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Alkusanat
Toimialaluokitusta käytetään yritysten ja muiden organisaatioiden tai yksittäisten toimipaikkojen luokitteluun niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella. Toimialaluokituksen määrittelyt perustuvat toiminnalle tyypillisiin tuotantopanoksiin, tuotantoprosesseihin
sekä tuotettuihin tavaroihin ja palveluihin.
Tässä julkaisussa esiteltävä kansallinen
toimialaluokitus TOL 2008 on yksi Tilastokeskuksen vahvistamista luokitusstandardeista. Standardien tarkoituksena on edistää tilastojen käsitteellistä selkeyttä ja vertailukelpoisuutta yhdenmukaistamalla luokittelukäytäntöä ja tekemällä luokituksiin liittyvät luokitteluperusteet ja määrittelyt tunnetuiksi.

Toimialaluokitus TOL 2008 perustuu
Euroopan
unionin
toimialaluokitukseen,
NACE Rev. 2:een, joka on vahvistettu Euroopan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella. Asetus on jäsenmaita velvoittava, ts.
EU-jäsenmaissa on käytettävä NACEa tai siihen perustuvaa kansallista versiota tilastotoimessa. TOL 2008 on tällainen asetuksessa tarkoitettu ja Eurostatin hyväksymä, Suomen
kansallinen versio.
TOL 2008 korvaa Toimialaluokitus 2002
-luokitusstandardin. Uudistettua toimialaluokitusta aletaan soveltaa tilastoissa pääsääntöisesti vuoden 2009 alusta.

Helsingissä lokakuussa 2008

Kari Lehto

Riitta Poukka
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Käytetyt lyhenteet
BEC

Classification by Broad Economic
Categories of the United Nations

BEC-tavaraluokitus.
YK

CN

Combined Nomenclature –
European Classification of Goods

Yhdistetty nimikkeistö (CN-nimikkeistö).
EU

CPA

European Classification of Products by Activity

EU:n toimialoittainen tuoteluokitus. Eurostat

CPC

Central Product Classification of the United Nations

CPC-tuoteluokitus. YK

EEC/ETY

European Economic Community

Euroopan talousyhteisö

EP/C

European Parliament and Council

Euroopan parlamentti ja neuvosto

ESA

European System of National and
Regional Accounts

Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä
(EKT). Eurostat

EU

European Union

Eurostat

Euroopan unioni
Euroopan yhteisön tilastovirasto

HS

Harmonized Commodity Description and Coding
System of the World Customs Organization

Harmonisoitu tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä. Maailman tullijärjestö

ISIC

International Standard Industrial Classification of all
Economic Activities of the United Nations

Kansainvälinen toimialaluokitus.
YK

KAU

Kind of Activity Unit

toimialayksikkö

MIG

Main Industrial Groupings

MIG-tavaraluokitus

NACE

European Classification of Economic Activities

Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus.
Eurostat

PRODCOM Classification of goods used for statistics on industrial
production in the EU.

EU:n teollisten toimialojen tuoteluokitus.
Eurostat

RAMON

Eurostat's online server for metadata

Eurostatin metatietopalvelin (luokituspalvelin)

SITC

Standard International Trade Classification
of the United Nations

SITC-kauppatavaraluokitus. YK

SNA

System of National Accounts

Kansantalouden tilinpitojärjestelmä. YK

SPC

Statistical Programme Committee

EU:n tilasto-ohjelmakomitea

TOL
UN

Toimialaluokitus (NACEn kansallinen versio).
Tilastokeskus
United Nations

YK
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Yhdistyneet kansakunnat
Yhdistyneet kansakunnat

Käsitteitä
Käsitteissä määritellään joitakin TOL 2008:n
johdannossa ja luokkakuvauksissa käytettyjä
termejä. Vaikka määritelmien yhdenmukaisuus muualla käytettyjen termien määritelmien kanssa on pyritty varmistamaan, näiden

Arvonlisäys
Tuotanto

Kotitaloudessa
käytettävät koneet
Teollisuudessa
käytettävät koneet
Tuote
Valmis tuote
Puolivalmis tuote

Tuotantohyödykkeet

Ulkomaankaupan
kauppatavarat
Sivutuote

Teollinen prosessi /
Valmistusprosessi

Valmistus / Teollisuus
Muuntaminen
Käsittely

määritelmien ei ole tarkoitus olla termien
yleismääritelmiä kaikkiin tarkoituksiin. Tämän käsitteistön tarkoituksena on ainoastaan
auttaa TOL 2008:n käyttäjää tulkitsemaan
luokitusta oikein.

Bruttomääräinen arvonlisäys perushintaan määritellään perushintaisen tuotoksen ja
ostajanhintaisten välituotepanosten erotuksena.
Tuotanto on toimintaa, jonka tulos on tuote. Sillä viitataan kaikkiin toimialoihin. Termiä ei ole
rajattu maatalous-, kaivos- tai valmistussektoreille. Sitä käytetään myös palvelusektorin
yhteydessä. Tarkempia termejä voidaan käyttää ilmaisemaan tuotantotyyppiä: palvelujen
tarjoaminen, jalostaminen, valmistaminen jne. toimialan mukaan. Tuotantoa voidaan mitata
eri tavoin joko tuotannon aineellisen määrän tai arvon mukaan.
Pääasiassa yksityisissä kotitalouksissa käytettäviksi suunnitellut koneet ja laitteet,
esimerkiksi kotitalouksien pesukoneet.
Pääasiassa muualla kuin kotitalouksissa käytettäviksi suunnitellut koneet ja laitteet,
esimerkiksi konetyökalut, pesuloiden pesukoneet.
Tuote on taloudellisen toiminnan tulos. Se on tavaroiden ja palvelujen yläkäsite.
Tuote, jonka jalostus tai käsittely on päättynyt.
Tuote, jota on jalostettu tai käsitelty jonkin verran, mutta joka vaatii vielä lisää jalostamista tai
käsittelyä ennen kuin sitä voidaan käyttää. Se voidaan myydä toisille valmistajille jatkojalostettavaksi. Tyypillisiä esimerkkejä ovat muualle viimeistelyä varten myydyt karkeat metallivalokset.
Tuotantohyödykkeet ovat tavaroita, joita käytetään muiden tavaroiden ja palvelujen valmistamiseen, eivät kuitenkaan raaka-ainepanokset ja polttoaine. Niihin kuuluvat tehdasrakennukset,
koneet, veturit, kuorma-autot ja traktorit. Maata ei yleensä pidetä tuotantohyödykkeenä.
Ulkomaankaupan kauppatavarat ovat liikuteltavia tavaroita, jotka ovat vaihdettavissa. Kauppatavara voi olla yksi kappale tuotantolinjan erästä, ainutkertainen esine (Mona Lisa) tai palvelun
aineellinen väline (ohjelmalevyke). Tulliluokituksissa käytetään käsitettä tavara.
Tavallinen sivutuote (eli sivutuote, joka ei ole tietylle 3-numerotasolle yksinomainen) on tuote,
joka teknisesti liittyy muiden tuotteiden valmistukseen, mutta jota valmistetaan useammalla
3-numerotason toimialalla (esimerkiksi raakaöljyn jalostamisen yhteydessä syntyy sivutuotteena
vetyä, joka päätuotteena luokitellaan petrokemian teollisuuteen).
Yksinomainen sivutuote on tuote, joka eroaa tavallisesta sivutuotteesta sen suhteen, että sitä ei
valmisteta millään toimialalla päätuotteena (esimerkiksi sokerin valmistukseen liittyvä melassi).
Muuntoprosessi (fyysinen, kemiallinen, manuaalinen jne.), jota käytetään uusien tuotteiden (joko
kulutustavaroiden, välituotteiden tai pääomahyödykkeiden) valmistuksessa, käytettyjen tuotteiden
käsittelyssä tai palvelujen tarjoamisessa toimialoille B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus,
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto,
jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito ja F Rakentaminen.
Kaikki pääluokkaan C kuuluvat toimialat. Tähän kuuluvat sekä kotiteollisuus että suurtuotanto.
Muuntaminen on prosessi, jolla muutetaan raaka-aineiden, puolivalmiiden tai valmiiden tuotteiden
luonnetta, koostumusta tai muotoa uusien tuotteiden saamiseksi.
Käsittely on prosessi, joka suoritetaan muun muassa tuotteiden suojaamiseksi, haluttujen
ominaisuuksien antamiseksi niille tai niiden käytöstä mahdollisesti seuraavien haitallisten
vaikutusten estämiseksi. Esimerkkejä ovat viljan, puun, metallien ja jätteiden käsittely.
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1

Johdanto

1.1 Toimialaluokitus ja taloudellisen toiminnan
ja tuotteiden integroitu luokitusjärjestelmä
Euroopan yhteisön toimialaluokitus NACE1 ja
sen kansalliset versiot toimivat taloudellista toimintaa kuvaavien tilastojen tiedonkeruu- ja kuvauskehikkona. NACEa ja sen kansallisia versioita käytetään talouden eri alueita, kuten tuotantoa ja työllisyyttä kuvaavissa tilastoissa sekä
kansantalouden tilinpidon tilastoissa. EU-jäsenmaiden on käytettävä tilastotoimessa NACEa
tai siihen perustuvaa kansallista versiota, jollainen myös TOL 2008 -toimialaluokitus on.

Kaavio 1.

NACEn ja sen kansallisten versioiden mukaan laaditut tilastot ovat vertailukelpoisia
Euroopan tasolla ja laajemminkin, koska
NACE kuuluu taloudellista toimintaa kuvaavien luokitusten kansainväliseen harmonisoituun kokonaisuuteen (ks. kaavio 1). Harmonisoidun luokituskokonaisuuden kehittäminen on tapahtunut pääasiassa YK:n tilastotoimiston tuella.

Kansainvälisten talousluokitusten harmonisoitu kokonaisuus

Toimialat
Kansainvälinen taso

EU:n taso

Kansallinen taso

Tuotteet

Tavarat
HS

ISIC

CPC

NACE

CPA

PRODCOM

NACE:sta
johdetut
kansalliset
luokitukset
(TOL 2008)

CPA:sta
johdetut
kansalliset
luokitukset

PRODCOM:sta
johdetut
kansalliset
luokitukset

SITC

CN

Perusluokituksia, jotka on linkitetty toisiinsa luokituksen rakenteen kautta
Perusluokituksia, jotka on linkitetty toisiinsa muunnosavainten kautta
Luokituksia, jotka on linkitetty toisiinsa muunnosavainten kautta

1

NACE on akronyymi, joka tarkoittaa erilaisia Euroopan unionin vuodesta 1970 lähtien kehittämiä
tilastollisia toimialaluokituksia. Lyhenne NACE on peräisin luokituksen ranskankielisestä nimestä
"Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne" (Euroopan
yhteisön tilastollinen toimialaluokitus).
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Kaaviossa:
• ISIC2 on YK:n kansainvälinen toimialaluokitus
• CPC3 on YK:n tuoteluokitus
• HS4 on Maailman tullijärjestön harmonisoitu tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä
• CPA5 on EU:n toimialoittainen tuoteluokitus
• PRODCOM6 on EU:n teollisten toimialojen tuoteluokitus
• CN on EU:n ulkomaankaupassa käytettävä tavaranimikkeistö7
Lisää tietoa luokituksista on saatavissa Eurostatin ja YK:n tilastoviraston verkkosivuilla8.
Integroitu järjestelmä mahdollistaa eri tilastoalueilta laadittujen tilastojen vertailukelpoisuuden. Siten esimerkiksi PRODCOM-luokituksen mukaisesti laadittuja tuotantotilastoja
voidaan verrata ulkomaankaupan tilastoihin,

joissa on käytetty CN-nimikkeistöä. Järjestelmää ja sen osia esitellään yksityiskohtaisemmin luvussa 4.
NACE on johdettu ISICistä, mutta se on
ISICiä yksityiskohtaisempi luokituksen 3- ja
4-numerotasoilla. 1- ja 2-numerotasolla luokitukset ovat yhdenmukaiset. TOL puolestaan on johdettu NACEsta lisäämällä siihen
5-numerotaso kansallisia erittelytarpeita varten. Muutoin TOL 2008 noudattaa täysin
NACE Rev. 2:a, ts. 1–4-numerotasolla luokitukset ovat yhdenmukaiset.
Kansainvälisen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi tähän julkaisuun sisältyvät määritelmät ja johdanto-osassa esitetyt metodiset
periaatteet on pyritty säilyttämään mahdollisimman yhdenmukaisina ISICin kanssa, joka
integroidussa järjestelmässä on toimialaluokitusten perusluokitus.

1.2 Toimialaluokituksen kattavuus ja ominaispiirteet
Kaikki tilastotermeillä kuvattavat havaintoaineistot vaativat systemaattisen luokituksen.
Luokitukset jakavat tilastohavaintojen joukon osiin, jotka ovat mahdollisimman homogeenisia kyseessä olevan tilastotutkimuksen
luonteen kannalta.
Luonteenomaista tilastoluokituksille on:
a) ne kattavat havaintojoukon tyhjentävästi
b) toisensa poissulkevat luokat: jokainen havainto pitäisi voida tulla luokitelluksi vain
yhteen luokkaan

2
3
4
5
6
7
8

c) metodiset periaatteet, joita on mahdollista soveltaa yhdenmukaisesti havaintojen
luokittelemisessa luokituksen eri luokkiin.
Erityisesti hierarkkisille luokituksille on ominaista, että niissä luokkia jaetaan edelleen yhä
yksityiskohtaisemmiksi luokiksi, mikä tekee
mahdolliseksi kerätä ja julkaista tilastotietoa
eri aggregointitasoilla.

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities
Central Product Classification
Harmonized Commodity Description and Coding System
European Classification of Products by Activity
Classification of goods used for statistics on industrial production in the EU
Combined Nomenclature
Eurostatin luokituspalvelin RAMON [viitattu 30.9.2008]. Saatavissa: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/.
United Nations Statistics Division [viitattu 30.9.2008]. Saatavissa:
http://unstats.un.org/unsd/class/default.asp
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1.2.1 Toimialaluokitus taloudellisen
toiminnan kuvaajana
Toimialaluokitus kuvaa taloudellista toimintaa, jossa resursseja, kuten pääomahyödykkeitä, työvoimaa, tuotantotekniikoita ja välituotteita, yhdistellään tiettyjen tavaroiden tai
palvelujen tuottamiseksi. Täten taloudellista
toimintaa voidaan luonnehtia resurssipanosten, tuotantoprosessin tai tuotettujen tavaroiden ja palvelujen kautta.
Toiminta voi käsittää yhden prosessin
(esimerkiksi kutominen) tai koostua joukosta
aliprosesseja, jotka mainitaan luokituksen eri
kategorioissa (esim. auton valmistus käsittää
sellaisia toimintoja kuin juottaminen, asentaminen, kokoonpano, maalaaminen jne.). Kun
tuotantoprosessi rakentuu sarjasta toisiinsa
yhdistettyjä perustoimintoja, jotka tapahtuvat samassa tilastoyksikössä, katsotaan tällainen yhdistelmä yhdeksi toiminnaksi.
NACEn luokkia ei kuvata yhdistettynä
tietyntyyppisiin tilastoyksikköihin. Yksiköissä
voidaan harjoittaa monenlaista taloudellista
toimintaa, ja ne voidaan määritellä eri tavoin
tiettyjen tunnusomaisten piirteiden, kuten sijainnin perusteella. (Ks. luku 1.4.3.)

1.2.2 Toimialaluokituksen kuvausalue
ja rajoitukset
Toimintoja ei luokitella tuotantoyksikön omistusmuodon, yrityksen juridisen muodon tai
toimintatavan perusteella, koska tällaiset kriteerit eivät luonnehdi itse toimintaa.
Samanlaista taloudellista toimintaa harjoittavat yksiköt luokitellaan samaan luokkaan riippumatta siitä, onko kyseessä yhtiö,
yhtiöksi rekisteröidyn yksikön osa, ammatinharjoittaja tai julkisen hallinnon yksikkö, tai
onko yksikkö ulkomaalaisomisteinen vai ei
tai onko kyse yksi- tai monitoimipaikkaisesta
yrityksestä. Sen takia toimialaluokituksen
(NACE tai TOL) ja kansantalouden tilinpitosysteemin (SNA, ESA) institutionaalisten
yksiköiden välillä ei ole yhteyttä.
Toiminta luokitellaan teolliseksi valmistukseksi riippumatta siitä, tapahtuuko se voi-

makäyttöisillä koneilla vai käsin tai tapahtuuko valmistus tehtaassa vai kotona. Tuotantotavan nykyaikaisuutta tai perinteisyyttä ei
käytetä luokittelukriteerinä.
Toimialaluokituksessa ei tehdä eroa virallisen ja epävirallisen tai laillisen ja laittoman
tuotannon välillä. Juridista omistusmuotoa,
organisaatiorakennetta tai tuotantorakennetta kuvaavat luokitukset voidaan rakentaa
erikseen. Ristiintaulukoimalla näitä toimialaluokituksen kanssa voidaan saada hyödyllistä
lisäinformaatiota.
Toimialaluokitus ei tee eroa markkina- ja
markkinattoman toiminnan välillä, kuten SNA
tai ESA, joissa ero on keskeinen. Taloudellisen
toiminnan jakaminen tämän periaatteen mukaan on kuitenkin hyödyllistä kaikissa niissä tapauksissa, joissa tietoja kerätään toiminnasta,
jota harjoitetaan sekä markkinaehtoisena että
markkinoiden ulkopuolella. Toimialaluokituksessa markkinatonta toimintaa esiintyy vain
hallinnon organisaatioiden tai kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimintana, pääasiassa koulutus-, terveys- ja sosiaalityön luokissa.
Toimialaluokitus sisältää myös tavaroiden ja
palvelujen erittelemättömän tuotannon kotitalouksien omaan käyttöön. Tämä pääluokka (T)
viittaa kuitenkin ainoastaan osaan kotitalouksien
taloudellista toimintaa, koska kotitalouksien yritystoiminta luokitellaan muualla luokituksessa.

1.2.3 Toimialaluokituksen rakenne ja
koodisto
Toimialaluokituksen rakenne on hierarkkinen.
Rakenteen lisäksi luokituksen olennaisia osia
ovat metodinen johdanto-osa ja luokkakuvaukset. EU:n toimialaluokituksen (NACE Rev. 2)
rakenne, eli luokkien koodit ja nimikkeet, on
vahvistettu Euroopan yhteisön antamalla asetuksella ja kuvataan asetuksessa seuraavasti:
I.

kirjaintaso, johon kuuluvat kirjainkoodilla merkittävät pääluokat (pääluokkien nimikkeet)
II. 2-numerotaso, johon kuuluvat luokat
merkitään 2-numeroisella koodilla
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III. 3-numerotaso, johon kuuluvat luokat
merkitään 3-numeroisella koodilla
IV. 4-numerotaso, johon kuuluvat luokat
merkitään 4-numeroisella koodilla
Suomen kansallinen toimialaluokitus, TOL
2008, noudattaa NACE Rev. 2:a täysin 1–4-numerotasolla. Sen sijaan 5-numerotaso on määritelty kansallisesti Suomen omien käyttötarpeiden perusteella. TOL 2008 5-numerotason luokat merkitään vastaavalla tavalla viisinumeroisilla koodeilla. Eri maiden kansalliset versiot eivät
ole vertailukelpoisia 5-numerotasolla.
Pääluokkien kirjainkoodeja ei ole integroitu
luokituksen numerokoodin hierarkiaan niin, että pääluokka ilmenisi suoraan numerokoodista.
Esim. pääluokka C Teollisuus käsittää 2-numerotasot 10–33, pääluokka D Sähkö-, kaasu- ja
lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 2-numerotason 35 ja pääluokka E Vesihuolto, viemäri- ja
jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön
puhtaanapito 2-numerotasot 36–39.

Toimialaluokituksen rakenteeseen on jätetty joitakin aukkoja. Seuraavia 2-numerotason luokkia ei ole: 04, 34, 40, 44, 48, 54,
57, 67, 76, 83 ja 89.
Silloin, kun 2-, 3- tai 4-numerotason
luokkaa ei ole jaettu edelleen, luokan koodi
päättyy nollaan (0) sen merkiksi, että alajakoja ei ole. Esimerkiksi 75 Eläinlääkintäpalvelut, 750 Eläinlääkintäpalvelut, 7500 Eläinlääkintäpalvelut ja 75000 Eläinlääkintäpalvelut.
Nollaa voidaan käyttää myös koodin keskellä
osoittamaan, että tällä luokitustasolla toimintaa ei ole eritelty; alajakoja voi kuitenkin olla
sitä alemmalla tasolla. Esimerkki: 110 Juomien valmistus, 1105 Oluen valmistus ja 11050
Oluen valmistus.
Jäännösluokkien (ns. residuaaliluokkien)
koodi päättyy lukuun 9, jos mahdollista.
Nimike sisältää yleensä sanat muu tai muualle luokittelemattomat. Esimerkiksi 089 Muu
mineraalien kaivu ja 0899 Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta.

