsätalouskoneiden ja - 
tarvikkeiden tukkukauppa mukaan 
lukien traktorit
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51701 Yleistukkukauppa

51709 Muualla mainitsematon tukkukauppa

52129 Muut erikoistumattomat laajan tava
ravalikoiman omaavat myymälät 

52210 Hedelmien ja vihannesten vähittäis
kauppa

52250 Alkoholijuomien ja muiden juomien
vähittäiskauppa 

52271 Maitotaloustuotteiden vähittäiskauppa 

52330 Kemikaalituotteiden vähittäiskauppa

52413 Sisustustekstiilien vähittäiskauppa

52421 Naisten vaatteisiin erikoistunut vähit
täiskauppa

52422 Miesten vaatteisiin erikoistunut vä
hittäiskauppa

52442 Muu sisustustarvikkeiden vähittäis
kauppa

52445 Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa

52452 Musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa

52469 Muu rau ta -ja  rakennusalan vähittäis
kauppa

52473 Aikakausjulkaisujen vähittäiskauppa

52474 Lehtikioskit

52493 Tietoliikennevälineiden ja toim istoko
neiden vähittäiskauppa

52611 Kirjojen postimyynti

52612 Vaatteiden postimyynti

52613 Laajan valikoiman postimyynti

52619 Muu postimyynti

55110 Hotellit, joissa on ravintola

55120 Hotellit, joissa ei ole ravintolaa

55400 Kahvi-, o lu t-ja  drinkkibaarit

60240 Tieliikenteen tavarankuljetus

Toimialaluokitus 2002

51901 Yleistukkukauppa

51909 Muualla mainitsematon tukkukauppa

52129 Pienoistavaratalot ja muut erikoistu
mattomat myymälät 

52210 Hedelmien, marjojen ja vihannesten
vähittäiskauppa 

52250 Alkoholi- ja  muiden juomien vähit
täiskauppa 

52271 Juustomyymälät

52330 Kosm etiikka-ja hygieniatuotteiden
vähittäiskauppa 

52413* Kodintekstiilien vähittäiskauppa

52442 Muu sisustustekstiilien ja -
tarvikkeiden vähittäiskauppa

52421 Naisten vaatteiden vähittäiskauppa

52422 Miesten vaatteiden vähittäiskauppa

52442* Muu sisustustekstiilien ja -
tarvikkeiden vähittäiskauppa 

52489 Mattojen vähittäiskauppa

52445 Taloustavaroiden vähittäiskauppa

52452 Soittimien ja musiikkitarvikkeiden
vähittäiskauppa 

52469 Muu rau ta -ja  rakennusalan vähittäis
kauppa

52463 Keittiö-ja saniteettitilojen kalusteiden 
vähittäiskauppa

52464* Lukkoseppä-ja avainliikkeet

52473 Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähit
täiskauppa, lehtikioskit 

52473 Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähit
täiskauppa, lehtikioskit 

52493* Tietoliikennevälineiden ja toim istoko
neiden vähittäiskauppa

52464 Lukkoseppä- ja avainliikkeet

52611 Kirjojen postimyynti ja verkkokauppa

52612 Vaatteiden postimyynti ja verkko
kauppa

52613 Laajan valikoiman postimyynti ja 
verkkokauppa

52619 Muu postimyynti ja verkkokauppa

55100 Hotellit

55100 Hotellit

55401 O lu t-ja  drinkkibaarit

55402* Kahvilat ja kahvibaarit

60241* Tieliikenteen tavarankuljetus

60242 Muuttokuljetus
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63219 Muualla mainitsematon maaliiken
nettä palveleva toiminta