1.3 Toimialaluokituksen historia
1.3.1 Kansallinen toimialaluokitus,
TOL, ja sen historiaa
TOL 2008 on Tilastokeskuksen vahvistama
kansallinen tilastotoimen luokitusstandardi.
Kansallisista toimialaluokituksista käytetään
lyhennettä TOL. Vuosiluku viittaa ajankohtaan, jolloin standardi on tullut voimaan tai
sen käyttöönottovuoteen. Tässä tapauksessa
vuosi viittaa standardin voimaan tuloon.
Vuodesta 1995, jolloin Suomi liittyi Euroopan unioniin, kansalliset toimialaluokitukset
ovat perustuneet NACEen. Sitä ennen Tilastokeskuksen käyttämät toimialaluokitukset olivat
puhtaasti kansallisia, Suomen olosuhteisiin sovitettuja luokituksia, joiden luokitusperiaatteet
noudattivat pääpiirteissään YK:n vahvistamien
kansainvälisten toimialaluokitusten periaatteita
ja luokitteluperusteita.
Vuonna 1995 käyttöön otetun toimialaluokituksen (TOL 1995) rakenne ja määrit-
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telyt noudattivat EU:n toimialaluokitusta
(NACE Rev. 1) vähäisin kaupan luokittelua
koskevin poikkeuksin.
TOL 1995 päivitettiin vuonna 2002. Päivitetty luokitus, TOL 2002, syntyi kahden
työprosessin tuloksena. NACE Rev. 1:n päivittäminen oli perusprosessi, jossa tehdyt täsmennykset ja tarkistukset vietiin sellaisenaan
TOL 2002:een. Sen lisäksi tarkistettiin TOL
1995:n määrittelyt ja otettiin huomioon luokituksen keskeisiltä käyttäjiltä saatu palaute.
Näiden pohjalta toimialaluokitukseen tehtiin
5-numerotasolla sellaisia kansallisia tarkistuksia, jotka katsottiin välttämättömiksi. Myös
päivitetty luokitus, TOL 2002, noudatti EU:n
päivitettyä toimialaluokitusta (NACE Rev.
1.1) rakenteen ja määrittelyjen osalta, samoin
kaupan luokittelua koskevin poikkeuksin.
TOL 2008 noudattaa täysin EU:n uudistetun toimialaluokituksen, NACE Rev. 2:n, rakennetta ja määrittelyjä, ts. kansallisia poik-

keamia ei ole. Myös 1–4-numerotason koodit
ovat samoja sillä poikkeuksella, että kansallisessa luokituksessa ei käytetä pistettä numerokoodin toisen ja kolmannen numeron välissä.
Kansalliselle tasolle (5-numerotasolle)
tehdyt tarkistukset perustuvat osin vuoden
2002 päivityksen yhteydessä kerättyyn ja
osin sen jälkeen saatuun palautteeseen käyttäjiltä. Kriteerinä uusien jakojen ottamiselle
5-numerotasolle on pidetty sitä, että kyseistä
toimintaa päätoimintanaan harjoittavia yksiköitä on useita kymmeniä tai että toiminnan
arvo kansantaloudessa on merkittävä.

1.3.2 EU:n toimialaluokituksen
historiaa
Euroopan yhteisön toimialaluokituksen,
NACEn, historia alkaa vuodesta 1961. Vuosina 1961–63 kehitettiin “Nomenclature des
industries établies dans les Communautés
européennes” (NICE, Euroopan yhteisöjen
teollisuusluokitus). Alkuperäisversio (1961)
oli karkeajakoinen 3-numeroinen luokitus.
Tarkistetun, vuoden 1963 luokituksen välitasot olivat yksityiskohtaisempia. NICEen
kuuluivat kaivostoiminta, energiantuotanto
ja tuotantoteollisuus sekä rakentaminen.
Vuonna 1965 laadittiin ETYn kaupan
alan toimialaluokitus NCE (Nomenclature
du commerce dans la CEE), joka kattoi kaikki kaupalliset toiminnot.
Vuonna 1967 laadittiin palveluluokitus ja
sen jälkeen maatalousluokitus, jotka molemmat olivat karkeajakoisia.
Lopulta vuonna 1970 syntyi “Nomenclature générale des activités économiques dans
les Communautés européennes” (NACE,
Euroopan yhteisöjen taloudellisten toimintojen yleinen toimialaluokitus). Nimestä käy ilmi, että kyseessä on kaikki taloudelliset toiminnot kattava luokitus.
NACE 1970:ään liittyi kaksi merkittävää
ongelmaa:
1) koska yhteisön lainsäädäntö ei koskenut
NACE 1970:ää, tiedot kerättiin usein
kansallisten luokitusten mukaisesti ja
muunnettiin NACE-muotoon muunto-

avaimien avulla. Tämä menetelmä ei kuitenkaan tuottanut tyydyttäviä, vertailukelpoisia tietoja.
2) koska NACE 1970 ei ollut kehitetty kansainvälisesti hyväksytyn kehikon pohjalta,
sen vertailukelpoisuus muiden kansainvälisesti käytettyjen toimialaluokitusten kanssa
oli heikko.
Näiden ongelmien vuoksi alettiin harkita EU:n
toimialaluokituksen mukauttamista kansainvälisten standardien mukaiseksi, ja tässä tarkoituksessa Eurostat ja jäsenvaltioiden edustajat
osallistuivat tiiviisti YK:n tilastotoimiston ja
Eurostatin yhteisen työryhmän välityksellä
YK:n toimialaluokituksen kolmanteen tarkistamiseen (ISIC Rev. 3), jonka YK:n tilastokomitea hyväksyi helmikuussa 1989.
Tämän jälkeen Eurostatista ja jäsenvaltioiden edustajista koostunut työryhmä kehitti
NACE 1970:stä uudistetun version, NACE
Rev. 1:n. Työryhmä käytti lähtökohtanaan
ISIC Rev. 3:n rakennetta ja lisäsi siihen yksityiskohtia, jotka kuvastivat jäsenvaltioille tärkeitä toimialoja, mutta jotka olivat riittämättömästi edustettuina ISICissä. NACE Rev. 1
vahvistettiin Euroopan yhteisöjen neuvoston
asetuksella N:o 3037/90 lokakuussa 1990.
NACE Rev. 1 päivitettiin vuonna 2002 lisäämällä luokitukseen joitakin uusia nimikkeitä ja muuttamalla nimikkeitä. Päivitetyn
version nimeksi tuli NACE Rev. 1.1 (myös
NACE 2002). Päivityksen tarkoituksena oli
ottaa huomioon
• uudet toimialat, joita ei ollut luotaessa
NACE Rev. 1:tä, kuten puhelinpalvelukeskukset
• toimialat, joiden merkitys on merkittävästi kasvanut NACE Rev. 1:n ajoista joko
teknisen kehityksen tai talouselämän
muutosten takia
• NACE Rev. 1:ssä esiintyvien virheiden
korjaaminen.
Vuonna 2002 käynnistyi NACEn uudistaminen. Asetus NACE Rev. 2:sta hyväksyttiin
joulukuussa 2006.
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1.4 Määritelmät ja periaatteet
1.4.1 Luokituskriteerit
Luokituksen eri tasojen määrittelyssä ja kuvaamisessa käytetyt luokituskriteerit riippuvat monista tekijöistä, kuten luokituksen käyttötarkoituksesta ja tietojen saatavuudesta. Näitä kriteerejä käytetään eri tavoin luokituksen eri tasoilla: alemmilla luokitustasoilla kriteerit ottavat
huomioon erityisesti tuotantoprosessin samankaltaisuudet, kun taas luokituksen ylemmillä
tasoilla tällä ei ole juurikaan merkitystä.
1.4.1.1 Neli- ja viisinumerotason
kriteereistä
Kun luokituskriteerejä käytetään toimintojen
yhdistämisessä ja järjestämisessä luokituksen
yksityiskohtaisimmilla tasoilla (4- ja 5-numerotasolla), tuotantoyksiköt ovat keskeisiä.
Luokituskriteerien tarkoituksena on varmistaa, että luokituksen yksityiskohtaiset tasot
ovat relevantteja toimialaluokituksen ja luokiteltavien yksiköiden kannalta niin, että luokiteltavat yksiköt ovat toimintojensa osalta
mahdollisimman samankaltaisia.
Uudistetussa luokituksessa tuotantoprosessi on aiempaa tärkeämpi kriteeri yksittäisten luokkien määrittämisessä. Toiminnot
ryhmitellään samaan luokkaan, kun tavaroiden ja palveluiden tuottamisessa käytetään
yleensä samanlaista teknologiaa.
Tavoitteena on myös, että seuraavat kaksi
edellytystä täyttyvät mahdollisimman hyvin:
a) Tietylle luokalle luonteenomaisten tavaroiden ja palveluiden kokonaistuotanto koostuu pääosin tähän luokkaan luokiteltujen
yksiköiden tuotannosta. Esimerkiksi jalkineiden kokonaistuotannosta pääosa valmistetaan luokassa Jalkineiden valmistus.
b) Tietty luokka sisältää yksiköt, jotka tuottavat pääosan niistä tavaroista ja palveluista, jotka ovat luonteenomaisia tälle luokalle. Esimerkiksi luokka Jalkineiden valmistus sisältää yksiköt, jotka tuottavat
pääosan kaikista jalkineista.
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Olennainen näkökohta NACEn 4-numerotason luokkien määrittelyssä on toiminnan
suhteellinen merkitys EU-jäsenmaissa. Erillinen luokka annetaan toiminnoille, jotka ovat
yleisiä useimmissa maissa. Kansainvälisen
vertailukelpoisuuden vuoksi NACEn (ja
TOLin) rakenteeseen on kuitenkin otettu joitakin luokkia, jotka ovat merkittäviä globaalilla tasolla, mutta eivät niinkään Euroopassa
tai Suomessa.
1.4.1.2 Kaksi- ja kolminumerotason
luokituskriteerit
Toisin kuin 4- ja 5-numerotasolla, tuotantoprosessilla ja -teknologialla on vähemmän
merkitystä luokituskriteereinä luokituksen
ylemmillä, aggregoidummilla tasoilla. Pääluokkatasolla merkittäviä luokittelukriteereitä ovat tuotettujen tavaroiden ja palveluiden
yleiset ominaisuudet sekä tilaston käyttö esimerkiksi kansantalouden tilinpidon kehikossa
(SNA ja ESA).
2- ja 3-numerotasolla sovellettavat pääkriteerit liittyvät seuraaviin tuotantoyksiköiden
piirteisiin:
• tavaroiden ja palveluiden ominaisuudet
• tavaroiden ja palveluiden käyttötarkoitus
• tuotantopanokset, -prosessi ja -teknologia
Tavaroiden ja palveluiden ominaisuuksissa
otetaan huomioon niiden fyysinen koostumus ja valmistusvaihe sekä käyttötarkoitus.
Luokkien erottelu tuotettujen tavaroiden ja
palveluiden ominaispiirteiden pohjalta antaa
perustan tuotantoyksiköiden ryhmittelemiseen käytettyjen raaka-aineiden, hyödykkeiden kysynnän, markkinoiden ja niiden välisten yhteyksien perusteella.
Edellä kuvattujen kriteerien painottaminen
vaihtelee luokasta toiseen. Joissakin tapauksissa, kuten elintarvikkeiden valmistuksessa, tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, koneiden ja laitteiden valmistuksessa ja palvelualoilla, em. kolme pääkriteeriä ovat niin lähellä toi-

siaan, että kriteerien painottaminen ei ole ongelma. Välituotteita tarkasteltaessa suurin paino on usein tuotteiden fyysisellä koostumuksella ja valmistusvaiheella.
Silloin kun tavaroiden valmistusprosessi
on monimutkainen, on tavaroiden loppukäytöllä, tuotantoteknologialla ja -organisaatiolla
yleensä suurempi merkitys kuin tavaroiden
fyysisellä koostumuksella.

1.4.2 Pääasiallinen toiminta,
sivutoiminta ja aputoiminta
Yksikkö voi harjoittaa yhtä tai useampaa, toimialaluokituksen eri luokkiin luokiteltavaa
taloudellista toimintaa.
Pääasiallinen toiminta on toimintaa, joka
tuottaa eniten luokiteltavan yksikön arvonlisäystä. Pääasiallinen toiminta määritellään
top-down-menetelmän mukaan (ks. luku
1.5.2.1), eikä se välttämättä muodosta vähintään 50 prosenttia yksikön kokonaisarvonlisäyksestä. Sivutoiminta on yksikön muuta
toimintaa, jonka tuotokset ovat ulkopuolisille
toimitettavia tavaroita tai palveluja.
Aputoiminnot ovat yksikön pää- ja sivutoimintoja tukevia toimintoja, joilla tuotetaan tavaroita tai palveluja kyseisen yksikön käyttöön.
Tyypillisiä aputoimintoja ovat esim. kirjanpito,
kuljetus, varastointi, osto- ja hankintapalvelut,
myynninedistäminen, korjaus ja kunnossapito.
Määritelmällisesti aputoiminnan tulee täyttää kaikki seuraavat ehdot:
• toiminta palvelee varsinaista toimintaa
(pää- tai sivutoimintaa) harjoittavia yksikköjä
• panokset sisältyvät yksikön kustannuksiin
• tuotokset (tavallisesti palveluja, harvemmin tavaroita) eivät ole osa yksikön lopputuotetta eivätkä johda kiinteän pääoman bruttomuodostukseen
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• samankaltaista aputoimintaa harjoitetaan
vastaavassa laajuudessa muissa vastaavanlaista toimintaa harjoittavissa yrityksissä
tai niiden toimipaikoissa.
Esimerkiksi seuraavia toimintoja ei saa pitää
aputoimintoina:
• pääoman muodostumiseen liittyvä tavaroiden ja palvelujen tuotanto, kuten rakentaminen omaan käyttöön (luokitellaan
rakentamiseen) sekä ohjelmistojen tuotanto omaan käyttöön
• sellaiset tuotokset, joista merkittävä osa
myydään markkinoilla, vaikka osa käytetäänkin yksikön päätoiminnan yhteydessä
• sellaisten tavaroiden tuotanto, josta on
muodostunut olennainen osa pääasiallisen
tai sivutoiminnan tuotantoa (esimerkiksi
yrityksen osa valmistaa laatikoita, joihin
yrityksen tuotteet pakataan)
• energian tuotanto (yritykseen liitetty voimalaitos tai koksauslaitos) siitä riippumatta,
käytetäänkö koko tuotanto emoyksikössä9
• tavaroiden osto niiden jälleenmyymiseksi
muuttamattomana (luokitellaan kauppaan)
• tutkimus ja kehittäminen, kun nämä eivät
tuota palvelua, joka käytetään tämänhetkisen tuotantoprosessin kuluessa.
Kaikissa näissä tapauksissa, jos niistä on käytettävissä erillistä tietoa, yksiköt tulee erottaa
omiksi toimipaikoikseen ja luokitella niiden
toiminnan mukaisesti.

1.4.3 Tilastoyksiköiden määritelmät
Täydellisen tilastollisen kuvan saamiseksi kansantaloudesta tarvitaan paljon erilaista informaatiota. Organisaatiotasot, joilta on mahdollista kerätä tietoa, vaihtelevat tiedon tyypin
mukaan. Esimerkiksi tieto yrityksen liiketuloksesta saadaan mahdollisesti vain koko yritykses-

Suomessa poiketaan tästä periaatteesta, koska teollisuuden energiantuotantoprosessit liittyvät yleensä hyvin
kiinteästi päätoimintoon. Tästä johtuen teollisuusyritysten (toimialat B ja C) oma sähkön ja lämmön
tuotanto, joka käsittää tuotannon pääasiassa omien toimipaikkojen tarpeita varten, luokitellaan yhtenäisesti
siihen toimialaluokkaan, jota tällaisen voimalaitoksen toiminta pääasiassa palvelee. Sama käytäntö koskee
koksauslaitoksia.
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tä, vaikka toimintaa on usealla alueella. Myyntitiedot sen sijaan saatetaan saada jokaisesta
paikasta, jossa on toimintaa. Riittävää havaintoja analysointitietoa varten on sen vuoksi välttämätöntä määritellä tilastoyksiköiden järjestelmä. Tilastoyksiköt muodostavat peruselementit sille, mitä tietoa kerätään ja luokitellaan toimialaluokituksen mukaan.
Erityyppiset tilastoyksiköt vastaavat erilaisiin tarpeisiin. Kukin yksikkö on oma kokonaisuutensa, joka on määritelty siten, että se
voidaan tunnistaa eikä se sekoitu muihin tilastoyksiköihin. Tilastoyksikkö voi olla tunnistettavissa oleva oikeudellinen tai fyysinen kokonaisuus tai, kuten homogeenisen tuotantoyksikön tapauksessa, tilastokäyttöön luotu käsite.
Seuraavat yksiköt on kuvattu Euroopan
neuvoston tilastoyksikköasetuksessa 10.
• konserni
• yritys
• toimialayksikkö (KAU, kind-of-activity unit)
• paikallisyksikkö
• paikallinen toimialayksikkö (local KAU)
• institutionaalinen yksikkö
• homogeeninen tuotantoyksikkö (UHP,
unit of homogeneous production)
• paikallinen homogeeninen tuotantoyksikkö (local UHP)
Tilastoyksiköiden välisiä suhteita kuvataan
kaaviossa 2.

Kaavio 2.

Yritys
Yritys on yksikkö, joka harjoittaa taloudellista toimintaa eli tuottaa tavaroita ja palveluja
markkinoilla myytäväksi.
Tilastotuotannossa yritys on tärkeä yksikkö, koska kaikista sen taloustoimista on saatavissa täydelliset tiedot. Näitä ovat mm. tilinpäätös-, rahoitus- ja tuotantotiedot, joskin
tuotantotiedot kerätään käytännössä suoraan
yrityksen alayksiköiltä eli toimipaikoilta.
Yritykset voivat olla oikeushenkilöitä tai
luonnollisia henkilöitä. Oikeushenkilöitä ovat
esim. osake-, kommandiitti- ja avoimet yhtiöt.
Luonnollisia henkilöitä ovat ammatinharjoittajat, useimmat maatilatalouden harjoittajat ja
liikkeenharjoittajat. Yrityksiin luetaan myös
valtion liikelaitokset ja kuntien yleisöä palvelevat liikelaitokset.
Yrityskokonaisuus voi muodostua yhdestä
rekisteröidystä oikeudellisesta yksiköstä tai
olla useiden rekisteröityjen oikeudellisten yksiköiden yhteenliittymä.
Yhdistämällä eri luokituksia, kuten oikeudellinen muoto ja omistajatyyppi, voidaan rajata erilaisia yritysjoukkoja (esimerkiksi yksityiset liikeyritykset).

Tilastoyksikkötyyppien väliset suhteet

Yksi tai useampi
toiminto
Yksi ainoa
toiminto

10

1.4.3.1 Luokiteltavat yksiköt
Toimialaluokituksella luokiteltavat yksiköt
voivat olla yrityksiä, konserneja, toimialayksiköitä, paikallisia yksiköitä tai toimipaikkoja.

Yksi tai useampi sijainti

Yksi ainoa sijainti

Yritys
Institutionaalinen yksikkö
Toimialayksikkö (KAU)
Homogeeninen tuotantoyksikkö
(UHP)

Paikallinen yksikkö

Euroopan neuvoston asetus (EEC) N:o 696/1993.
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Paikallinen toimialayksikkö (local KAU)
Paikallinen homogeeninen tuotantoyksikkö (local UHP)

Kaavio 3.

Hallinnollisten ja tilastollisten yksiköiden järjestelmä

Hallinnolliset yksiköt

Tilastoyksiköt

Juridisten
yksiköiden
klusteri

Konserni
(Yritysryhmä)

Kansantalouden tilinpito
Juridinen
yksikkö

Yritys

Institutionaalinen
yksikkö

Toimialayksikkö
Homogeeninen
tuotantoyksikkö
Paikallisyksikkö

Paikallinen juridisen
yksikön osa

Paikallinen
toimialayksikkö

Aatteelliset yhteisöt, säätiöt, asunto-osakeyhtiöt, seurakunnat yms. ovat yritystyyppisiä yksiköitä. Tällä halutaan ilmaista, että niiden taloudellisesta toiminnasta saadaan tietoja kuten yrityksistäkin ja että ne ovat riittävän
itsenäisiä päätöksentekoyksikköjä. Mainitut
yhteisöt voivat toimintansa tukemiseksi harjoittaa yritystoimintaa, esim. ravitsemis- ja
majoitustoimintaa tai kauppaa.
Valtion ja kuntien virastot ja laitokset
ovat yritystyyppisiä yksiköitä mutta valtion
liikelaitokset ja kuntien yleisöä palvelevat liikelaitokset ovat yrityksiä. Myös kuntayhtymät ovat yritystyyppisiä yksiköitä.
Konserni
Konserni on kahden tai useamman yrityksen
muodostama taloudellinen kokonaisuus, jos-

Paikallinen
homogeeninen
tuotantoyksikkö

sa emoyrityksellä on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten
kanssa määräämisvalta yhdessä tai useassa
muussa yrityksessä (tytär). Konserni voi olla
täysin kotimainen, kansainvälinen tai ns. tynkäkonserni, jolla tarkoitetaan kansainvälisen
konsernin yhdessä maassa sijaitsevaa osaa.
Toimialayksikkö
Toimialayksikkö on yritys tai yrityksen osa, joka pääasiallisesti toimii yhdellä toimialalla. Sitä
ei rajoiteta alueellisesti yhteen paikkaan. Jokaisella yrityksellä on yksi tai useampia toimialayksikköjä.
Tämän yksikkökäsitteen avulla on tarkoitus muodostaa mahdollisimman homogeenisia luokkia rajoittumatta maantieteelliseen jakaumaan.
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Paikallinen yksikkö
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 toimialatietoa.
Toimipaikka
Toimipaikka eli paikallinen toimialayksikkö
on yhden yrityksen tai yritystyyppisen yksikön
omistama, yhdessä paikassa sijaitseva ja pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluksia
tuottava tuotantoyksikkö.Toimipaikkoja ovat
esim. tehdas, myymälä, torikoju ja kioski. Julkishallinnon toimipaikkoja ovat mm. verotoimisto, kunnan kirjasto ja terveyskeskus.
Toimipaikka on toimialaluokitusta sovellettaessa keskeinen yksikkö, koska
• toimipaikkakohtainen tieto antaa parhaan
kuvan talouden rakenteesta
• yritystoiminnasta voidaan toimipaikkojen
avulla kerätä tietoja ja laatia tilastoja
maantieteellisten ja hallinnollisten alueiden mukaisesti
• monet tuotantoon liittyvät perustiedot,
kuten tuotetut kappalemäärät ja työtunnit on nopeinta ja taloudellisinta kerätä
suoraan toimipaikoilta
• monitoimialaisista yrityksistä saadaan toimialoittain eriteltyä tietoa
• kaikki henkilöpohjaiset tilastot kuvaavat
väestön toimiala- eli elinkeinojakaumaa
toimipaikkojen kautta.

Koska yritys aina toimii jossakin paikassa, sillä on vähintään yksi toimipaikka. Useimmat
yritykset ovat yksitoimipaikkaisia, mutta suurimmilla yrityksillä voi olla lukuisia toimipaikkoja 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 paikasta 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 toiminnallisesti yhtenäinen kokonaisuus, jota pidetään yhtenä toimipaikkana. Kun harkitaan,
onko monimuotoinen toiminta jaettava pienemmiksi toimipaikoiksi, käytetään perusteena eri toimintojen ehdotonta sekä suhteellista
suuruutta ja sitä, pystytäänkö tarvittavat tiedot eri toiminnoista saamaan.
Eri yritysten yksiköt ovat eri toimipaikkoja,
vaikka ne sijaitsisivat samassa paikassa. Niinpä
esim. kauppakeskus ei ole yksi toimipaikka,
koska siellä toimii useita yrityksiä. Sen sijaan
jokaisella siellä toimivalla yrityksellä on ainakin
yksi toimipaikka kyseisessä paikassa.

1.5 Toimintojen ja yksiköiden luokittelusääntöjä
1.5.1 Luokittelun perussäännöt
Kullekin yritysrekisterin yksikölle määritellään yksi toimialaluokka (TOL-koodi) sen
pääasiallisen toiminnan mukaan. Pääasiallista
toimintaa on se, jolla tuotetaan suurin osa yksikön arvonlisäyksestä. Toimialakoodin mää-
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rittämisen apuna ovat luokituksen luokkakuvaukset, Eurostatin NACE-työryhmän päätökset, luokitusavaimet sekä viittaukset muihin perusluokitussysteemeihin, kuten ISIC,
CPA, HS ja CN.
Jos yksiköllä on useampaa erilaista toimintaa (aputoiminta pois lukien, ks. luku 1.4.2),

päätoiminta määräytyy eri toimintojen tuottamien arvonlisäysten perusteella alla olevien
sääntöjen mukaan.
Arvonlisäys on peruskäsite yksikön taloudellisen toiminnan luokittelemisessa. Bruttoarvonlisäys perushintaan on perushintaisen
tuotannon ja ostajanhintaisen välituotekäytön
erotus. Arvonlisäys on siis kunkin taloudellista
toimintaa harjoittavan yksikön bruttokansantuotteeseen (BKT) lisäämä osuus.
1.5.1.1 Arvonlisäyksen korvaavat
kriteerit (substituutit)
Yksikön pääasiallisen toiminnan määrittämiseksi on tunnettava yksikön harjoittamat toiminnot ja vastaavat arvonlisäysosuudet. Aina
ei ole mahdollista saada tietoa eri toimintoihin liittyvästä arvonlisäyksestä, jolloin toimiala on määriteltävä korvaavien kriteereiden avulla. Tällaisia ovat
a) tuotantoon perustuvat kriteerit
• yksikön bruttotuotos kunkin toiminnan
tuottamien tavaroiden tai palvelujen
osalta
• kunkin toiminnan tuotteiden myynnin
arvo tai liikevaihto
b) panoksiin perustuvat kriteerit
• kustakin toiminnasta maksetut palkat
(tai yrittäjätulot)
• yksikön kuhunkin toimintaan osallistuneiden työntekijöiden määrä
• yksikön kuhunkin toimintaan käytetty
työntekijöiden työaika.
Näitä korvaavia kriteereitä tulee käyttää
puuttuvan arvonlisätiedon sijasta, jotta saataisiin paras mahdollinen arvio arvonlisäyksestä. Korviketietojen käyttö ei vaikuta päätoiminnan määrittelyyn.
Korvaavan kriteerin käyttö voi kuitenkin
johtaa väärään tulokseen, jos sen rakenne ei
ole suoraan verrannollinen arvonlisäykseen.
Esimerkiksi kaupan liikevaihdolla on yleensä
paljon pienempi arvonlisäosuus kuin teollisuuden liikevaihdolla. Liikevaihdon ja arvonlisäyksen suhde saattaa vaihdella myös eri
teollisuuden alojen sisällä ja välillä. Lisäksi rahoituksessa ja vakuutuksessa käytettävä liike-

vaihtokäsite ei ole verrannollinen muiden
alojen liikevaihtokäsitteeseen.
Monet yksiköt harjoittavat kaupankäynnin lisäksi myös muita toimintoja. Näissä tapauksissa kaupan liikevaihto on erittäin huono korvaamaan kaupallisen toiminnan tuntematonta arvonlisäystä. Parempi indikaattori
olisi kaupan myyntikate eli bruttomarginaali
(kaupan liikevaihdon ja jälleenmyyntiin hankittujen tavaroiden erotus oikaistuna varastojen muutoksella). Kaupan myyntikate saattaa
kuitenkin vaihdella tukku- ja vähittäiskaupan
välillä ja myös kaupan eri toimintojen välillä.
Lisäksi on otettava huomioon jäljempänä kuvatut vähittäiskaupan luokittelemista koskevat erityissäännöt (ks. luku 1.5.4).
Vastaavanlaisia varauksia on otettava
huomioon myös panospohjaisia korvaavia
kriteerejä käytettäessä. Esim. palkkojen tai
työntekijöiden lukumäärän käyttö arvonlisäyksen korvikkeena ei ole ongelmatonta,
koska eri toimialojen työvoimaintensiteetit
poikkeavat toisistaan ja koska samaan luokkaan luokiteltavaa toimintaa voidaan tehdä
käsin tai käyttäen koneellistettuja prosesseja.

1.5.2 Useita eri toimintoja,
integroitu toiminta
Monissa tapauksissa yksiköiden toiminnasta
merkittävät osuudet kuuluvat useampaan
kuin yhteen toimialaluokkaan. Tällaisia tapauksia ovat toimintojen vertikaalinen integraatio (esim. puiden kaato ja niiden sahaaminen tai saven ottaminen ja tiilien valmistaminen), horisontaalinen integraatio (esim. leipomotuotteiden ja makeisten tuotanto) tai
muu toimintojen yhdistelmä. Näissä tapauksissa yksikkö luokitellaan seuraavien sääntöjen mukaan:
• jos yksikkö harjoittaa kahteen eri luokkaan luokiteltavaa toimintaa, yleensä jommankumman arvonlisäosuus on yli 50
prosenttia, ja toimialaluokka määräytyy
tämän toiminnan mukaan. Harvinaisessa
tapauksessa kummankin toiminnan arvonlisäosuus voi olla 50 prosenttia, ja tällöin tapaus on harkittava yksilöllisesti.
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• jos yksikkö harjoittaa useampaan kuin kahteen eri luokkaan luokiteltavaa toimintaa
eikä minkään osuus ole yli 50 prosenttia, on
yksikön toimiala määriteltävä käyttäen alla
kuvattua top-down-menetelmää.
1.5.2.1 Top-down-menetelmä
Yksikön alimman tason toimialaluokan tulee olla johdonmukainen sen ylimmän tason toimialaluokan kanssa. Jotta tähän päästään, on lähdettävä liikkeelle ylimmän tason määrittelystä ja
edettävä siitä asteittain alimmalle tasolle:
1) määritetään se yrityksen toiminnan pääluokka, jolla arvonlisäys on suurin

2) määritellyn pääluokan sisällä määritellään se
2-numerotaso, jolla arvonlisäys on suurin
3) määritellyn 2-numerotason sisällä määritellään se 3-numerotaso, jolla arvonlisäys
on suurin
4) määritellyn 3-numerotason sisällä määritellään se 4-numerotaso, jolla arvonlisäys
on suurin.
Esimerkki päätoimialan määrittämisestä
top-down-menetelmän avulla
Esimerkkitapauksessa yrityksen toiminnot jakautuvat kolmeen pääluokkaan (C, G, M) ja
niiden alaluokkiin alla esitetyllä tavalla.

Pääluokka

2-numero- 3-numero- 4-numero- 4-numerotason nimike
taso
taso
taso

C

25
28

259
281

2591
2811

282
289
G

46

461
466

2824
2893
2895
4614
4661

M

71

711

7112

Osuus

Metallipakkausten ja -astioiden valmistus
Moottorien ja turbiinien valmistus
(pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit)
Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus
Paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden koneiden valmistus
Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta
Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
ml. traktorit
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi

10 %
6%
5%
23 %
8%
7%
28 %
13 %

Top-down-menetelmällä yrityksen päätoimiala löytyy seuraavasti:
3. Tunnistetaan 3-numerotaso:

1. Tunnistetaan pääluokka:
Pääluokka C
Pääluokka G

Pääluokka M

Teollisuus
52 %
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien
korjaus
35 %
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
13 %

luokka 28

Metallituotteiden valmistus
(pl. koneet ja laitteet)
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
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luokka 282
luokka 289

Yleiskäyttöön tarkoitettujen voimakoneiden valmistus
6%
Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
5%
Muiden erikoiskoneiden
valmistus
31 %

4. Tunnistetaan 4-numerotaso:

2. Tunnistetaan 2-numerotaso:
luokka 25

luokka 281

luokka 2893
10 %
luokka 2895
42 %

Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus
Paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden koneiden valmistus

23 %
8%

Kaavio 4.

Esimerkki päätoimialan määrittämisestä top-down-menetelmän avulla

52 %

13 %

35 %

C
10 %

G

M

46

71

42 %

25

28

6%

5%

259

281

282

2591

2811

2824

31 %
289

2893

2895

461

466

711

4614

4661

7112

Näin ollen oikea luokka on Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus, vaikka arvonlisäosuus on suurin luokassa
4661 Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa ml. traktorit.
Kun menetelmää sovelletaan kaupan toimialaan (G), käytetään menetelmän erityistä
sovellusta (katso luku 1.5.4).

vonlisäyksestä on noin puolet, sovelletaan stabiliteettisääntöä, jonka tarkoituksena on välttää toimialan muuttamista toistuvasti ilman,
että taloudellinen todellisuus olennaisesti
muuttuu. Säännön mukaan päätoimialaa pitäisi muuttaa vasta, kun päätoiminnaksi luokitellun toiminnan osuus on ollut alle 50 prosenttia ainakin kahden vuoden ajan.

1.5.2.2 Muutokset yksikön
päätoiminnassa
Yksiköiden päätoiminta saattaa muuttua esimerkiksi kausiluonteisesti tai siten, että tehdään päätös toiminnan muuttamisesta. Vaikka muutokset toiminnassa vaativat muutoksen luokittelussa, liian tiheät muutokset voivat aiheuttaa ristiriitaisuutta lyhyen ja pitkän
aikavälin tilastojen kesken ja tehdä niiden
tulkitsemisen vaikeaksi.
Niissä tapauksissa, joissa yksikkö harjoittaa
kahta eri toimintaa ja kummankin osuus ar-

1.5.2.3 Vertikaalisesti integroidut
toiminnat
Vertikaalinen integraatio tarkoittaa eri tuotantovaiheiden peräkkäistä suorittamista saman yksikön toimesta niin, että yhden prosessin tuotos on seuraavan prosessin panos:
esimerkiksi puiden kaato ja sen jälkeen niiden
sahaus; saven otto ja sen jälkeen tiilien valmistus; tekokuitujen valmistus ja sen jälkeen
kankaan kudonta.
Tässä luokituksessa vertikaalisesti integroituja toimintoja käsitellään samoin kuin
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muitakin useiden toimintojen tapauksia ts.
yksikön päätoimialaksi määritellään tuotettujen tavaroiden tai palvelujen arvonlisäyksen
osuutta eniten kasvattava toiminta topdown-menetelmää käyttäen. Maataloudessa
esiintyy kuitenkin vertikaalisen integraation
erityistilanteita (katso luku 1.5.4).
Jos arvonlisäystä tai korvaavia indikaattoreita ei voida määritellä vertikaalisesti integroituneen prosessin eri toiminnoille yksikön oman
kirjanpidon perusteella, tulisi käyttää vastaavanlaisten yksiköiden tietoja. Vaihtoehtoisesti
välituotteiden tai lopputuotteiden arvostus voidaan tehdä markkinahintoihin.
1.5.2.4 Horisontaalisesti integroidut
toiminnat
Horisontaalisesta integraatiosta on kysymys,
kun yksikkö harjoittaa eri toimintoja käyttäen hyväksi samoja tuotannontekijöitä. Tässäkin käytetään arvonlisäperiaatetta ja topdown-menetelmää päätoiminnan määrittämiseksi, ja samat aiemmin kuvatut korvaavien muuttujien käyttämiseen liittyvät varaukset koskevat myös tätä tilannetta.

1.5.3 Tiettyjä toimintoja koskevat
säännöt
1.5.3.1 Palkkio- ja sopimusperusteinen
toiminta, toimintojen
ulkoistaminen
Palkkio- ja sopimusperusteista toimintaa ja
toimintojen ulkoistamista käsiteltäessä käytetään seuraavia käsitteitä:
a) toimeksiantaja (principal) = yksikkö, joka
tekee sopimuksen toisen yksikön kanssa
tiettyjen tehtävien suorittamisesta; nämä
voivat käsittää osia tuotantoprosessista tai
koko tuotantoprosessin, työvoima- tai tukipalveluja
b) alihankkija (contractor) = yksikkö, joka
suorittaa sopimuksen perusteella toisen
yksikön antamia tehtäviä; nämä voivat käsittää osia tuotantoprosessista, koko tuotantoprosessin tai työvoima- tai tukipalveluja. Toimialaluokituksessa alihankkijan
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toimintaan liitetään yleensä ilmaisu palkkio- tai sopimusperusteella
c) ulkoistaminen (outsourcing) = sopimukseen perustuva järjestely, jonka perusteella toimeksiantaja antaa alihankkijan suoritettavaksi osia tuotantoprosessista, koko
tuotantoprosessin tai työvoima- tai tukipalveluja.
Toimeksiantaja ja alihankkija voivat toimia
samalla talousalueella tai eri talousalueilla, ts.
sijainnilla ei ole merkitystä kummankaan osapuolen luokittelemisessa.
Alihankkija luokitellaan yleensä samoin
kuin yksikkö, joka tuottaa samoja tavaroita
tai palveluja omaan lukuunsa, paitsi kaupassa
(ks. kaupan määrittelyt, luku 1.5.4) ja talonrakentamisessa, jossa toimeksiantaja luokitellaan luokkaan 41100 Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen ja alihankkija
luokkaan 41200 Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen. Teollisuudessa toimeksiantaja antaa alihankkijalle tekniset määrittelyt
tuotteen valmistamiseksi raakamateriaalista
(raaka-aine tai välituote), joka voi olla toimeksiantajan tai jonkun muun omistuksessa.
Esimerkkejä tällaisesta ulkoistetusta toiminnasta ovat metallin valmistus (takominen, valaminen, leikkaaminen, meistäminen, valimotyöt), metallin prosessointi (esim. päällystäminen kromilla), vaatteiden valmistaminen, tekstiilien viimeistely ja vastaavanlaiset
olennaiset osat tuotantoprosessia.
Toimeksiantaja, joka ulkoistaa koko valmistusprosessin, luokitellaan valmistukseen
vain, jos toimeksiantaja omistaa valmistuksessa käytetyn raaka-aineen ja siten lopputuotteen.
Toimeksiantaja, joka ulkoistaa vain osan
valmistusprosessia, luokitellaan valmistukseen.
Kaikissa muissa tapauksissa toimeksiantaja on luokiteltava arvonlisäperusteella. Toimialaksi saattaa siten tulla tukku- tai vähittäiskaupan luokka tai esimerkiksi joku pääluokkiin M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta tai N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta kuuluva luokka.

Työvoimapalvelujen ulkoistamisessa toiminta luokitellaan sen perusteella, onko kysymyksessä tilapäinen vai pitkäaikainen tai
pysyvä työvoiman hankinta. Tilapäisen työvoiman hankintapalvelun kyseessä ollen toimeksiantaja luokitellaan tosiasiallisen toiminnan perusteella (esimerkiksi teolliseen valmistukseen) ja alihankkija luokkaan 78200
Työvoiman vuokraus. Jos työvoiman hankintapalvelu on kuitenkin ulkoistettu pitkäaikaisesti tai pysyvästi, luokitellaan alihankkija
luokkaan 78300 Muut henkilöstön hankintapalvelut.
Ulkoistettujen toimintojen tuotosten
käsittely CPA-tuoteluokituksessa
Toimialaluokituksessa toiminnan luokitteluun
ei yleensä vaikuta se, tapahtuuko se omaan lukuun vai sopimus- ja toimeksiantoperusteella.
Tuoteluokituksessa tuotoksen luokitteleminen
riippuu kuitenkin siitä, omistaako valmistava
yksikkö raaka-aineen vai ei. Jos alihankkija ei
omista raaka-aineita, tuotoksena on raaka-aineen käsittelyyn kiinteästi kuuluvan palvelun
suorittaminen. Tässä tapauksessa tuotos luokitellaan palveluksi, josta alihankkijalle maksetaan. CPA-tuoteluokituksessa ja CPC:ssä
(kansainvälinen YK:n tuoteluokitus) näitä
tuotteita kutsutaan teollisiksi palveluiksi tai
valmistuspalveluiksi. Toimeksiannosta tapahtuvaa tavaroiden valmistuksen tuotosta ei luokitella palveluksi, jos alihankkija omistaa pääosan raaka-aineista.
Asentaminen
Yksiköt, jotka pääasiassa asentavat tai kokoavat rakennuksiin tai vastaaviin rakennelmiin
kiinteästi kuuluvia osia ja laitteita luokitellaan rakentamisen luokkaan 43 Erikoistunut
rakennustoiminta (esim. LVI-asennus, hissien
asennus ja sähköasennus).
Koneistojen ja laitteiden asentaminen
muutoin kuin talonrakennuksen tai maa- ja
vesirakentamisen yhteydessä luokitellaan
luokkaan 332 Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus.

Korjaus ja huolto
Yksiköt, jotka korjaavat ja huoltavat tavaroita, luokitellaan tavaran tyypistä riippuen johonkin seuraavista luokista:
• 331 Metallituotteiden, teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto
• 43 Erikoistunut rakennustoiminta (esimerkiksi hissien huolto ja korjaus)
• 452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus
(pl. moottoripyörät) tai luokkaan 454
Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus
• 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus.
Lentokoneiden, veturien ja laivojen tehdaskorjaus ja uudelleen rakentaminen luokitellaan samaan luokkaan kuin niiden valmistaminen.