63229 Muualla mainitsematon vesiliiken
nettä palveleva toiminta

63300 Matkatoimistot ja muu matkailua
palveleva toiminta

64120 Muu jake lu -ja  kuriiritoiminta

65121 Talletuspankkitoiminta

65129 Muu pankkimainen toiminta

65232 Rahastotoiminta

67130 Muu rahoitusta ja sijoitusta palveleva
toiminta

71100 Autojen vuokraus ilman kuljettajaa

71210 Muiden maaliikennevälineiden vuok
raus ilman kuljettajaa 

71220 Vesiliikennevälineiden vuokraus
ilman miehistöä 

71230 llmaliikennevälineiden vuokraus
ilman miehistöä 

72200 Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus
ja konsultointi

72400 Tietopankkitoiminta

74140 Liikkeenhoidon konsultointi

74150 Hallintayhtiöt

74207 Muu rakennustekninen palvelu

74208 K one-ja  prosessisuunnittelu

74300 Tekninen testaus ja analysointi

74811 Valokuvaamotoiminta

74831 Tekstinkäsitte ly-ja monennuspalvelu

74832 Osoltteistopalvelu

Toimialaluokitus 2002

63219* Muualla mainitsematon maaliiken
nettä palveleva toiminta 

50201 Moottoriajoneuvojen huolto ja korja
us

63229* Muualla mainitsematon vesiliiken
nettä palveleva toiminta 

61103 Kotimaan rannikkoliikenne

63301* Matkatoimistot

63302 Muu matkailua palveleva toiminta

64120* Muu ja ke lu -ja  kuriiritoiminta

74852 Postituspalvelut

65120 Talletuspankkitoiminta

67119 Muut rahoituksen välityksen hallin
nolliset tukipalvelut 

65232* Rahastotoiminta

67130 Muu rahoitusta ja sijoitusta palveleva
toiminta

67130* Muu rahoitusta ja sijoitusta palveleva
toiminta 

65220 Muu luotonanto

71100 Autojen vuokraus

71210 Muiden maaliikennevälineiden vuok
raus

71220 Vesiliikennevälineiden vuokraus

71230 llmaliikennevälineiden vuokraus

72210 Ohjelmistojen kustantaminen

72220* Muu ohjelmistojen suunnittelu, val
mistus ja konsultointi 

72401* Tietokantapalvelut

72402 Tietoverkkopalvelut

64204 Internet-yhteyksien tarjoaminen

74140 Liikkeenjohdon konsultointi

74150 Hallintayhtiöiden toiminta

74207* Muu rakennustekninen palvelu

74201 Yhdyskuntasuunnittelu

74208* K one-ja  prosessisuunnittelu

74209 Muu tekninen palvelu

74871 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu

74301* Tekninen testaus ja analysointi

74302 Autokatsastus

74811* Valokuvaamotoiminta

74201 Yhdyskuntasuunnittelu

74851 Tekstinkäsittely-ja monennuspalvelu

74852 Postituspalvelut

239



Toimialaluokitus 1995

74833 Käännös-ja tulkkauspalvelu

74839 Muu sihteeripalvelu

74841 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu

74842 Perintätoimistot

74843 Messujen ja tuote-esittelyjen järjes
täminen

74849 Muualla mainitsemattomat liike-
elämän palvelut

75110 Julkinen yleishallinto

85110 Sairaalapalvelut

85141 Fysikaalinen hoito

85142 Laboratorio-ja röntgentutkimukset

85143 Sairaankuljetuspalvelut

85311 Lasten ja nuorten huoltolaitokset

85312 Vammaisten laitokset

85315 Palvelutalot ja -asunnot

85316 Muut laitokset

85317 Perhehoito

85322 Vammaisten erityispäivähoito ja - 
opetus

85323 Kotipalvelut

85324 Suojatyö ja työhön kuntoutus

85329 Muu sosiaalitoiminta

90001 V iem äri-ja  jätevesihuolto

90002 Jätehuolto

90003 Ulkotilojen hoito

90009 Muu ympäristönhuolto

91110 Työnantajajärjestöt ja elinkeinoelä
män järjestöt 

91320 Puoluepoliittiset järjestöt