1.5.4 Pääluokkien erityissäännöt ja
-määritelmät
Tämä luku sisältää eräiden pääluokkien luokittelussa käytettävät erityissäännöt ja -määritelmät. Pääluokkien yleiset kuvaukset, määritelmät ja ominaisuudet sisältyvät tämän käsikirjan
lukuun 3 (Toimialaluokituksen määritelmät).
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
Maataloudessa arvonlisäyksen jakaminen eri
toiminnoille on ongelmallista esimerkiksi silloin, kun yksikkö kasvattaa viinirypäleitä ja valmistaa viiniä omista, itsekasvatetuista viinirypäleistä tai kun yksikkö kasvattaa oliiveja ja valmistaa oliiviöljyä omista, itsekasvatetuista oliiveista. Tällaisissa vertikaalisesti integroiduissa
toiminnoissa paras arvonlisäyksen korvike on
työtuntien määrä, ja se johtaa yleensä yksikön
luokittelemiseen maatalouteen. Samalla tavalla
muutkin maataloustuotteita tuottavat ja näitä
jalostavat yksiköt tulee luokitella maatalouteen
yhdenmukaisen käytännön varmistamiseksi.
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
Pääluokassa G kauppa luokitellaan tukkukauppaan, vähittäiskauppaan ja moottoriajoneuvojen kauppaan. On mahdollista, että yksiköt
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harjoittavat erilaisia horisontaalisesti integroituneita toimintoja: yksikkö voi harjoittaa sekä
tukku- että vähittäiskauppaa; yksikkö voi toimia myymälöissä ja muualla kuin myymälöissä
tai yksikkö voi myydä monia eri tuotteita. Jos
yksikön myymistä yhteen luokkaan kuuluvista
tuotteista ei kerry vähintään 50 prosenttia yksikön arvonlisäyksestä, edellyttää top-down-luokittelusäännön soveltaminen erityistä huolellisuutta ja lisätasojen tarkastelua.
Tukkukaupan (46) ensimmäiseksi tarkastelukohteeksi otetaan 3-numerotason luokka
461 Agentuuritoiminta ja aggregoitu lisätaso
462–469 ja päätetään, kumpaan yksikkö luokitellaan arvonlisän perusteella. Jos yksikkö
kuuluu lisätasoon 462–469, seuraava vaihe on
päättää, kuuluuko se erikoistuneeseen vai
yleistukkukauppaan. Tämän jälkeen yksikön
toimiala määritellään soveltamalla top-downsääntöä alemmilla luokittelutasoilla.
Kaaviossa 5 esitetään päätöksentekopuu,
jota käytetään yksikön luokittelemiseen tukkukaupassa.
Kaavio 5.

Tukkukaupan luokittelumalli
Tukkukauppa 46

Erikoistunut ja erikoistumaton
tukkukauppa
462–469

Agentuuritoiminta
461

Yleistukkukauppa Erikoistunut tukkukauppa
469
462–467

462

463

464

465

466

467

Jako edelleen vastaavien tuoteryhmien mukaan

Vähittäiskaupassa (47) ensimmäiseksi tarkastellaan aggregoituja lisätasoja 471–477 Vähittäiskauppa myymälöissä ja 478–479 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä, ja päätetään, kumpaan yksikkö kuuluu arvonlisäperiaatteen mukaan. Jos yksikkö kuuluu 471–
477 Vähittäiskauppa myymälöissä -lisätasoon,
ratkaistaan seuraavaksi, onko kysymys erikoistumattomasta vai erikoistuneesta vähittäiskaupasta. Lopuksi yksikön toimiala määritel-
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lään soveltamalla top-down-sääntöä alemmilla
luokittelutasoilla.
Kaaviossa 6 esitetään päätöksentekopuu,
jota käytetään yksikön luokittelemiseen vähittäiskaupassa.
Kaavio 6.

Vähittäiskaupan luokittelumalli
Vähittäiskauppa 47

Myymälöissä
471–477

Muualla kuin myymälöissä
478–479

Erikoistuneissa Erikoistumattomissa
Tori- ja
myymälöissä
myymälöissä markkinakauppa
472–477
471
478

Elintarvikkeisiin
painottunut
4711

Muut
479

Muut
4719

472 473 474 475 476 477
Jako edelleen vastaavien tuoteryhmien mukaan

Kun on valittava erikoistuneen ja erikoistumattoman kaupan välillä, ratkaisevaa on niiden luokkien lukumäärä, joissa arvonlisäyksen osuus on vähintään 5 prosenttia, mutta
alle 50 prosenttia. Tämä koskee sekä tukkukauppaa (lisätaso 462–467) että vähittäiskauppaa (lisätaso 472–477).
a) Jos myydyt tuotteet kuuluvat enintään
neljään 3-numerotason luokkaan, joista kunkin osuus on vähintään 5 prosenttia, mutta
alle 50 prosenttia arvonlisäyksestä, kyseessä
on erikoistunut kaupankäynti. Tällöin ensin
määritellään pääasiallinen toiminta arvonlisän perusteella soveltamalla top-down-menetelmää, ensin valitsemalla 3-numerotaso ja
sen sisällä 4-numerotaso.

Luokka

Esimerkki A

Esimerkki B

Esimerkki C

4721
30 %
4725
5%
4762
45 %
4775
20 %
Luokittelu Luokka 4762

30 %
15 %
40 %
15 %
Luokka 4721

20 %
5%
35 %
40 %
Luokka 4775

b) Jos myydyt tuotteet kuuluvat viiteen
tai useampaan 3-numerotason luokkaan, joista kunkin osuus on vähintään 5 prosenttia,
mutta alle 50 prosenttia arvonlisäyksestä, kyseessä on erikoistumaton kauppa. Jos elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden
osuus on vähintään 35 prosenttia arvonlisäyksestä, yksikkö luokitellaan toimialaluokituksen
4-numerotasolle 4711. Kaikissa muissa tapauksissa yksikkö luokitellaan tasolle 4719.
Luokka

Esimerkki A

Esimerkki B

Esimerkki C

4721
5%
4722
10 %
4742
15 %
4743
25 %
4754
45 %
Luokittelu Luokka 4719

20 %
15 %
10 %
10 %
45 %
Luokka 4711

5%
5%
45 %
40 %
5%
Luokka 4719

K Rahoitus- ja vakuutustoiminta ja
M Ammatillinen, tieteellinen ja
tekninen toiminta
Pääluokassa K on otettu käyttöön kaksi luokkaa, joita ei ole perinteisesti sisällytetty toimialaluokitukseen, nimittäin 6420 Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta ja 6430
Rahastotoiminta. Yksiköillä, jotka luokitellaan
näihin kahteen luokkaan, ei ole tuotteiden
myyntituloja eikä niillä yleensä ole palkattua
henkilökuntaa (paitsi mahdollisesti yksi tai
muutama valtuutettu edustaja). Joskus näitä
yksikköjä kutsutaan postilokeroiksi tai erityistä tarkoitusta varten perustetuiksi yksiköiksi
(SPE), koska niillä saattaa olla vain nimi ja
osoite. Ne on perustettu verotus- tai muista
vastaavista taloudellisista syistä johtuen.
Kun yksiköitä luokitellaan näihin kahteen
luokkaan, tulisi kiinnittää huomiota myös seuraaviin luokkiin: 7010 Pääkonttorien toiminta
ja 7022 Muu liikkeenjohdon konsultointi.
Tarkennus:
• 6420 Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta viittaa sellaisten holdingyhtiöiden
toimintaan, joiden ensisijainen toiminta
on konsernin omistaminen eli ne eivät
valvo tai johda yritystoimintaa.

• 6430 Rahastotoiminta on luokituksessa
poikkeuksellinen luokka, joka ei nimestään huolimatta viittaa toimintaan vaan
yksiköihin
• 6630 Omaisuudenhoitotoiminta sisältää
palkkio- tai sopimusperusteisen arvopaperisalkun- ja omaisuudenhoitotoiminnan
• 7010 Pääkonttorien toiminta sisältää yrityskokonaisuuteen kuuluvien muiden yksiköiden valvonnan ja johtamisen. Ne harjoittavat operatiivista valvontaa ja johtavat yrityskokonaisuuteen kuuluvien yksiköiden päivittäistä toimintaa
• 7022 Muu liikkeenjohdon konsultointi sisältää yritysstrategiaa, organisaatiota, markkinointitavoitteita ja -politiikkaa, henkilöstöpolitiikka yms. koskevaa konsultointitoimintaa.
Useampaa edellä mainittua toimintaa harjoittavan yksikön päätoimiala määritellään arvonlisäperiaatteella. On kuitenkin huomattava, että hallussapitovoitoista (capital gains) ei
muodostu arvonlisäystä, eikä niitä sen vuoksi
pidä ottaa huomioon.
Tässä tarkennuksessa mainittujen luokkien sisällyttäminen toimialaluokitukseen on
yksi luokituksen keskeisistä muutoksista.
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus
Toimialaluokituksessa ei tehdä eroa institutionaalisen sektorin perusteella, kuten SNA:ssa ja
ESAssa. Toimialaluokituksessa ei ole myöskään
kategoriaa, joka käsittäisi julkisen hallinnon kaiken toiminnan sellaisenaan. Näin ollen julkisen
hallinnon yksiköitä ei automaattisesti luokitella
pääluokkaan O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus.
Pääluokkaan O ei lueta muualla luokiteltua toimintaa, vaikka se olisikin julkishallinnon kansallisella, alueellisella tai paikallisella
tasolla toimivan yksikön suorittamaa. Esimerkiksi kouluhallinto (säädökset, koulutoimen tarkastukset, opetussuunnitelmat) kuuluu pääluokkaan O, mutta itse opetus koulutukseen (P, 85), ja vastaavasti vankeinhoidon
hallinto ja vankilatoiminta sekä puolustusvoi-
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mat kuuluvat pääluokkaan O, mutta vankilatai sotilassairaaloiden toiminta terveyspalveluihin (Q, 86).
Toisaalta pääluokkaan O kuuluvia toimintoja voi suorittaa myös joku muu kuin julkishallinnon varsinainen yksikkö, esim. yksityinen yritys tai yhteisö.
T Kotitalouksien toiminta työnantajina;
kotitalouksien eriyttämätön toiminta
tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi
omaan käyttöön
Kaksinumerotasolle 97 sisältyy vain kotitaloustyöntekijöitä palkkaavien yksityisten kotitalouksien toiminta työnantajana. Tämän toiminnan tuotosta pidetään kansantalouden tilinpidossa tuotantona, ja tästä syystä sekä eräi-

den tilastotutkimusten vuoksi tämä 2-numerotaso on sisällytetty toimialaluokitukseen.
Tarve kuvata kotitalouden eriyttämätöntä toimintaa tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi
omaan käyttöön liittyy mm. työvoima- ja ajankäyttötutkimuksiin.
Toimialaluokituksessa
määriteltyjen, markkinoilla tapahtuvia toimintoja koskevien sääntöjen soveltaminen kotitalouden eriyttämättömään toimintaan on osoittautunut vaikeaksi, koska arvonlisän määrän
määrittely on vaikeata toisin kuin markkinoilla
tapahtuvassa toiminnassa. Kotitalouksien eriyttämätön toiminta koostuu usein maanviljelyn,
rakentamisen, tekstiilien valmistuksen ja palvelutoimintojen yhdistelmistä kotitalouksien
omaan käyttöön. Tämä toimiala ei ole relevantti yritystoimintaa kuvaavissa tilastoissa.

1.6 NACE Rev. 2:n suhde muihin luokituksiin
Tässä luvussa esitellään NACE Rev. 2:n (ja siten myös TOL 2008:n) suhdetta muihin siihen linkitettyihin luokituksiin, joita luvussa
1.1 kuvattu kaavio 1 selventää. Tässä luvussa
noudatetaan kyseisen kaavion rakennetta: ensin esitellään kansainväliset luokitukset, sitten
EU-luokitukset ja lopuksi muita monikansallisia luokituksia sekä kansantalouden tilinpidon
käyttämiä aggregoituja luokitusrakenteita.
Eurostatin metatietopalvelin RAMON11
tarjoaa tietoa kansainvälisistä, alueellisista ja
kansallisista tilastoluokituksista esim. talous-,
ympäristö-, koulutus-, ammattitilastoja ja
kansantalouden tilinpitoa varten. Informaatio
kattaa eri näkökulmia: yleiskuvaukset, luokitusrakenteet (eli koodit ja nimikkeet), luokkakuvaukset, luokitusten väliset muunnosavaimet, metodiset dokumentit ja muuta
luokituksiin liittyvää yleistä informaatiota.

11

1.6.1 Kansainvälisten luokitusten
väliset suhteet
1.6.1.1 Talous- ja sosiaaliluokitusten
kansainvälinen luokitusperhe
Talous- ja sosiaaliluokitusten kansainvälinen
luokitusperhe käsittää YK:n luokitusluetteloon rekisteröidyt luokitukset, jotka YK:n tilastokomissio tai muu toimivaltainen hallitusten välinen elin on tarkastanut ja hyväksynyt
suosituksina. Ne koskevat taloutta, väestöä,
työvoimaa, terveyttä, koulutusta, sosiaaliturvaa, maantieteellisiä alueita, ympäristöä, ajankäyttöä ja turismia. Luettelo sisältää myös sellaisia YK:n luetteloon rekisteröityjä luokituksia vastaavia luokituksia, joita käytetään pääasiassa (mutta ei yksinomaan) alueellisesti tai
kansallisesti (esim. NACE ja CPA).
Talous- ja sosiaaliluokitusten kansainväliseen luokitusperheeseen kuuluu kolmentyyppisiä luokituksia: perusluokituksia (referenssiluokituksia), johdettuja luokituksia ja
lähiluokituksia (sukulaisluokituksia).

Eurostat's metadata server RAMON, [viitattu 30.9.2008]. Saatavissa: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/
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Perusluokitukset ovat talous- ja sosiaaliluokituksia, jotka on vahvistettu kansainvälisillä sopimuksilla ja jotka on hyväksynyt
YK:n tilastokomissio tai muu toimivaltainen
hallitusten välinen toimielin, kuten Kansainvälinen työjärjestö (ILO), Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), YK:n kasvatus-, tiede- ja
kulttuurirahasto (UNESCO), Maailman terveysjärjestö (WHO) tai Maailman tullijärjestö (WCO) riippuen siitä, mitä aihealuetta
luokitus koskee. Näin ollen perusluokitukset
ovat virallisesti hyväksyttyjä ja käyttäjien laajasti hyväksymiä. Ne toimivat suosituksina ja
ohjeina laadittaessa niistä johdettuja luokituksia. Niitä voidaan käyttää myös malleina,
kun muita luokituksia kehitetään ja uudistetaan, sekä rakenteen suhteen että luokituksen
kategorioiden kuvaamisessa ja määrittelemisessä. ISIC on taloudellista toimintaa kuvaavien luokitusten perusluokitus.
Johdetut luokitukset perustuvat perusluokituksiin. Ne on laadittu yleensä lisäämällä perusluokituksen rakenteeseen ja kategorioihin erittelyjä tai järjestämällä uudelleen ja
aggregoimalla yhden tai useamman perusluokituksen nimikkeitä. Johdetut luokitukset
on usein räätälöity kansalliseen tai monikansalliseen käyttöön. NACE on ISICista ja TOL
NACEsta johdettu luokitus.
Lähiluokitukset (sukulaisluokitukset) ovat
sellaisia, jotka osin perustuvat perusluokituksiin, mutta joiden käyttö edellyttää muunnosavainten käyttämistä tilastotietojen vertailemiseksi. NAICS on ISICin lähiluokitus.
1.6.1.2 YK:n toimiala- ja tuoteluokitusten integroitu systeemi
YK:n tilastokomitea esitteli vuonna 1989 joukon luokituksia, jotka yhdessä muodostavat
toimintojen, tavaroiden ja palveluiden integroidun luokitussysteemin, jota voidaan käyttää eri taloustilastoissa maailmanlaajuisesti.
Tämän systeemin perustana ovat toisiinsa läheisesti liittyvät ISIC, CPC, SITC ja BECs:
• ISIC edustaa toimintoja
• CPC on tavaroiden ja palvelujen luokittelun perusluokitus

• SITC on aggregoitu liikuteltavien tavaroiden luokitus kansainvälisen kaupan ja ulkomaankauppatilastojen tietojen vertailemista varten
• BECs on talouden tavaraluokitus taloudellisia analyyseja varten (BECs = Classification of Broad Economic Categories).
Kun kyse on tavaroista, sekä CPC että SITC
käyttävät rakenneosinaan (building blocks)
kansainvälisen ulkomaankauppatavaraluokituksen (HS = Harmonized Commodity Description and Coding System) nimikkeitä ja alanimikkeitä. Jokainen CPC:n alimman tason nimike
vastaa täsmälleen HS:n nimikettä tai alanimikettä tai HS:n kahden tai useamman nimikkeen tai alanimikkeen aggregaattia. Joissakin tapauksissa, erityisesti maataloudessa, HS:n nimike on jaettu useammaksi CPC:n nimikkeeksi.
HS on Maailman tullijärjestön laatima kansainvälinen tullin tuoteluokitus ulkomaankauppaa varten. HS:ää käytetään sekä tullitariffien
määrittelyyn että ulkomaankauppatilastoissa.
HS on rakenteeltaan hierarkkinen ja sisältää
noin 5000 hyödykkeen yksityiskohtaiset määritelmät ja luonnehdinnat. Vaikka HS on tavaraluokitus, eli se kattaa fyysiset tuotteet, siihen
kuuluu myös sähkö. HS ei kata palveluja, mutta siihen kuuluvat palvelujen fyysiset tuotokset
(esimerkiksi arkkitehdin piirustukset, ohjelmistoja sisältävät tallenteet, taiteen originaalit ja
vähintään 100 vuotta vanhat antiikkiesineet).
Se sisältää myös käytetyt tavarat. HS tarkistetaan vuosittain.
CPC:ssä tuotteiden luokitusperusteena
ovat tavaroiden fyysiset ominaisuudet ja
olennainen luonne sekä palvelujen osalta niiden luonne. Tämä tarkoittaa esimerkiksi raaka-aineen tyyppiä, tuotantoprosessia, tavaroiden käyttötarkoitusta jne. Vaikka luokittelukriteeri on usein sama kuin toimialaluokituksissa, CPC:n rakenne ei kuitenkaan määräydy
toimialaluokituksen mukaan, joten se on rakenteeltaan erilainen kuin ISIC.
CPC:ssä on otettu huomioon myös alkuperätoimialaa koskeva luokitusperuste, jota sovelletaan EU:ssa CPA:han. Alkuperäkriteerin mukaan samaan kategoriaan yhdistetään tavaroita
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tai palveluita, jotka ovat vain yhden taloudellisen toiminnan tuotos. Siksi CPC:n nimikkeet
on pyritty alimmalla tasolla määrittelemään siten, että mahdollisimman monet kuhunkin
luokkaan luokiteltavat tuotteet voitaisiin kohdentaa kuuluviksi tiettyyn ISICin luokkaan.
CPC-julkaisu sisältää CPC:n alanimikkeiden ja
ISICin relevantin luokan yhteyttä kuvaavan
luokitusavaimen.YK:n tilastokomissio hyväksyi
CPC:n uudistetun laitoksen, CPC Rev. 2:n,
maaliskuussa 2006.
SITCissä tavaroiden luokittelu noudattaa
perinteistä järjestystä, jossa luokittelun pääkriteereitä ovat raaka-aineet, prosessin vaiheet
ja tavaroiden loppukäyttö.
BECs on suunniteltu palvelemaan välineenä, jolla SITCin mukaisesti tuotettuja tietoja
voidaan muuntaa mielekkäiksi aggregaateiksi
taloudellisia analyyseja varten. BECs sisältää
SNA:n erottelun pääomatavaroihin, välituotteisiin ja kestäviin tai lyhytikäisiin kulutustavaroihin. BECs uudistettiin 1986 SITCin kolmannen laitoksen pohjalta. Lisäksi BECsin
luokkien määrittelyjä on muutettu HS:n alanimikkeiden mukaisiksi niin, että HS:ään vuosina 2002 ja 2007 tehdyt rakennemuutokset
heijastuvat myös BECsiin. Toimialaluokituksen
ja BECsin välillä ei ole suoraa yhteyttä.
1.6.1.3 NACEn ja ISICin välinen suhde
NACE on ISICistä johdettu luokitus. Luokat
NACEn kaikilla tasoilla on määritelty siten,
että ne ovat joko yhdenmukaisia ISICin luokkien kanssa tai niin, että ISICin luokka on aggregaatti NACEn alajaoista, joten NACEn 3ja 4-numerotason luokista voidaan aina aggregoida vastaavat ISICin luokat. Pääluokat
ja 2-numerotasot ovat täysin yhdenmukaiset,
mutta 3- ja 4-numerotasolla moniin ISICin
luokkiin on tehty lisäjakoja NACEssa eurooppalaisten tarpeiden pohjalta tarkoitukse-

12
13
14
15

na saada luokitus kuvaamaan paremmin
Euroopan maiden talouden rakenteita.
ISICin ja NACEn koodaussysteemi on
myös samanlainen niin pitkälti kuin mahdollista. Jotta nämä kaksi luokitusta voidaan
erottaa toisistaan, käytetään NACEssa pistettä kahden ensimmäisen numeron jäljessä.
Koska jotkut ISICin 3- ja 4-numerotason luokat on jaettu edelleen NACEssa – joissakin
tapauksissa ilman uusia hierarkkisia tasoja –
saattaa näissä tapauksissa tietyn toimialan
NACEn 3- ja 4-numerotason koodi poiketa
vastaavasta ISICin mukaisesta koodista.
1.6.1.4 NACEn suhde muihin
kansainvälisiin luokituksiin
Käytössä on myös muita YK:n ja muiden hallitustenvälisten elinten laatimia luokituksia,
joilla on yhteys ISICiin tai jotka käyttävät
ISICin osia näiden muiden luokitusten kuvausalueen tai kategorioiden määrittelyssä.
Tällaisia luokituksia on luotu ammattirakennetta, työllisyyttä, kulutusta, koulutusta,
matkailua ja ympäristöä kuvaavia tilastoja varten. Keskeiset luokitukset on lueteltu alla:
• Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG
(Classification of the Functions of Government)
• Kansainvälinen koulutusluokitus ISCED
(The International Standard Classification
of Education)12
• Kansainvälinen ammattiluokitus ISCO
(The International Standard Classification
of Occupations)13
• Matkailutilinpito TSA (Tourism Satellite
Account)14
• ICT-sektori eli tieto- ja viestintätekniikkatoimialat ICT (Information and Communication Technology Sector Classification)15
• Sisältö- ja mediatoimialat (Content and
Media Industries Sector Definition).

International Standard Classification of Education (ISCED 1997). Paris, UNESCO, November 1997.
International Standard Classification of Occupations (ISCO 1988). Geneva, ILO, 1988.
Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework, Statistical Papers, Series F, No 80.
United Nations publication, Sales No E.01.XVII.9.
Information and Communication Technology Sector Classification [viitattu 30.9.2008]. Saatavissa:
http://www.oecd.org/dataoecd/49/45/35930600.pdf
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1.6.2 EU-luokitusten suhteet
CPA: tuotteiden toiminnan mukainen
luokitus
CPA-tuoteluokitus on Euroopan versio YK:n
CPC-tuoteluokituksesta ja sen käyttötarkoitus
on yhdenmukainen CPC:n kanssa. EU:ssa tietyt tilastoluokitukset on linkitetty CPA:han, ellei CPA:ta sellaisenaan käytetä kyselytutkimusten luokituksena. Vaikka CPA on CPC:n eurooppalainen vastine, se poikkeaa CPC:stä
paitsi suuremman yksityiskohtaisuutensa myös
rakenteensa osalta. CPA:n rakenne perustuu
taloudellisen alkuperän kriteeriin, NACE viitekehikkona. Sen vuoksi CPA:n rakenne aina
4-numerotasolle asti noudattaa NACEa.
CPA:n ja NACE Rev. 2 välinen yhteys ilmenee CPA:n koodistossa: koodi on identtinen
NACEn kanssa 4-numerotasolle asti harvoja
poikkeuksia lukuun ottamatta. Käytännössä
CPA:ta käytetään yksittäisten toimintojen
luonteenomaisten tuotteiden määrittämisessä.
Joissakin tapauksissa toiminta-tuote-yhteyden
määrittelystä on kuitenkin sovittu erikseen, nimenomaan niissä tapauksissa, joissa tuote voi
olla eri toimintojen ja eri tuotantoprosessien
tuotos. Näin siksi, että CPA-tuoteluokituksessa
tuotteelle määritellään vain yksi alkuperätoimiala. CPA:sta on olemassa kansallisia versioita, kuten NACE:stakin.
CN-nimikkeistö
Yhdistettyä nimikkeistöä, CN16, käytetään
EU:ssa ulkomaankauppatilastoissa ja tullitariffeissa, ja se on HS-luokitusta yksityiskohtaisempi. CN:n 8-numeroiset koodit muodostetaan lisäämällä kaksi numeroa asianmukaiseen HS-koodiin. CN otettiin käyttöön
vuonna 1988. CN-nimikkeistöä tarkistetaan
vuosittain, ja se on jäsenvaltioita sitova komission asetus.
16

17
18
19

PRODCOM
PRODCOM17 on lyhenne kaivostoiminnan ja
valmistusteollisuuden tuotantotilastoja koskevalle EU-järjestelmälle. PRODCOM-komitea
laatii tuoteluokituksen (PRODCOM-luettelo)
vuosittain. Nimikkeet on johdettu CN:stä,
mutta jaetaan kuitenkin CPA:ta yksityiskohtaisempiin tuotteisiin, joihin sisältyy myös osa
teollisista palveluista, mutta ei muita palveluja. PRODCOM-nimikkeet ovat 8-numeroisia,
joista kuusi enimmäistä numeroa ovat identtisiä CPA:n koodien kanssa. Näin ollen yhteys
CPA:han korostaa yhteyttä NACEen mahdollistaen yritysten tuottamien tuotteiden määrittämisen, kun taas linkki CN:ään tekee mahdolliseksi tuotantotilastojen ja ulkomaankauppatilastojen väliset vertailut.
MIGs (teollisuuden koontiryhmät)
MIGs18 (Main Industrial Groupings) ryhmittelee toimialoja niiden tuotteiden pääasiallisen kysynnän mukaan pääomatavaroita, välituotteita, kestäviä kulutustavaroita, lyhytikäisiä kulutustavaroita ja energiaa tuottaviin
ryhmiin. MIGs-luokitusta käytetään erilaisten indikaattoreiden tuottamiseen mm. teollisuustuotannon volyymi-indeksiin ja tuottajahintaindeksiin.
Maksutase: ulkomaisten suorien
investointien luokitus (FDI)19
Maksutasetilastoissa käytetään NACEn aggregointeja ulkomaisten suorien investointien
raportoimiseen. Toimintojen jaottelu esitetään pääasiassa NACEn 2-numerotason aggregaatteina.

Combined Nomenclature [viitattu 30.9.2008]. Saatavissa:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/
index_en.htm.
Production Communautaire [viitattu 30.9.2008]. Saatavissa: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/
Commission Regulation (EC) 586/2001. Official Journal of the European Communities L86/11,
27.3.2001.
Classification of Foreign Direct Investments
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1.6.3 Suhde monikansallisiin
luokituksiin
NAICS
NAICS on pohjoisamerikkalainen toimialaluokitus. NAICS kehitettiin 1990-luvun keskivaiheilla, jotta Kanadalle, Meksikolle ja Yhdysvalloille saataisiin yhteiset toimialojen määritelmät, joiden avulla kyseisten kolmen maan talouden analysointi helpottuisi. NAICS perustuu tuotanto-orientoituneeseen käsitekehikkoon ja luokittelee yksiköitä eikä toimintoja.
Tästä syystä ISICin ja NAICSin rakenteet ovat
olennaisesti erilaiset. Siitä huolimatta NAICSin
mukaan tuotettu tilastotieto voidaan aggregoida ISICin 2-numerotason mukaiseksi ja varmistaa vertailukelpoisuus. Monissa tapauksissa jopa yksityiskohtaisemmat vastaavuudet ovat
mahdollisia. Yksityiskohtainen NAICSin ja
ISICin välinen vastaavuustaulukko on julkaistu
NAICSin verkkosivuilla20.
ANZSIC
Australian ja Uuden Seelannin toimialaluokitus
(ANZSIC) on kehitetty käytettäväksi kummankin maan toimialatilastojen laadintaa ja
analyysiä varten. Se korvaa Australian toimialaluokituksen (ASIC) ja Uuden Seelannin toimialaluokituksen (NZSIC). ANZSICia kehitettäessä on kiinnitetty erityistä huomiota siihen,
että luokitus on yhdenmukainen kansainvälisten standardien kanssa. YK:n toimialaluokitusta ISIC Rev. 3:a on käytetty kansainvälisenä viitestandardina. ANZSICin ja ISICin välinen
yleisluontoinen vastaavuus on esitetty Australian tilastoviraston (ABS) verkkosivuilla21.
ANZSIC on huomattavasti lähempänä ISICiä
ja NACEa kuin NAICS, koska sen rakenne

20
21

seuraa karkeasti ISICia, ja koska 2-numerotason luokat ja yksityiskohtaisemmat tasot voidaan aggregoida ISICin 2-numerotasoiksi. Näin
ollen ANZSICin tietojen muuntaminen ISIC:n
ja NACE:n mukaisiksi on mahdollista melko
yksityiskohtaiselle tasolle asti.
Muut luokitukset
EU-jäsenmaiden lisäksi Norja ja Sveitsi ovat sitoutuneet käyttämään NACEsta johdettua
kansallista versiota. Sen lisäksi kymmenkunta
EU:n ulkopuolista maata sekä kandidaattimaat,
kuten Kroatia ja Turkki viittaavat NACEen
omissa taloudellista toimintaa kuvaavissa luokituksissaan. Yli 150 maata maailmassa käyttää
taloudellisen toiminnan kuvaamisessa ISICiin
tai NACEen perustuvaa luokitusta.

1.6.4 Kansantalouden tilinpidossa
käytettävät aggregaattiluokitukset
Kansantalouden tilinpidossa käytetään erilaisia
NACEen perustuvia standardiluokituksia, jotka on muodostettu aggregoimalla NACEn pääluokkia tai 2-numerotasoja. Näitä aggregaattiluokituksia (esim. A-3 Toimialojen kolmijako,
A-10- tai A-11 -aggregaattiluokitus ja A-38
-aggregaattiluokitus) käytetään mm. kansantalouden tilinpidon raportointiin. Luokitukset eivät ole NACEn kiinteitä osia, vaikkakin täysin
sen hierarkkisen rakenteen mukaisia.

North American Industry Classification System (NAICS) [viitattu 30.9.2008]. Saatavissa:
http://www.census.gov/naics.
Australian and New Zealand Standard Industrial Classification (ANZSIC) [viitattu 30.9.2008]. Saatavissa:
http://www.abs.gov.au/
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A-3 Toimialojen kolmijako
Yhteiskunnan toimintaa on usein kuvattu jakamalla toimialat kolmeen ryhmään: alku-

tuotantoon, jalostukseen ja palveluihin. Seuraavassa TOL 2008:n pääluokat on sijoitettu
näihin ryhmiin:

Alkutuotanto
A
Maatalous, metsätalous ja kalatalous
Jalostus
B
C
D
E
F
Palvelut
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Kaivostoiminta ja louhinta
Teollisuus
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
Rakentaminen

Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
Kuljetus ja varastointi
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Informaatio ja viestintä
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Kiinteistöalan toiminta
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
Koulutus
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Taiteet, viihde ja virkistys
Muu palvelutoiminta
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja
palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

A-10 / A-11 -aggregaattiluokitus
NACE Rev. 2, pääluokat NACE Rev. 2, nimikkeet

3
4

A
B, C, D ja E
C
F
G, H ja I

5
6
7
8
9

J
K
L
M ja N
O, P ja Q

10

R, S, T ja U

1
2
2a

Maatalous, metsätalous ja kalatalous
Teollisuus; Kaivostoiminta ja louhinta; Muu teollinen toiminta
siitä: Teollisuus
Rakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja
ravitsemustoiminta
Informaatio ja viestintä
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Kiinteistöalan toiminta *
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus; Koulutus;
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Muut palvelut

* Sisältää myös omien asuntojen laskennallisen vuokran.
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A-38 -aggregaattiluokitus
A-38 -luokat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A
B
CA
CB
CC
CD
CE
CF
CG
CH
CI
CJ
CK
CL
CM

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

D
E
F
G
H
I
JA
JB
JC
K
L
MA

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

MB
MC
N
O
P
QA
QB
R
S
T**

38

U**

Maatalous, metsätalous ja kalatalous
Kaivostoiminta ja louhinta
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden valmistus
Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valmistus
Sahatavaran, massan, paperin ja paperituotteiden valmistus; painaminen
Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
Kumi- ja muovituotteiden sekä muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
Sähkölaitteiden valmistus
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
Moottoriajoneuvojen ja muiden kulkuneuvojen valmistus
Huonekalujen valmistus; Muu teollinen valmistus; Koneiden ja laitteiden korjaus,
huolto ja asennus
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
Rakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
Kuljetus ja varastointi
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kustannustoiminta, elokuva- ja video-ohjelmatuotanto sekä radio- ja televisiotoiminta
Televiestintä
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta; Tietopalvelutoiminta
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Kiinteistöalan toiminta *
Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut, liikkeenjohto; Arkkitehti- ja insinööripalvelut;
tekninen testaus ja analysointi
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
Koulutus
Terveyspalvelut
Sosiaalihuollon palvelut
Taiteet, viihde ja virkistys
Muu palvelutoiminta
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden
ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

NACE Rev. 2,
2-numerotaso
01–03
05–09
10–12
13–15
16–18
19
20
21
22–23
24–25
26
27
28
29–30
31–33
35
36–39
41–43
45–47
49–53
55–56
58–60
61
62–63
64 –66
68
69–71
72
73–75
77–82
84
85
86
87–88
90–93
94–96
97–98*
99*

* Sisältää myös omien asuntojen laskennallisen vuokran.
** Kaikki pääluokkaan U ja osa pääluokkaan T kuuluvista toiminnoista jäävät tilinpidossa määritellyn tuotannon ulkopuolelle ja ovat
"tyhjiä luokkia" SNA:n mukaisessa raportoinnissa. Tässä ne esitetään ainoastaan täydellisyyden vuoksi.
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1.7 Muutokset TOL 2002:n ja TOL 2008:n välillä
Huolimatta siitä, että toimialaluokituksen
luokittelusääntöjä ja -kriteerejä on muutettu
ja luokkakuvauksia vastaavasti tarkistettu,
säilyy toimialaluokitus muutoin jokseenkin
muuttumattomana.
Luokituksen pääryhmätasolla on otettu
käyttöön uusia käsitteitä ja uusia yksityiskohtia on luotu kuvaamaan tuotannon ja uusien
toimialojen erilaisia muotoja. Samalla on pyritty pitämään yllä luokituksen rakennetta kaikilla niillä alueilla, joita ei ole ollut välttämätöntä muuttaa uusien käsitteiden vuoksi.
Luokituksen yksityiskohtaisuus on huomattavasti kasvanut, 4-numerotasolla 515 luokasta 616 luokkaan ja viisinumerotasolla 719
luokasta 805 luokkaan. Palvelutoimialoilla
luokkien määrän kasvu näkyy kaikilla luokitustasoilla, myös pääluokkatasolla. Sen sijaan joissakin pääluokissa, kuten maataloudessa, luokittelun yksityiskohtaisuuden kasvu näkyy pääasiassa luokituksen alemmilla tasoilla.

1.7.1 Muutokset pääluokkatasolla
TOL 2002:n ja TOL 2008:n
välillä
NACE Rev. 1.1:ssä oli 17 pääluokkaa ja 62
2-numerotason luokkaa. Uudistetussa NACE
Rev. 2:ssa on 21 pääluokkaa ja 88 2-numerotason luokkaa. Useat pääluokista ovat helposti verrattavissa aiemman luokituksen kanssa.
Uusien käsitteiden käyttöön ottamisesta pääluokkatasolla seuraa kuitenkin, että uudistetun luokituksen vertaileminen aiemman version kanssa ei kaikilta osin ole helppoa (esimerkiksi Informaatio ja viestintä -pääluokka).
Kansalliseen toimialaluokitukseen, TOL
2008, on lisätty yksi pääluokka ja vastaavasti
sen sisällä yksi luokka myös muille luokitustasoille käytännön syistä. Tätä ylimääräistä
pääluokkaa, X Toimiala tuntematon, käytetään niissä tilanteissa, kun yrityksen tai sen
osan toiminnasta ei ole riittävästi tietoa sen
luokittelemiseksi.
Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa kuvataan toimialaluokitusten TOL 2002 ja
TOL 2008 pääpiirteittäistä vastaavuutta. On
huomattava, että taulukko kuvaa vain pääluokkien karkeata yksi-yhteen-vastaavuutta:
täydellisen vastaavuuden kuvaaminen edellyttää yksityiskohtaisia lisätarkasteluja.
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TOL 2002

TOL 2008

Toimiala Nimike

Toimiala Nimike

A
B
C
D

Maatalous, riistatalous ja metsätalous
Kalatalous
Kaivostoiminta ja louhinta
Teollisuus

E

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto

A

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

B
C
J
D

Kaivostoiminta ja louhinta
Teollisuus
Informaatio ja viestintä
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto,
jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
Rakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien korjaus

E
F
G
H
I

Rakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen
sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne

J
K

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

L

Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen
sosiaalivakuutus
Koulutus
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut

M
N
O

Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset
palvelut

P

Työnantajakotitaloudet sekä kotitalouksien itse
tuottamat tavarat ja palvelut omaan käyttöön

Q

Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset
edustustot
Toimiala tuntematon

X

F
G
I
H
J
N
K
J
L
M
N
O
P
M
Q
E
J
R
S
T
U
X

Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus ja varastointi
Informaatio ja viestintä
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Informaatio ja viestintä
Kiinteistöalan toiminta
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen
sosiaalivakuutus
Koulutus
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja
muu ympäristön puhtaanapito
Informaatio ja viestintä
Taiteet, viihde ja virkistys
Muu palvelutoiminta
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen
tuottamiseksi omaan käyttöön
ansainvälisten
Kansainvälistenorganisaatioiden
organisaatioidenjajatoimielinten
toimielinten
toiminta
toiminta
Toimiala tuntematon

1.7.2 Luokkien määrän muutokset TOL 2002:n ja TOL 2008:n välillä
Seuraavassa taulukossa kuvataan luokkien määrän muutosta luokituksen eri tasoilla.

Kirjaintaso
2-numerotaso
3-numerotaso
4-numerotaso
5-numerotaso
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TOL 2002

TOL 2008

Lisäys

18
63
225
515
719

22
89
273
616
805

+4
+26
+48
+101
+86

Uudistetun toimialaluokituksen käyttöönoton vaikutuksia virallisiin tilastoihin voidaan
tarkastella erilaisien vastaavuuksien kautta:
• yksi-yhteen-vastaavuus: 171 luokkaa 4numerotasolla on täsmälleen samoja sekä
TOL 2002:ssa että TOL 2008:ssa
• monta-yhteen-vastaavuus: 94 tapausta,
joissa kaksi tai useampi TOL 2002 4-numerotason luokkaa on yhdistetty TOL
2008:ssa yhdeksi luokaksi
• yksi-moneen-vastaavuus: 8 TOL 2002 4numerotason luokkaa jakautuu kahteen
tai useampaan luokkaan TOL 2008 -luokituksessa
• monta-moneen-vastaavuus: 242, joissa
kaksi tai useampi TOL 2002 4-numerotason luokkaa vastaa kahta tai useampaa
TOL 2008 -luokituksen 4-numerotason
luokkaa.
Toimialan
muunnos
TOL
2002:sta
TOL 2008:aan voidaan tehdä automaattisesti
yksiköille, joiden toimialan vastaavuus on
tyyppiä yksi-yhteen tai monta-yhteen (kaksi
ensin mainittua vastaavuustyyppiä). Näin
menetelläänkin EU-jäsenmaissa yritysrekisterien päivityksissä.