91339 Muualla mainitsemattomat järjestöt

Toimialaluokitus 2002

74853 Käännös-ja tulkkauspalvelu

74859 Muu sihteeripalvelu

74871 Taideteollinen muotoilu ja suunnitteli

74872 Perintätoimistot ja luottotietopalvelu

74873 Messujen ja kongressien järjestäm i
nen

74879* Muualla mainitsemattomat liike-
elämän palvelut 

74600 Etsivä-, vartio in ti-ja  turvallisuuspal
velu

74871 Taideteollinen muotoilu ja suunnitteli

74872 Perintätoimistot ja luottotietopalvelu

74873 Messujen ja kongressien järjestäm i
nen

75110* Julkinen yleishallinto

75242 Rajojen vartiointi ja väestönsuojelu

85111* Varsinaiset sairaalapalvelut

85112 Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit

85141 Fysioterapia

85142* Laboratoriotutkimukset

85143 Kuvantamistutkimukset

85144 Sairaankuljetuspalvelut

85311 Lasten ja nuorten laitokset

85312 Kehitysvammalaitokset

85315 Palvelutalot ja  ryhmäkodit

85316* E nsi-ja  turvakodit

85319 Muut laitokset ja asumispalvelut

85311 Lasten ja nuorten laitokset

85322 Päivätoiminta

85323* Kotipalvelut

85322 Päivätoiminta

85324 Työtoiminta ja  työhön kuntoutus

85329* Muu sosiaalitoiminta

85325 Neuvolat

85326 Avomuotoinen päihdekuntoutus

90010 V iem äri-ja  jätevesihuolto

90020* Muu jätehuolto

90010 V iem äri-ja  jätevesihuolto

90031 Ulkotilojen hoito

90020 Muu jätehuolto

91110 Elinkeinoelämän järjestöt ja  työnan
tajajärjestöt 

91320 Poliittiset järjestöt

91339 Muualla mainitsemattomat muut
järjestöt
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92120 Elokuvien levitys ja videoiden tukku- 
jakelu

92311 Taiteilijatoiminta

92320 Taidelaitokset

92330 Huvipuistot

92620 Muu urheilutoiminta

92720 Muualla luokittelemattomat virkistys-
palvelut

93010 Pesulatoiminta

97000 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset
edustustot

Toimialaluokitus 2002

92120 Elokuvien ja videoiden levitys

92311* Taiteilijatoiminta

92400 Uutistoimistot

92320 Kulttuurin ja viihteen tukipalvelut

92330* Huvipuistot

92530 Kasvitieteelliset puutarhat, eläintarhat 
ja luonnonpuistot 

92520 Museot, näyttelyt sekä historiallisten
paikkojen ja rakennusten suojelu 

92620 Urheilutoiminta

92720* Muualla luokittelemattomat virkistys-
palvelut 

01259 Muu eläinten hoito

63302 Muu matkailua palveleva toiminta

93050 Muualla luokittelemattomat palvelut

93011 * Pesulapalvelut yrityksille

93012 Pesulapalvelut kotitalouksille

98000 Kansainväliset järjestöt ja  ulkomaiset
edustustot
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Bilaga 3 Sammandrag
Classification of Occupation 2001
Annex 3 Summary

Nro 16 Rakennusluokitus 1994 1994
Byggnadsklassificering 1994 
Classification of Buildings 1994

Nro 17 Sosioekonomisen aseman luokitus 1989 uusittu laitos 1989
Classification of Socio-economic Groups revised edition

Nr 17 Sosioekonomisk indelning 1989 fömyad upplaga 1990

Nro 18 Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset 1983
Ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, uskontokunta
Demografisten och sociala grundklassificeringar 
Aider, kön, civilständ, spräk, nationalitet, trossamfund 
Demographic and Social Basic Classifications 
Age, Sex, Marital Status, Language, Nationality, Religion