1.7.3 Suurimmat muutokset
TOL 2008:n ja TOL 2002:n
välillä
Luokitusuudistuksen yhteydessä tapahtuneiden olennaisten muutosten määrä on niin suuri, että niitä ei esitellä muutoin kuin luokitusavainten kautta. Seuraavassa esitetään kuitenkin kaikkein merkittävimmät muutokset.
TOL 2008:n pääluokka A Maatalous,
metsätalous ja kalastus on muodostettu yhdistämällä TOL 2002 pääluokat A Maatalous, riistatalous ja metsätalous ja B Kalatalous. Lisäksi yksityiskohtaisuutta pääluokan
sisällä on lisätty olennaisesti. Tätä on vaadittu
jatkuvasti kansainvälisen perusluokituksen
(ISIC) suhteen, koska kehitysmaissa maatalous on tärkeä osa talouden rakenteita.
Teolliseen valmistukseen on luotu uusia
2-numerotason luokkia, jotka edustavat uusia

toimialoja tai taloudellista ja yhteiskunnallista merkitystään kasvattaneita vanhoja toimialoja, esimerkiksi 21 Lääkeaineiden ja
lääkkeiden valmistus ja 26 Tietokoneiden sekä
elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus.
Viimeksi mainitun kattavuus eroaa aikaisemman luokituksen 2-numerotason luokasta 30
Konttori- ja tietokoneiden valmistus, ja soveltuu nyt aiempaa paremmin kuvaamaan korkean teknologian toimintoja. Muut uudet
2-numerotason luokat, kuten 11 Juomien valmistus tai 31 Huonekalujen valmistus, ovat
syntyneet jakamalla aiempia 2-numerotason
luokkia ja muodostamalla osasta 3-numerotason komponentteja uusia 2-numerotason
luokkia.
Suurin osa muista teollisen valmistuksen
2-numerotason luokista on kuitenkin säilynyt
muuttumattomina, paitsi TOL 2002:n luokat
22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden
jäljentäminen ja 37 Kierrätys, joista merkittäviä osia on siirretty muihin pääluokkiin.
Koneiden ja laitteiden korjaus ja asennus,
joka aikaisemmin luokiteltiin samaan luokkaan kuin kyseisten koneiden ja laitteiden
valmistus, on nyt eriytetty itsenäiseksi 2-numerotason luokaksi 33 Koneiden ja laitteiden
korjaus, huolto ja asennus.
Uusi pääluokka E Vesihuolto, viemäri- ja
jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön
puhtaanapito on muodostettu tuomalla yhteen aiemman luokituksen ympäristönhuoltotoiminnat, vesihuolto ja kierrätystoimiala,
jotka TOL 2002 -luokituksessa kuuluivat
2-numerotasoille 90, 41 ja 37. Uusi pääluokka kokoaa näin yhteen yleisen mielenkiinnon
kohteena olevia toimintoja, ja luokitus kuvaa
myös tapaa, jolla nämä toiminnat on monissa
maissa organisoitu. Lisäksi näiden toimintojen luokittelun yksityiskohtaisuutta on merkittävästi lisätty.
Käsite erikoistunut rakennustoiminta on
tuotu toimialaluokitukseen, ja se korvaa tältä
osin aiemman luokituksen rakennusprosessin
eri vaiheisiin perustuneen rakenteen.
Kaupan pääluokasta kotitaloustavaroiden
korjaus on siirretty palvelutoiminnan yhteyteen (pääluokka S). Moottoriajoneuvojen
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korjaus jätettiin kuitenkin kaupan yhteyteen
vertailukelpoisuuden ja jatkuvuuden säilyttämiseksi.
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta on
muodostettu erilliset 2-numerotasot.
Uusi pääluokka J Informaatio ja viestintä
on muodostettu yhdistämällä informaation ja
kulttuurituotteiden tuotanto ja jakelu, välineiden tarjoaminen näiden tuotteiden ja tiedon siirtämiseen ja jakeluun sekä viestintä,
tietojenkäsittely, IT-teknologinen palvelutoiminta ja tiedonvälityspalvelutoiminta. Tämän pääluokan pääkomponentit muodostuvat kuudesta 2-numerotason luokasta: 58
Kustannustoiminta, 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin
kustantaminen, 60 Radio- ja televisiotoiminta,
61 Televiestintä, 62 Ohjelmistot, konsultointi
ja siihen liittyvä toiminta ja 63 Tietopalvelutoiminta. Aiemmin ne luokiteltiin useaan eri
pääluokkaan (Teollisuus, Kuljetus, varastointi
ja tietoliikenne, Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut ja Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut).
Pääluokkaan K Rahoitus- ja vakuutustoiminta on sisällytetty kaksi 4-numerotason
luokkaa, jotka taloudellisen toiminnan kuvaamisessa menevät toimialaluokituksen totutun alueen ulkopuolelle: 6420 Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta ja 6430 Rahastotoiminta.
Aiemman luokituksen pääluokasta Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut on muodostettu kolme uutta
pääluokkaa. Ensimmäinen näistä, L Kiinteistöalan toiminta, on tuotu omaksi luokakseen,
koska se on merkittävä kansantalouden tilinpidossa. Muut kaksi pääluokkaa on muodostettu siten, että M Ammatillinen, tieteellinen
ja tekninen toiminta käsittää sellaiset toiminnat, jotka vaativat korkeatasoista osaamista ja
joiden kautta palvelujen käyttäjille voidaan
välittää erikoistunutta tietämystä ja taitoja.
Pääluokka N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
käsittää puolestaan toimintoja, jotka ovat
luonteeltaan liike-elämän yleisiä, rutiiniluonteisia ja useimmiten lyhytkestoisia tukipalveluita, joiden olennainen osa ei ole erikoistu-
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neen tiedon siirtäminen. Tietojenkäsittely,
tietokoneiden korjaaminen, ohjelmistojen
kustantaminen ja IT-palvelutoiminta eivät
enää kuulu tähän pääluokkaan.
Pääluokan P Koulutus kattavuus on selkeästi laajentunut. Siihen luetaan nyt myös
urheiluun sekä liikunta- ja kulttuurikasvatukseen erikoistuneet palvelut sekä koulutuksen
tukipalvelut.
Pääluokka Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
käsittää nyt kolme 2-numerotason luokkaa
aiemman yhden sijasta. Tähän pääluokkaan
kuuluvat nyt ainoastaan ihmisille kohdistuvat
terveyspalvelut, jotta tämä tärkeä osa taloutta kuvattaisiin ehjänä kokonaisuutena. Eläinlääkintäpalvelut on siirretty pääluokkaan M.
Olennaisia osia pääluokasta O Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut on siirretty
muihin pääluokkiin, kuten edellä on jo todettu (ympäristönhuolto pääluokkaan E ja informaatiopalvelut pääluokkaan J). Jäljelle jäävistä yhteiskunnallisista ja henkilökohtaisista
palveluista on muodostettu kaksi uutta pääluokkaa: R Taiteet, viihde ja virkistys ja S Muu
palvelutoiminta (ml. tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus). Kulttuuri- ja viihdetoiminta, Kirjastojen, arkistojen,
museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta ja Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut on nostettu 2-numerotason luokiksi.

1.7.4 Luokitusavaimet:
kattavuus ja käyttö
Luokitusavaimia tarvitaan, kun verrataan tilastotietoja, jotka on kerätty ja julkaistu eri
luokituksilla, tai kun luokitukset muuttuvat
ajan myötä tai luokitusten taustalla olevat kehikot ovat liian kaukana toisistaan. Saman
luokituksen eri aikaversioiden välisiä avaimia
käytetään kuvaamaan luokitusuudistuksen
yhteydessä tehtyjä muutoksia.
Tilastokeskuksesta ja sen verkkosivuilta
on saatavissa luokitusavaimia eri tasoilla
TOL 2002:sta TOL 2008:aan ja päinvastoin.
Vastaavat NACE-versioiden sekä CPA-tuoteluokituksen versioiden väliset luokitusavai-

met ovat saatavissa Eurostatin RAMON-luokituspalvelimella.
Muista keskeisistä luokitusavaimista mainittakoon NACE Rev. 2:n ja CPA 2008:n välinen avain. Koska CPA:ssa luokitellut tavarat on määritelty ulkomaankauppatavaraluokitusten (HS tai CN) mukaisesti ja palvelut CPC:n mukaisesti, on myös näiden väliset
avaimet laadittu. TOL 2008:n kansallisten

23

luokkien (5-numerotaso) ja em. tuoteluokitusten välisiä avaimia ei ole laadittu.
Kansainvälisten ja EU-luokitusten eri aikaversioiden välisiä luokitusavaimia ja harmonisoituun luokituskokonaisuuteen kuuluvien luokitusten välisiä avaimia on saatavissa
Eurostatin ja YK:n tilastoviraston verkkosivuilta23.

Eurostatin luokituspalvelin RAMON [viitattu 30.9.2008]. Saatavissa: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/.
United Nations Statistics Division [viitattu 30.9.2008].
Saatavissa: http://unstats.un.org/unsd/class/default.asp.
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2

Toimialaluokituksen nimikkeistö

Toimialaluokituksen rakenne (pääluokat)
Pääluokka
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
B Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
F Rakentaminen
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
H Kuljetus ja varastointi
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
J Informaatio ja viestintä
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L Kiinteistöalan toiminta
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
P Koulutus
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
R Taiteet, viihde ja virkistys
S Muu palvelutoiminta
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta
tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
X Toimiala tuntematon
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Pääluokan 2-numerotasot
(01–03)
(05–09)
(10–33)
(35)
(36–39)
(41–43)
(45–47)
(49–53)
(55–56)
(58–63)
(64–66)
(68)
(69–75)
(77–82)
(84)
(85)
(86–88)
(90–93)
(94–96)
(97–98)
(99)
(00)

Toimialaluokituksen nimikkeistö
A

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

01

Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja
niihin liittyvät palvelut

011

Yksivuotisten kasvien viljely

0111

Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja
öljysiemenkasvien viljely
Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja
öljysiemenkasvien viljely

01110

0123
01230

Sitrushedelmien viljely
Sitrushedelmien viljely

0124

Omenoiden, kirsikoiden, luumujen
ym. kota- ja kivihedelmien viljely
Omenoiden, kirsikoiden, luumujen ym.
kota- ja kivihedelmien viljely

01240
0125

Marjojen, pähkinöiden ja muiden
puissa ja pensaissa kasvavien
hedelmien viljely
Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa
ja pensaissa kasvavien hedelmien viljely

0112
01120

Riisin viljely
Riisin viljely

01250

0113

0126
01260

Öljyä sisältävien hedelmien viljely
Öljyä sisältävien hedelmien viljely

01132
01133
01134

Vihannesten ja melonien, juuresten ja
mukulakasvien viljely
Vihannesten viljely avomaalla
(pl. peruna ja sokerijuurikas)
Vihannesten viljely kasvihuoneessa
Perunan viljely
Sokerijuurikkaan viljely

0127
01270

Juomakasvien viljely
Juomakasvien viljely

0128

0114
01140

Sokeriruo’on viljely
Sokeriruo’on viljely

01280

Mauste-, aromi-, rohdos- ja
lääkekasvien viljely
Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien
viljely

0115
01150

Tupakan viljely
Tupakan viljely

0129
01290

Muu monivuotisten kasvien viljely
Muu monivuotisten kasvien viljely

0116
01160

Kuitukasvien viljely
Kuitukasvien viljely

013

Taimien kasvatus ja muu
kasvien lisääminen

0119

0130

01191
01199

Muu yksivuotisten ja koristekasvien
viljely
Koristekasvien viljely
Muiden yksivuotisten kasvien viljely

01300

Taimien kasvatus ja muu kasvien
lisääminen
Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen

014

Kotieläintalous

012

Monivuotisten kasvien viljely

0121
01210

Rypäleiden viljely
Rypäleiden viljely

0141
01410

Lypsykarjan kasvatus
Lypsykarjan kasvatus

0142

0122

Trooppisten ja subtrooppisten
hedelmien viljely
Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien
viljely

Muun nautakarjan ja puhvelien
kasvatus
Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus

01131

01220

01420
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0143
01430

Hevosten ja muiden hevoseläinten
kasvatus
Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus

0144
01440

Kamelien ja kamelieläinten kasvatus
Kamelien ja kamelieläinten kasvatus

0145
01450

Lampaiden ja vuohien kasvatus
Lampaiden ja vuohien kasvatus

0146
01461
01462

Sikojen kasvatus
Porsastuotanto
Lihasikojen kasvatus

0147
01471
01472
01479

Siipikarjan kasvatus
Kananmunien tuotanto
Broilerien tuotanto
Muu siipikarjatalous

022

Puunkorjuu

0220
02200

Puunkorjuu
Puunkorjuu

0149
01491
01492
01499

Muiden eläinten kasvatus
Turkistarhaus
Poronhoito
Muu eläinten hoito

023

Luonnon tuotteiden keruu
(pl. polttopuu)

0230

015

Yhdistetty kasvinviljely ja
kotieläintalous (sekatilat)

02300

Luonnon tuotteiden keruu (pl.
polttopuu)
Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)

0150

Yhdistetty kasvinviljely ja
kotieläintalous (sekatilat)
Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous
(sekatilat)

01500

017

Metsästys ja sitä palveleva
toiminta

0170
01700

Metsästys ja sitä palveleva toiminta
Metsästys ja sitä palveleva toiminta

02

Metsätalous ja puunkorjuu

021

Metsänhoito

0210
02100

Metsänhoito
Metsänhoito

024

Metsätaloutta palveleva
toiminta

0240
02400

Metsätaloutta palveleva toiminta
Metsätaloutta palveleva toiminta

03

Kalastus ja vesiviljely

031

Kalastus

0311
03110

Merikalastus
Merikalastus

0312
03120

Sisävesikalastus
Sisävesikalastus

016

Maataloutta palveleva
toiminta

0161
01611
01612

Kasvinviljelyä palveleva toiminta
Kasvinviljelyn tukipalvelut
Maatalousmaan pitäminen
viljelykelpoisena

0162
01620

Kotieläintaloutta palveleva toiminta
Kotieläintaloutta palveleva toiminta

032

Vesiviljely

0163
01630

Sadon jatkokäsittely
Sadon jatkokäsittely

0321
03210

Kalanviljely meressä
Kalanviljely meressä

0164
01640

Siementen käsittely kasvinviljelyä varten
Siementen käsittely kasvinviljelyä varten

0322
03220

Kalanviljely sisävesissä
Kalanviljely sisävesissä
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B

Kaivostoiminta ja louhinta

05

Kivihiilen ja ruskohiilen
kaivu

08

Muu kaivostoiminta ja
louhinta

051

Kivihiilen kaivu

081

0510
05100

Kivihiilen kaivu
Kivihiilen kaivu

Kiven louhinta, hiekan ja
saven otto

0811

052

Ruskohiilen kaivu

0520
05200

Ruskohiilen kaivu
Ruskohiilen kaivu

08113

Koriste- ja rakennuskiven, kalkkikiven,
kipsin, liidun ja liuskekiven louhinta
Koriste- ja rakennuskiven louhinta
Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin
louhinta
Liuskekiven louhinta

06

Raakaöljyn ja maakaasun
tuotanto

0812
08120

Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto
Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto

061

Raakaöljyn tuotanto

089

Muu mineraalien kaivu

0610
06100

Raakaöljyn tuotanto
Raakaöljyn tuotanto

0891
08910

Kemiallisten ja lannoitemineraalien
louhinta
Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta

062

Maakaasun tuotanto

0620
06200

Maakaasun tuotanto
Maakaasun tuotanto

0892
08920

Turpeen nosto
Turpeen nosto

0893
08930

Suolan tuotanto
Suolan tuotanto
Muualla luokittelematon
kaivostoiminta ja louhinta
Muualla luokittelematon kaivostoiminta
ja louhinta

08111
08112

07

Metallimalmien louhinta

071

Rautamalmien louhinta

0899

0710
07100

Rautamalmien louhinta
Rautamalmien louhinta

08990

072

Värimetallimalmien louhinta

0721
07210

Uraani- ja toriummalmien louhinta
Uraani- ja toriummalmien louhinta

09

Kaivostoimintaa palveleva
toiminta

0729
07290

Muiden värimetallimalmien louhinta
Muiden värimetallimalmien louhinta

091

Raakaöljyn ja maakaasun
tuotantoa palveleva toiminta

0910

Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa
palveleva toiminta
Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa
palveleva toiminta

09100

099

Muuta kaivostoimintaa ja
louhintaa palveleva toiminta

0990

Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa
palveleva toiminta
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa
palveleva toiminta

09900
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C

Teollisuus

10

Elintarvikkeiden valmistus

101

Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden
valmistus

1011

Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
(pl. siipikarja)
Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl.
siipikarja)

10110

1042
10420

105

Maitotaloustuotteiden
valmistus

1051

Maitotaloustuotteiden ja juuston
valmistus
Maitotaloustuotteiden ja juuston
valmistus

10510
1012
10120

Siipikarjan teurastus ja lihan
säilyvyyskäsittely
Siipikarjan teurastus ja lihan
säilyvyyskäsittely

Margariinin ja sen kaltaisten
ravintorasvojen valmistus
Margariinin ja sen kaltaisten
ravintorasvojen valmistus

1052
10520

Jäätelön valmistus
Jäätelön valmistus

106

Mylly- ja tärkkelystuotteiden
valmistus

1061
10610

Myllytuotteiden valmistus
Myllytuotteiden valmistus
Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden
valmistus
Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden
valmistus

1013
10130

Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus
Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus

102

Kalan, äyriäisten ja nilviäisten
jalostus ja säilöntä

1020

Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus
ja säilöntä
Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja
säilöntä

1062

103

Hedelmien ja kasvisten jalostus
ja säilöntä

107

Leipomotuotteiden,
makaronien yms. valmistus

1031
10310

Perunoiden jalostus ja säilöntä
Perunoiden jalostus ja säilöntä

1071

1032

Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen
valmistus
Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen
valmistus

Leivän valmistus; tuoreiden
leivonnaisten ja kakkujen valmistus
Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten
ja kakkujen valmistus

10200

10620

10710

10320
1039

1072

Näkkileivän ja keksien valmistus;
säilyvien leivonnaisten ja kakkujen
valmistus
Näkkileivän ja keksien valmistus; säilyvien
leivonnaisten ja kakkujen valmistus

Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten
jalostus ja säilöntä
Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten
jalostus ja säilöntä

10720

104

Kasvi- ja eläinöljyjen ja
-rasvojen valmistus

10730

1041

Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen ja
-rasvojen valmistus (pl. ravintorasvat)
Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen ja -rasvojen
valmistus (pl. ravintorasvat)

108

Muiden elintarvikkeiden
valmistus

1081
10810

Sokerin valmistus
Sokerin valmistus

10390

10410
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1073

Makaronin, nuudelien, kuskusin ja
vastaavien jauhotuotteiden valmistus
Makaronin, nuudelien, kuskusin ja
vastaavien jauhotuotteiden valmistus

1082
10820

Kaakaon, suklaan ja makeisten
valmistus
Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus

1083
10830

Teen ja kahvin valmistus
Teen ja kahvin valmistus

1084
10840

Mausteiden ja maustekastikkeiden
valmistus
Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus

1085
10850

Einesten ja valmisruokien valmistus
Einesten ja valmisruokien valmistus

1086

Homogenoitujen ravintovalmisteiden
ja dieettiruokien valmistus
Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja
dieettiruokien valmistus

10860
1089
10890

Muualla luokittelematon
elintarvikkeiden valmistus
Muualla luokittelematon elintarvikkeiden
valmistus

109

Eläinten ruokien valmistus

1091
10910

Kotieläinten rehujen valmistus
Kotieläinten rehujen valmistus

1092
10920

Lemmikkieläinten ruokien valmistus
Lemmikkieläinten ruokien valmistus

1105
11050

Oluen valmistus
Oluen valmistus

1106
11060

Maltaiden valmistus
Maltaiden valmistus

1107

Virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesien ja muiden pullotettujen vesien
tuotanto
Virvoitusjuomien valmistus;
kivennäisvesien ja muiden pullotettujen
vesien tuotanto

11070

12

Tupakkatuotteiden
valmistus

120

Tupakkatuotteiden valmistus

1200
12000

Tupakkatuotteiden valmistus
Tupakkatuotteiden valmistus

13

Tekstiilien valmistus

131

Tekstiilikuitujen valmistelu ja
kehruu

1310
13100

Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu

132

Kankaiden kudonta
Kankaiden kudonta
Kankaiden kudonta

11

Juomien valmistus

1320
13200

110

Juomien valmistus

133

Tekstiilien viimeistely

1101

Alkoholijuomien tislaus ja
sekoittaminen; etyylialkoholin
valmistus käymisteitse
Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen;
etyylialkoholin valmistus käymisteitse

1330
13300

Tekstiilien viimeistely
Tekstiilien viimeistely

139

Muiden tekstiilituotteiden
valmistus

1391
13910

Neulosten valmistus
Neulosten valmistus

1392

Sovitettujen tekstiilituotteiden
valmistus (pl. vaatteet)
Sisustustekstiilien valmistus
Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden
sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus

11010
1102
11020

Viinin valmistus rypäleistä
Viinin valmistus rypäleistä

1103

Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien
valmistus
Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus

11030
1104
11040

Muiden tislaamattomien juomien
valmistus käymisteitse
Muiden tislaamattomien juomien
valmistus käymisteitse

13921
13922
1393
13930

Mattojen valmistus
Mattojen valmistus
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1394
13940
1395

13950
1396
13960
1399
13990

Purjelankojen, nuoran, sidelangan ja
verkkojen valmistus
Purjelankojen, nuoran, sidelangan ja
verkkojen valmistus
Kuitukankaiden ja
kuitukangastuotteiden valmistus (pl.
vaatteet)
Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden
valmistus (pl. vaatteet)
Teknisten ja teollisuustekstiilien
valmistus
Teknisten ja teollisuustekstiilien valmistus
Muualla luokittelematon
tekstiilituotteiden valmistus
Muualla luokittelematon
tekstiilituotteiden valmistus

143

Neulevaatteiden ja sukkien
valmistus

1431
14310

Sukkien ja sukkahousujen valmistus
Sukkien ja sukkahousujen valmistus

1439
14390

Muiden neulevaatteiden valmistus
Muiden neulevaatteiden valmistus

15

Nahan ja nahkatuotteiden
valmistus

151

Nahan parkitseminen ja
muokkaus; matka- ja
käsilaukkujen, satuloiden ja
valjaiden valmistus; turkisten
muokkaus ja värjäys

1511

Turkisten ja nahan muokkaus ja
värjäys
Turkisten ja nahan muokkaus ja värjäys

14

Vaatteiden valmistus

15110

141

Vaatteiden valmistus
(pl. turkisvaatteet)

1512

1411
14110

Nahkavaatteiden valmistus
Nahkavaatteiden valmistus

15120

1412
14120

Työvaatteiden valmistus
Työvaatteiden valmistus

1413

Muu takkien, pukujen, housujen,
hameiden yms. valmistus
Muu takkien, pukujen, housujen,
hameiden yms. valmistus

14130
1414
14140

Alusvaatteiden valmistus
Alusvaatteiden valmistus

1419

Muiden vaatteiden ja asusteiden
valmistus
Muiden vaatteiden ja asusteiden
valmistus

14190

Matka-, käsi- ym. laukkujen,
satuloiden ja valjaiden valmistus
Matka-, käsi- ym. laukkujen, satuloiden ja
valjaiden valmistus

152

Jalkineiden valmistus

1520
15200

Jalkineiden valmistus
Jalkineiden valmistus

16

Sahatavaran sekä puu- ja
korkkituotteiden valmistus
(pl. huonekalut); olki- ja
punontatuotteiden valmistus

161

Puun sahaus, höyläys ja
kyllästys

1610
16100

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

142

Turkisvaatteiden ja -tuotteiden
valmistus

162

Puu-, korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus

1420

Turkisvaatteiden ja -tuotteiden
valmistus
Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus

1621
16211
16212
16213

Vaneriviilun ja puupaneelien valmistus
Vanerin ja vaneriviilun valmistus
Lastulevyn valmistus
Kuitulevyn valmistus

14200
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1622
16220
1623
16231
16239

Asennettavien parkettilevyjen
valmistus
Asennettavien parkettilevyjen valmistus
Muiden rakennuspuusepäntuotteiden
valmistus
Puutalojen valmistus
Muu rakennuspuusepäntuotteiden
valmistus

1624
16240

Puupakkausten valmistus
Puupakkausten valmistus

1629

Muiden puutuotteiden valmistus;
korkki-, olki- ja punontatuotteiden
valmistus
Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-,
olki- ja punontatuotteiden valmistus

16290

1724
17240

Tapettien valmistus
Tapettien valmistus

1729

Muiden paperi-, kartonki- ja
pahvituotteiden valmistus
Muiden paperi-, kartonki- ja
pahvituotteiden valmistus

17290

18

Painaminen ja tallenteiden
jäljentäminen

181

Painaminen ja siihen liittyvät
palvelut

1811
18110

Sanomalehtien painaminen
Sanomalehtien painaminen

1812
18120

Muu painaminen
Muu painaminen

1813

Painamista ja julkaisemista edeltävät
palvelut
Painamista ja julkaisemista edeltävät
palvelut

17

Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus

171

Massan, paperin, kartongin ja
pahvin valmistus

18130

1711
17110

Massan valmistus
Massan valmistus

1814
18140

Sidonta ja siihen liittyvät palvelut
Sidonta ja siihen liittyvät palvelut

1712
17120

Paperin, kartongin ja pahvin valmistus
Paperin, kartongin ja pahvin valmistus

182

Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden
tuotanto

172

Paperi-, kartonki- ja
pahvituotteiden valmistus

1820

Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden
tuotanto
Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto

1721

Aaltopaperin ja -pahvin sekä paperi-,
kartonki- ja pahvipakkausten
valmistus
Paperisäkkien ja -pussien valmistus
Aaltopahvin sekä paperi- ja
kartonkipakkausten valmistus

17211
17212
1722
17220
1723
17230

Paperisten talous- ja
hygieniatarvikkeiden valmistus
Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden
valmistus
Paperikauppatavaroiden valmistus
Paperikauppatavaroiden valmistus

18200

19

Koksin ja jalostettujen
öljytuotteiden valmistus

191

Koksituotteiden valmistus

1910
19100

Koksituotteiden valmistus
Koksituotteiden valmistus

192

Jalostettujen öljytuotteiden
valmistus

1920
19200

Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
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20

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus

201

Peruskemikaalien, lannoitteiden ja typpiyhdisteiden,
muoviaineiden ja synteettisen kumiraaka-aineen
valmistus

2011
20110

Teollisuuskaasujen valmistus
Teollisuuskaasujen valmistus

2012
20120

Värien ja pigmenttien valmistus
Värien ja pigmenttien valmistus

2013

Muiden epäorgaanisten
peruskemikaalien valmistus
Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien
valmistus

20130
2014
20140
2015
20150

Muiden orgaanisten peruskemikaalien
valmistus
Muiden orgaanisten peruskemikaalien
valmistus
Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden
valmistus
Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden
valmistus

2016
20160

Muoviaineiden valmistus
Muoviaineiden valmistus

2017

Synteettisen kumiraaka-aineen
valmistus
Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus

20170

204

Saippuan, pesu-, puhdistus- ja
kiillotusaineiden; hajuvesien ja
hygieniatuotteiden valmistus

2041

Saippuan, pesu-, puhdistus- ja
kiillotusaineiden valmistus
Saippuan, pesu-, puhdistus- ja
kiillotusaineiden valmistus

20410
2042
20420

Hajuvesien ja hygieniatuotteiden
valmistus
Hajuvesien ja hygieniatuotteiden
valmistus

205

Muiden kemiallisten tuotteiden
valmistus

2051
20510

Räjähdysaineiden valmistus
Räjähdysaineiden valmistus

2052
20520

Liimojen valmistus
Liimojen valmistus

2053
20530

Eteeristen öljyjen valmistus
Eteeristen öljyjen valmistus

2059

Muualla luokittelematon kemiallisten
tuotteiden valmistus
Muualla luokittelematon kemiallisten
tuotteiden valmistus

20590

206

Tekokuitujen valmistus

2060
20600

Tekokuitujen valmistus
Tekokuitujen valmistus

21

Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus

202

Torjunta-aineiden ja muiden
maatalouskemikaalien
valmistus

211

Lääkeaineiden valmistus

2020

Torjunta-aineiden ja muiden
maatalouskemikaalien valmistus
Torjunta-aineiden ja muiden
maatalouskemikaalien valmistus

2110
21100

Lääkeaineiden valmistus
Lääkeaineiden valmistus

212

Lääkkeiden ja muiden
lääkevalmisteiden valmistus

2120

Lääkkeiden ja muiden
lääkevalmisteiden valmistus
Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden
valmistus

20200

203
2030
20300

Maalien, lakan, painovärien
yms. valmistus
Maalien, lakan, painovärien yms.
valmistus
Maalien, lakan, painovärien yms.
valmistus
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21200

232

Tulenkestävien keraamisten
tuotteiden valmistus

2320

Tulenkestävien keraamisten
tuotteiden valmistus
Tulenkestävien keraamisten tuotteiden
valmistus

22

Kumi- ja muovituotteiden
valmistus

221

Kumituotteiden valmistus

2211
22110

Renkaiden valmistus ja
uudelleenpinnoitus
Renkaiden valmistus ja uudelleenpinnoitus

233

2219
22190

Muiden kumituotteiden valmistus
Muiden kumituotteiden valmistus

Keraamisten rakennusaineiden
valmistus

2331

222

Muovituotteiden valmistus

23310

Keraamisten tiilien ja laattojen
valmistus
Keraamisten tiilien ja laattojen valmistus

2221

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

22210

23200

2332
23320

Poltettujen tiilien ja muun
rakennuskeramiikan valmistus
Poltettujen tiilien ja muun
rakennuskeramiikan valmistus

2222
22220

Muovipakkausten valmistus
Muovipakkausten valmistus

234

2223
22230

Rakennusmuovien valmistus
Rakennusmuovien valmistus

Muiden posliini- ja
keramiikkatuotteiden valmistus

2341

2229
22290

Muiden muovituotteiden valmistus
Muiden muovituotteiden valmistus

Keraamisten talous- ja
koriste-esineiden valmistus
Keraamisten talous- ja koriste-esineiden
valmistus

23

Muiden ei-metallisten
mineraalituotteiden
valmistus

231

Lasin ja lasituotteiden
valmistus

23410
2342
23420
2343
23430

Keraamisten saniteettikalusteiden
valmistus
Keraamisten saniteettikalusteiden
valmistus
Keraamisten eristystuotteiden
valmistus
Keraamisten eristystuotteiden valmistus

2311
23110

Tasolasin valmistus
Tasolasin valmistus

2312
23120

Tasolasin muotoilu ja muokkaus
Tasolasin muotoilu ja muokkaus

2313
23130

Onton lasitavaran valmistus
Onton lasitavaran valmistus

2314
23140

Lasikuitujen valmistus
Lasikuitujen valmistus

235

Sementin, kalkin ja kipsin
valmistus

2319

Muu lasin valmistus ja muokkaus ml.
lukien tekniset lasituotteet
Muu lasin valmistus ja muokkaus ml.
tekniset lasituotteet

2351
23510

Sementin valmistus
Sementin valmistus

2352
23520

Kalkin ja kipsin valmistus
Kalkin ja kipsin valmistus

23190

2344
23440
2349
23490

Muiden teknisten keraamisten
tuotteiden valmistus
Muiden teknisten keraamisten tuotteiden
valmistus
Muiden keramiikkatuotteiden
valmistus
Muiden keramiikkatuotteiden valmistus
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236

Betoni-, kipsi- ja
sementtituotteiden valmistus

2361

Betonituotteiden valmistus
rakennustarkoituksiin
Betonituotteiden valmistus
rakennustarkoituksiin

23610
2362
23620

Kipsituotteiden valmistus
rakennustarkoituksiin
Kipsituotteiden valmistus
rakennustarkoituksiin

24

Metallien jalostus

241

Raudan, teräksen ja
rautaseosten valmistus

2410

Raudan, teräksen ja rautaseosten
valmistus
Raudan, teräksen ja rautaseosten
valmistus

24100

242

Putkien, profiiliputkien ja niihin
liittyvien tarvikkeiden valmistus
teräksestä
Putkien, profiiliputkien ja niihin
liittyvien tarvikkeiden valmistus
teräksestä
Putkien, profiiliputkien ja niihin liittyvien
tarvikkeiden valmistus teräksestä

2363
23630

Valmisbetonin valmistus
Valmisbetonin valmistus

2420

2364
23640

Muurauslaastin valmistus
Muurauslaastin valmistus

24200

2365
23650

Kuitusementin valmistus
Kuitusementin valmistus

243

Muu teräksen jalostus

2369

Muiden betoni-, kipsi- ja
sementtituotteiden valmistus
Muiden betoni-, kipsi- ja
sementtituotteiden valmistus

2431
24310

Raudan ja teräksen kylmävetäminen
Raudan ja teräksen kylmävetäminen

2432
24320

Rainan kylmävalssaus
Rainan kylmävalssaus

23690

237

Kiven leikkaaminen, muotoilu
ja viimeistely

2433
24330

Kylmämuovaus tai kylmätaitto
Kylmämuovaus tai kylmätaitto

2370

Kiven leikkaaminen, muotoilu ja
viimeistely
Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely

2434
24340

Teräslangan veto
Teräslangan veto

244

Jalometallien ja muiden
värimetallien valmistus

2441
24410

Jalometallien valmistus
Jalometallien valmistus

23700

239

Hiontatuotteiden ja muualla
luokittelemattomien
ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

2391
23910

Hiontatuotteiden valmistus
Hiontatuotteiden valmistus

2442
24420

Alumiinin valmistus
Alumiinin valmistus

2399

Muualla luokittelemattomien
ei-metallisten mineraalituotteiden
valmistus
Muualla luokittelemattomien
ei-metallisten mineraalituotteiden
valmistus

2443
24430

Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus
Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus

2444
24440

Kuparin valmistus
Kuparin valmistus

2445
24450

Muiden värimetallien valmistus
Muiden värimetallien valmistus

2446
24460

Ydinpolttoaineen valmistus
Ydinpolttoaineen valmistus

23990

48 Tilastokeskus

245

Metallien valu

2451
24510

Raudan valu
Raudan valu

2452
24520

Teräksen valu
Teräksen valu

2453
24530

Kevytmetallien valu
Kevytmetallien valu

2454
24540

Muiden värimetallien valu
Muiden värimetallien valu

25

Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)

251

Metallirakenteiden valmistus

2511

Metallirakenteiden ja niiden osien
valmistus
Metallirakenteiden ja niiden osien
valmistus

25110

255

Metallin takominen,
puristaminen, meistäminen ja
valssaus; jauhemetallurgia

2550

Metallin takominen, puristaminen,
meistäminen ja valssaus;
jauhemetallurgia
Metallin takominen, puristaminen,
meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia

25500

256

Metallien käsittely,
päällystäminen ja työstö

2561
25610

Metallien käsittely ja päällystäminen
Metallien käsittely ja päällystäminen

2562
25620

Metallien työstö
Metallien työstö

257

Ruokailu- ja leikkuuvälineiden
yms. sekä työkalujen ja
rautatavaran valmistus

2571

Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms.
valmistus
Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms.
valmistus

2512
25120

Metalliovien ja -ikkunoiden valmistus
Metalliovien ja -ikkunoiden valmistus

25710

252

Metallisäiliöiden ja -altaiden
yms. valmistus

2572
25720

Lukkojen ja saranoiden valmistus
Lukkojen ja saranoiden valmistus

2521

Keskuslämmityspatterien ja
kuumavesivaraajien valmistus
Keskuslämmityspatterien ja
kuumavesivaraajien valmistus

2573
25730

Työkalujen valmistus
Työkalujen valmistus

259

Muu metallituotteiden
valmistus

2591
25910

Metallipakkausten ja -astioiden
valmistus
Metallipakkausten ja -astioiden valmistus

25210
2529
25290

Muiden metallisäiliöiden ja -altaiden
yms. valmistus
Muiden metallisäiliöiden ja -altaiden yms.
valmistus

253

Höyrykattiloiden valmistus
(pl. keskuslämmityslaitteet)

2592
25920

Kevytmetallipakkausten valmistus
Kevytmetallipakkausten valmistus

2530

Höyrykattiloiden valmistus (pl.
keskuslämmityslaitteet)
Höyrykattiloiden valmistus (pl.
keskuslämmityslaitteet)

2593

Metallilankatuotteiden, ketjujen ja
jousien valmistus
Metallilankatuotteiden, ketjujen ja jousien
valmistus

25300

254

Aseiden ja ammusten valmistus

2540
25400

Aseiden ja ammusten valmistus
Aseiden ja ammusten valmistus

25930
2594
25940

Kiinnittimien ja ruuvituotteiden
valmistus
Kiinnittimien ja ruuvituotteiden valmistus
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2599
25990

Muiden metallituotteiden valmistus
Muiden metallituotteiden valmistus

266

Säteilylaitteiden sekä
elektronisten lääkintä- ja
terapialaitteiden valmistus

26

Tietokoneiden sekä
elektronisten ja optisten
tuotteiden valmistus

2660

Säteilylaitteiden sekä elektronisten
lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus
Säteilylaitteiden sekä elektronisten
lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus

261

Elektronisten komponenttien ja
piirilevyjen valmistus

267

Optisten instrumenttien ja
valokuvausvälineiden valmistus

2611

2670

26110

Elektronisten komponenttien
valmistus
Elektronisten komponenttien valmistus

Optisten instrumenttien ja
valokuvausvälineiden valmistus
Optisten instrumenttien ja
valokuvausvälineiden valmistus

2612
26120

Kalustettujen piirilevyjen valmistus
Kalustettujen piirilevyjen valmistus

262

Tietokoneiden ja niiden
oheislaitteiden valmistus

2620

Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden
valmistus
Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden
valmistus

26200

26600

26700

268

Tallennevälineiden valmistus

2680
26800

Tallennevälineiden valmistus
Tallennevälineiden valmistus

27

Sähkölaitteiden valmistus

271

Sähkömoottorien,
generaattorien, muuntajien
sekä sähkönjakelu- ja
valvontalaitteiden valmistus
Sähkömoottorien, generaattorien ja
muuntajien valmistus
Sähkömoottorien, generaattorien ja
muuntajien valmistus

263

Viestintälaitteiden valmistus

2630
26300

Viestintälaitteiden valmistus
Viestintälaitteiden valmistus

2711

264

Viihde-elektroniikan valmistus

27110

2640
26400

Viihde-elektroniikan valmistus
Viihde-elektroniikan valmistus

265

Mittaus-, testaus- ja
navigointivälineiden ja
-laitteiden valmistus; kellot

2651

Mittaus-, testaus- ja
navigointivälineiden ja -laitteiden
valmistus
Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden
ja -laitteiden valmistus

26510
2652
26520

Kellojen valmistus
Kellojen valmistus

2712
27120

272

Paristojen ja akkujen valmistus

2720
27200

Paristojen ja akkujen valmistus
Paristojen ja akkujen valmistus

273

Sähköjohtojen ja kytkentälaitteiden valmistus

2731
27310

Optisten kuitukaapelien valmistus
Optisten kuitukaapelien valmistus

2732

Muiden elektronisten ja sähköjohtojen
sekä -kaapelien valmistus
Muiden elektronisten ja sähköjohtojen
sekä -kaapelien valmistus

27320
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Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden
valmistus
Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden
valmistus

2733
27330

Kytkentälaitteiden valmistus
Kytkentälaitteiden valmistus

274

Sähkölamppujen ja valaisimien
valmistus

2740
27400

Sähkölamppujen ja valaisimien
valmistus
Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus

275

Kodinkoneiden valmistus

2751
27510

Sähköisten kodinkoneiden valmistus
Sähköisten kodinkoneiden valmistus

2752

Sähköistämättömien kodinkoneiden
valmistus
Sähköistämättömien kodinkoneiden
valmistus

27520

279

Muiden sähkölaitteiden
valmistus

282

Muiden yleiskäyttöön
tarkoitettujen koneiden
valmistus

2821

Teollisuusuunien, lämmitysjärjestelmien
ja tulipesäpolttimien valmistus
Teollisuusuunien, lämmitysjärjestelmien ja
tulipesäpolttimien valmistus

28210
2822
28220

Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus

2823

Konttorikoneiden ja -laitteiden
valmistus (pl. tietokoneet ja niiden
oheislaitteet)
Konttorikoneiden ja -laitteiden valmistus
(pl. tietokoneet ja niiden oheislaitteet)

28230
2824
28240

Voimakäyttöisten käsityökalujen
valmistus
Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus

2790
27900

Muiden sähkölaitteiden valmistus
Muiden sähkölaitteiden valmistus

28

Muiden koneiden ja laitteiden valmistus

281

Yleiskäyttöön tarkoitettujen
voimakoneiden valmistus

2811

Moottorien ja turbiinien valmistus
(pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen
moottorit)
Moottorien ja turbiinien valmistus (pl.
lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit)

28290

283

Maa- ja metsätalouskoneiden
valmistus

2812
28120

Hydraulisten voimalaitteiden valmistus
Hydraulisten voimalaitteiden valmistus

2830

2813

Pumppujen ja kompressoreiden
valmistus
Pumppujen ja kompressoreiden valmistus

Maa- ja metsätalouskoneiden
valmistus
Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus

28110

28130
2814
28140
2815

28150

Muiden hanojen ja venttiilien
valmistus
Muiden hanojen ja venttiilien valmistus
Laakereiden, hammaspyörien,
vaihteisto- ja ohjauselementtien
valmistus
Laakereiden, hammaspyörien, vaihteistoja ohjauselementtien valmistus

2825

28250

2829

28300

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön
tarkoitettujen jäähdytys- ja
tuuletuslaitteiden valmistus
Muuhun kuin kotitalouskäyttöön
tarkoitettujen jäähdytys- ja
tuuletuslaitteiden valmistus
Muualla luokittelematon yleiskäyttöön
tarkoitettujen koneiden valmistus
Muualla luokittelematon yleiskäyttöön
tarkoitettujen koneiden valmistus

284

Metallin työstökoneiden ja
konetyökalujen valmistus

2841
28410

Metallin työstökoneiden valmistus
Metallin työstökoneiden valmistus

2849
28490

Muiden konetyökalujen valmistus
Muiden konetyökalujen valmistus

Tilastokeskus 51

289

Muiden erikoiskoneiden
valmistus

2891
28910

Metallinjalostuskoneiden valmistus
Metallinjalostuskoneiden valmistus

2892

Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden
valmistus
Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden
valmistus