Nro 20 Suomen ympäristötiedostot 1996

Nro 21 Aineellisten varojen luokitukset 1985
Kiinteä pääoma, varastovarat, muut aineelliset varat
Klassificeringar av materiella tillgängar
Fast ¡capital, lagerkapital, övriga materiella tillgängar
Classifications of Tangible Assets
Fixed Capital, Inventories, Other Tangible Assets

Nro 22 Ikäluokitukset 1986
Ohjeita ikäluokituksen käytöstä 
Äldersklassificeringar
Riktlinjer för användning av äldersklassificeringar

Nro 27 Rikosnimikkeistö 1999
Brottsnomenklatur 
Crime nomenclature

Nro 28 Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 2002 2002
Kommuner och kommunhaserade indelningar 2002 
Municipalities and Regional Divisions Based on 
Municipalities 2002

Nro 30 Toimi oikein tilastoalalla 1992
Tilastokeskuksen ammattieettinen opas

Nro 31 Tuottajahintaindeksit 1990=100 1993
Indeksien käyttäjän käsikirja
Producer Price Indices 1990=100 
Handbook for Indices Users

Nro 32 Maanrakennuskustannusindeksi 1990=100 1993
Käyttäjän käsikirja
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Nro 33 Ansiotasoindeksi 1995=100 1999
K äyttäjän käsikirja
The Index of Wage and Salary Earnings 1995=100 
Handbook for Users

Nro 33 Ansiotasoindeksi 1990=100 1994
K äyttäjän käsikirja
The Index of Wage and Salary Earnings 1990=100 
Handbook for Users

Nro 34 Tuoteluokitus 1995

Nro 35 Väestölaskenta 2000 2001
K äsikirja

35b Folkräkningen 2000
Handbok 2001

35c Population Census 2000 2001
Handbook

Nro 36 Siviiliasiain nimikkeistö 2002
Nomenklatur fö r  civilmäl 
Nomenclature of civil cases

Nro 37 Jäteluokitusopas 1997

Nro 37b Guide to Waste Classification 1999

Nro 38 Vuoden 1950 väestölaskennan
otosaineiston käsikirja 1997

Nro 39 K uluttajahintaindeksi 1995=100 1998
K äyttäjän käsikirja
Consumer Price Index 1995=100 
Handbook for Users

Nro 40 M aankäyttöluokitus 2000
Markanvändningsklassificering 
Land Use Classification

Nro 41 Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus 2001

Nro 42 Rakennuskustannusindeksi 2000 =100 2001
K äyttäjän käsikirja
Building Cost Index 2000=100 
User’s Handbook

Nro 43 L aatua tilastoissa 2002

Nro 43b Quality Guidelines for Official Statistics 2002

Nro 44 Yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen m ukainen luokitus (COICOP) 2002
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Toimialaluokitus on tilastotoim en luokitusstandardi, jota käytetään laajalti myös yk
sityisen sektorin tietojärjestelm issä. Sen avulla luokitellaan yrityksiä, organisaatioita 
ja yksittäisiä toim ipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toim innan perusteella.

Toimialaluokitus TO L 2002 on Suom en kansallisessa tilastotoim essa käytettävä 
luokitusstandardi, joka perustuu  Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin julkai
semaan NACE 2002 -toim ialaluokitukseen. TO L 2002 korvaa vuoden 1995 kansalli
sen toim ialaluokituksen.

Käsillä oleva TO L 2002 -pääjulkaisu sisältää toim ialaluokituksen nim ikkeistön ja 
m ääritelm ät sekä liitteenä toim ialaluokitusten 1995 ja 2002 väliset m uutokset. Eril
lisinä liiteosina julkaistaan hakemisto, joka sisältää 7000 hakusanaa aakkosellisessa ja 
systemaattisessa järjestyksessä, ja kolmikielinen tiivistelmä, joka sisältää m m. luok
kien nim et suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
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