28920
2893

28930
2894
28940
2895
28950
2896
28960
2899
28990

29

Elintarvike-, juoma- ja
tupakkateollisuuden koneiden
valmistus
Elintarvike-, juoma- ja
tupakkateollisuuden koneiden valmistus
Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden
koneiden valmistus
Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden
koneiden valmistus
Paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden
koneiden valmistus
Paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden
koneiden valmistus
Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden
valmistus
Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden
valmistus
Muualla luokittelematon
erikoiskoneiden valmistus
Muualla luokittelematon erikoiskoneiden
valmistus

Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus

292

Moottoriajoneuvojen korien
valmistus; perävaunujen ja
puoliperävaunujen valmistus

2920

Moottoriajoneuvojen korien valmistus;
perävaunujen ja puoliperävaunujen
valmistus
Moottoriajoneuvojen korien valmistus;
perävaunujen ja puoliperävaunujen
valmistus

29200

293

Osien ja tarvikkeiden valmistus
moottoriajoneuvoihin

2931

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
valmistus moottoriajoneuvoihin
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus
moottoriajoneuvoihin

29310
2932
29320

Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus
moottoriajoneuvoihin
Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus
moottoriajoneuvoihin

30

Muiden kulkuneuvojen
valmistus

301

Laivojen ja veneiden
rakentaminen

3011

Laivojen ja kelluvien rakenteiden
rakentaminen
Laivojen ja kelluvien rakenteiden
rakentaminen

30110
3012
30120

Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen
Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen

302

Raideliikenteen kulkuneuvojen
valmistus

3020

Raideliikenteen kulkuneuvojen
valmistus
Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus

291

Moottoriajoneuvojen valmistus

30200

2910
29100

Moottoriajoneuvojen valmistus
Moottoriajoneuvojen valmistus

303

Ilma- ja avaruusalusten ja niihin
liittyvien koneiden valmistus

3030

Ilma- ja avaruusalusten ja niihin
liittyvien koneiden valmistus
Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien
koneiden valmistus

30300
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304

Taisteluajoneuvojen valmistus

3213

3040
30400

Taisteluajoneuvojen valmistus
Taisteluajoneuvojen valmistus

32130

309

Muualla luokittelematon
kulkuneuvojen valmistus

322

Soitinten valmistus

3091
30910

Moottoripyörien valmistus
Moottoripyörien valmistus

3220
32200

Soitinten valmistus
Soitinten valmistus

3092

Polkupyörien ja invalidiajoneuvojen
valmistus
Polkupyörien ja invalidiajoneuvojen
valmistus

323

Urheiluvälineiden valmistus

3230
32300

Urheiluvälineiden valmistus
Urheiluvälineiden valmistus

324

Pelien ja leikkikalujen valmistus

3240
32400

Pelien ja leikkikalujen valmistus
Pelien ja leikkikalujen valmistus

325

Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus

3250

Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus
Lääkintä- ja
hammaslääkintäinstrumenttien ja
-tarvikkeiden valmistus (pl.
hammasproteesit)
Hammasproteesien, keinohampaiden ym.
valmistus

30920
3099
30990

Muiden muualla luokittelemattomien
kulkuneuvojen valmistus
Muiden muualla luokittelemattomien
kulkuneuvojen valmistus

31

Huonekalujen valmistus

310

Huonekalujen valmistus

3101

Konttori- ja myymäläkalusteiden
valmistus
Konttori- ja myymäläkalusteiden
valmistus

31010
3102
31020

Keittiökalusteiden valmistus
Keittiökalusteiden valmistus

3103
31030

Patjojen valmistus
Patjojen valmistus

3109
31090

32501

32502

Jäljitelmäkorujen ja muiden vastaavien
tuotteiden valmistus
Jäljitelmäkorujen ja muiden vastaavien
tuotteiden valmistus

329

Muualla luokittelematon
valmistus

3291
32910

Luutien ja harjojen valmistus
Luutien ja harjojen valmistus

Muiden huonekalujen valmistus
Muiden huonekalujen valmistus

3299

32

Muu valmistus

32991
32999

321

Korujen, kultasepäntuotteiden ja muiden vastaavien
tuotteiden valmistus

Muu muualla luokittelematon
valmistus
Turvavarusteiden valmistus
Muu muualla luokittelemattomien
tuotteiden valmistus

33

Koneiden ja laitteiden
korjaus, huolto ja asennus

331

Metallituotteiden, teollisuuden
koneiden ja laitteiden korjaus
ja huolto

3311
33110

Metallituotteiden korjaus ja huolto
Metallituotteiden korjaus ja huolto

3211
32110

Kolikoiden ja mitalien valmistus
Kolikoiden ja mitalien valmistus

3212

Jalokivikorujen ja muiden
kultasepäntuotteiden valmistus
Jalokivikorujen ja muiden
kultasepäntuotteiden valmistus

32120

Tilastokeskus 53

3312
33121
33122
33123
33129
3313
33130

Teollisuuden koneiden ja laitteiden
korjaus ja huolto
Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden
korjaus ja huolto
Maa- ja metsätalouskoneiden korjaus ja
huolto
Metallintyöstökoneiden ja muiden
konetyökalujen korjaus ja huolto
Muiden erikoiskoneiden korjaus ja huolto
Elektronisten ja optisten laitteiden
korjaus ja huolto
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus
ja huolto

3316
33160
3317

Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja
huolto
Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto

33170

Muiden kulkuneuvojen korjaus ja
huolto
Muiden kulkuneuvojen korjaus ja huolto

3319
33190

Muiden laitteiden korjaus ja huolto
Muiden laitteiden korjaus ja huolto

332

Teollisuuden koneiden ja
laitteiden ym. asennus

3320

Teollisuuden koneiden ja laitteiden
ym. asennus
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym.
asennus

3314
33140

Sähkölaitteiden korjaus ja huolto
Sähkölaitteiden korjaus ja huolto

3315
33150

Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto
Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto

D

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto,
jäähdytysliiketoiminta

35

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta

351

Sähkövoiman tuotanto, siirto ja
jakelu

3511
35111
35112
35113
35114
35115

Sähkön tuotanto
Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla
Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla
Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto
Sähkön tuotanto ydinvoimalla
Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön
tuotanto

3512
35120

Sähkön siirto
Sähkön siirto

3513
35130

Sähkön jakelu
Sähkön jakelu

3514
35140

Sähkön kauppa
Sähkön kauppa

33200

352

Kaasun tuotanto; kaasumaisten polttoaineiden jakelu
putkiverkossa

3521
35210

Kaasun tuotanto
Kaasun tuotanto

3522

Kaasumaisten polttoaineiden jakelu
putkiverkossa
Kaasumaisten polttoaineiden jakelu
putkiverkossa

35220
3523
35230

Kaasun kauppa putkiverkossa
Kaasun kauppa putkiverkossa

353

Lämmön ja kylmän tuotanto ja
jakelu

3530
35301

Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu
Kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto
ja jakelu
Teollisuutta palveleva lämmön ja kylmän
erillistuotanto

35302
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E

Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja
muu ympäristön puhtaanapito

36

Veden otto, puhdistus ja
jakelu

360

Veden otto, puhdistus ja jakelu

3600
36000

Veden otto, puhdistus ja jakelu
Veden otto, puhdistus ja jakelu

37

Viemäri- ja jätevesihuolto

370

Viemäri- ja jätevesihuolto

3700
37000

Viemäri- ja jätevesihuolto
Viemäri- ja jätevesihuolto

38

Jätteen keruu, käsittely ja
loppusijoitus; materiaalien
kierrätys

381

Jätteen keruu

3811
38110

Tavanomaisen jätteen keruu
Tavanomaisen jätteen keruu

3812
38120

Ongelmajätteen keruu
Ongelmajätteen keruu

382

Jätteen käsittely ja
loppusijoitus

3821

Tavanomaisen jätteen käsittely ja
loppusijoitus
Tavanomaisen jätteen käsittely ja
loppusijoitus

3822
38220

383

Materiaalien kierrätys

3831
38310

Romujen purkaminen
Romujen purkaminen

3832
38320

Lajiteltujen materiaalien kierrätys
Lajiteltujen materiaalien kierrätys

39

Maaperän ja vesistöjen
kunnostus ja muut
ympäristönhuoltopalvelut

390

Maaperän ja vesistöjen
kunnostus ja muut
ympäristönhuoltopalvelut

3900

Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja
muut ympäristönhuoltopalvelut
Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut
ympäristönhuoltopalvelut

39000

38210

Ongelmajätteen käsittely,
loppusijoitus ja hävittäminen
Ongelmajätteen käsittely, loppusijoitus ja
hävittäminen

F

Rakentaminen

41

Talonrakentaminen

412

411

Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen

Asuin- ja muiden rakennusten
rakentaminen

4120

4110

Rakennuttaminen ja
rakennushankkeiden kehittäminen
Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden
kehittäminen

Asuin- ja muiden rakennusten
rakentaminen
Asuin- ja muiden rakennusten
rakentaminen

41100

41200
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42

Maa- ja vesirakentaminen

43

421

Teiden ja rautateiden
rakentaminen

Erikoistunut
rakennustoiminta

431

4211

Teiden ja moottoriteiden
rakentaminen
Teiden ja moottoriteiden rakentaminen

Rakennusten ja rakennelmien
purku ja rakennuspaikan
valmistelutyöt

4311
43110

Rakennusten ja rakennelmien purku
Rakennusten ja rakennelmien purku

4312
43120

Rakennuspaikan valmistelutyöt
Rakennuspaikan valmistelutyöt

4313
43130

Koeporaus
Koeporaus

432

Sähkö-, vesijohto- ja
muu rakennusasennus

4321
43210

Sähköasennus
Sähköasennus

4322

Lämpö-, vesijohto- ja
ilmastointiasennus
Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus

42110
4212
42120

Rautateiden ja metrolinjojen
rakentaminen
Rautateiden ja metrolinjojen
rakentaminen

4213
42130

Siltojen ja tunneleiden rakentaminen
Siltojen ja tunneleiden rakentaminen

422

Yleisten jakeluverkkojen
rakentaminen

4221

Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen
nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten
Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen
nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten

42210
4222
42220

Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen
rakentaminen
Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen
rakentaminen

429

Muu maa- ja vesirakentaminen

4291
42910

Vesirakentaminen
Vesirakentaminen

4299

Muualla luokittelematon maa- ja
vesirakentaminen
Maa- ja vesirakennushankkeiden
kehittäminen ja rakennuttaminen
Muu muualla luokittelematon maa- ja
vesirakentaminen

42991
42999
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43220
4329
43291
43292
43299

Muu rakennusasennus
Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennus
Hissien ja liukuportaiden asennus
Muualla luokittelematon
rakennusasennus

433

Rakennusten ja rakennelmien
viimeistely

4331
43310

Rappaus
Rappaus

4332
43320

Rakennuspuusepän asennustyöt
Rakennuspuusepän asennustyöt

4333
43330

Lattianpäällystys ja seinien verhoilu
Lattianpäällystys ja seinien verhoilu

4334
43341
43342

Maalaus ja lasitus
Maalaus
Lasitus

4339
43390

Muu rakennusten viimeistely
Muu rakennusten viimeistely

439

Muu erikoistunut
rakennustoiminta

4391

Kattorakenteiden asennus ja
kattaminen
Kattorakenteiden asennus ja kattaminen

43910

4399
43991
43999

Muualla luokittelematon erikoistunut
rakennustoiminta
Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
Muu muualla luokittelematon erikoistunut
rakennustoiminta

G

Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

45

Moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien
tukku- ja vähittäiskauppa
sekä korjaus

4532

451

Moottoriajoneuvojen kauppa

454

4511

Henkilöautojen ja kevyiden
moottoriajoneuvojen kauppa
Henkilöautojen ja kevyiden
moottoriajoneuvojen tukkukauppa
Henkilöautojen ja kevyiden
moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa

Moottoripyörien sekä niiden
osien ja varusteiden myynti,
huolto ja korjaus

4540

Moottoripyörien sekä niiden osien ja
varusteiden myynti, huolto ja korjaus
Moottoripyörien sekä niiden osien ja
varusteiden tukkukauppa
Moottoripyörien sekä niiden osien ja
varusteiden vähittäiskauppa
Moottoripyörien huolto ja korjaus

45111
45112
4519
45191
45192

Muiden moottoriajoneuvojen myynti
Kuorma-autojen ja muiden raskaiden
moottoriajoneuvojen tukkukauppa
Matkailuvaunujen ja muualla
luokittelemattomien moottoriajoneuvojen
vähittäiskauppa

452

Moottoriajoneuvojen huolto ja
korjaus (pl. moottoripyörät)

4520

Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus
(pl. moottoripyörät)
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl.
renkaat)
Renkaiden korjaus

45201
45202

453

Moottoriajoneuvojen osien ja
varusteiden kauppa

4531

Moottoriajoneuvojen osien ja
varusteiden tukkukauppa
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden
tukkukauppa (pl. renkaat)
Renkaiden tukkukauppa

45311
45312

45321
45322

45401
45402
45403

Moottoriajoneuvojen osien ja
varusteiden vähittäiskauppa
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden
vähittäiskauppa (pl. renkaat)
Renkaiden vähittäiskauppa

46

Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)

461

Agentuuritoiminta

4611

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

46110

4612

46120

Polttoaineiden, malmien, metallien ja
teollisuuskemikaalien
agentuuritoiminta
Polttoaineiden, malmien, metallien ja
teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta
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4613
46130
4614
46140
4615

46150

4616
46160
4617
46170
4618
46181
46189

Puutavaran ja rakennusmateriaalien
agentuuritoiminta
Puutavaran ja rakennusmateriaalien
agentuuritoiminta

463

Elintarvikkeiden, juomien ja
tupakan tukkukauppa

4631

Koneiden ja laitteiden
agentuuritoiminta
Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta

46310

Juures-, vihannes- marja- ja
hedelmätukkukauppa
Juures-, vihannes- marja- ja
hedelmätukkukauppa

Huonekalujen, taloustavaroiden ja
rautakauppatavaroiden
agentuuritoiminta
Huonekalujen, taloustavaroiden ja
rautakauppatavaroiden
agentuuritoiminta
Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja
nahkavalmisteiden agentuuritoiminta
Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja
nahkavalmisteiden agentuuritoiminta
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan
agentuuritoiminta
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan
agentuuritoiminta
Muu erikoistunut agentuuritoiminta
Paperialan agentuuritoiminta
Muualla luokittelematon erikoistunut
agentuuritoiminta

4632
46320

Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa
Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa

4633

Maitotaloustuotteiden, munien sekä
ravintoöljyjen ja -rasvojen
tukkukauppa
Maitotaloustuotteiden, ravintoöljyjen ja
-rasvojen tukkukauppa
Munatukkukauppa

46331
46332
4634
46340

Alkoholi- ja muiden juomien
tukkukauppa
Alkoholi- ja muiden juomien tukkukauppa

4635
46350

Tupakkatuotteiden tukkukauppa
Tupakkatuotteiden tukkukauppa

4636

Sokerin, suklaan, makeisten ja
leipomotuotteiden tukkukauppa
Sokerin, suklaan, makeisten ja
leipomotuotteiden tukkukauppa

46360
4637

4619
46190

Yleisagentuuritoiminta
Yleisagentuuritoiminta

46370

462

Maatalousperäisten
raaka-aineiden ja elävien
eläinten tukkukauppa

4638

4621

Viljan, raakatupakan, siementen ja
eläinrehujen tukkukauppa
Viljan, raakatupakan, siementen ja
eläinrehujen tukkukauppa

46210
4622
46220

Kukkien ja taimien tukkukauppa
Kukkien ja taimien tukkukauppa

4623
46230

Elävien eläinten tukkukauppa
Elävien eläinten tukkukauppa

4624
46240

Turkisten ja nahkojen tukkukauppa
Turkisten ja nahkojen tukkukauppa
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46381
46382
46383
46389
4639
46390

Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden
tukkukauppa
Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden
tukkukauppa
Kalan, luontaistuotteiden ja muiden
elintarvikkeiden tukkukauppa
Kalatukkukauppa
Luontaistuotteiden tukkukauppa
Lemmikkieläinten ruokien tukkukauppa
Muualla luokittelematon elintarvikkeiden
tukkukauppa
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan
yleistukkukauppa
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan
yleistukkukauppa

464

Taloustavaroiden tukkukauppa

4641
46411
46412

Tekstiilien tukkukauppa
Kangas- ja lankatukkukauppa
Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa

4642
46421
46422

Vaatteiden ja jalkineiden tukkukauppa
Vaatteiden tukkukauppa
Jalkineiden tukkukauppa

4643
46431

Kodinkoneiden tukkukauppa
Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden
tukkukauppa
Viihde-elektroniikan tukkukauppa
Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden
tukkukauppa
Optisen alan tukkukauppa

46432
46433
46434
4644

46441
46442
4645
46450
4646
46461
46462
4647
46470

Posliini-, lasi- ja muiden taloustavaroiden sekä puhdistusaineiden
tukkukauppa
Taloustavaroiden ja -tarvikkeiden
tukkukauppa
Puhdistusaineiden tukkukauppa
Hajuvesien ja kosmetiikan
tukkukauppa
Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa
Farmaseuttisten tuotteiden
tukkukauppa
Lääketukkukauppa
Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden
tukkukauppa
Huonekalujen, mattojen ja valaisimien
tukkukauppa
Huonekalujen, mattojen ja valaisimien
tukkukauppa

465

Tieto- ja viestintäteknisten
laitteiden tukkukauppa

4651

Tietokoneiden, oheislaitteiden ja
ohjelmistojen tukkukauppa
Tietokoneiden, oheislaitteiden ja
ohjelmistojen tukkukauppa

46510
4652
46521
46522

Elektroniikka- ja viestintälaitteiden ja
osien tukkukauppa
Viestintälaitteiden tukkukauppa
Elektronisten komponenttien tukkukauppa

466

Muiden koneiden, laitteiden ja
tarvikkeiden tukkukauppa

4661

Maa- ja metsätalouskoneiden ja
-tarvikkeiden tukkukauppa ml.
traktorit
Maa- ja metsätalouskoneiden ja
-tarvikkeiden tukkukauppa ml. traktorit

46610
4662
46620

Työstökoneiden tukkukauppa
Työstökoneiden tukkukauppa

4663

Kaivos- ja rakennuskoneiden
tukkukauppa
Kaivos- ja rakennuskoneiden tukkukauppa

46630
4664

46640

Tekstiiliteollisuuden koneiden sekä
ompelu- ja kutomakoneiden
tukkukauppa
Tekstiiliteollisuuden koneiden sekä
ompelu- ja kutomakoneiden tukkukauppa

4648
46480

Kellojen ja korujen tukkukauppa
Kellojen ja korujen tukkukauppa

4665
46650

Toimitilakalusteiden tukkukauppa
Toimitilakalusteiden tukkukauppa

4649
46491

Muiden taloustavaroiden tukkukauppa
Paperi- ja toimistotarvikkeiden
tukkukauppa
Kirjatukkukauppa
Urheilualan tukkukauppa
Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
Veneiden ja veneilytarvikkeiden
tukkukauppa
Lelujen ja pelien tukkukauppa
Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa

4666

Muiden konttorikoneiden ja -laitteiden
tukkukauppa
Muiden konttorikoneiden ja -laitteiden
tukkukauppa

46492
46493
46494
46495
46496
46499

46660
4669
46691
46692
46699

Muiden koneiden, laitteiden ja
tarvikkeiden tukkukauppa
Sähkötarviketukkukauppa
Teollisuudessa käytettävien muiden
koneiden tukkukauppa
Muualla luokittelemattomien koneiden ja
laitteiden tukkukauppa
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467

Muu erikoistunut tukkukauppa

4671

Kiinteiden, nestemäisten ja
kaasumaisten polttoaineiden yms.
tukkukauppa
Nestemäisten ja kaasumaisten
polttoaineiden tukkukauppa
Muiden polttoaineiden tukkukauppa

46711
46719
4672
46720
4673
46731
46732
46733
46734
46735
46739
4674
46741
46742
4675
46750

47

Vähittäiskauppa
(pl. moottoriajoneuvojen
ja moottoripyörien kauppa)

471

Raakametallien ja metallimalmien
tukkukauppa
Raakametallien ja metallimalmien
tukkukauppa

Vähittäiskauppa
erikoistumattomissa
myymälöissä

4711

Puun, rakennusmateriaalien ja
saniteettilaitteiden tukkukauppa
Raakapuutukkukauppa
Puutavaratuotetukkukauppa
Metalli- ja mineraalituotteiden
tukkukauppa
Kylpyhuonekalusteiden ja -tarvikkeiden
tukkukauppa
Lattianpäällysteiden ja tapettien
tukkukauppa
Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan
erikoistumaton vähittäiskauppa
Isot supermarketit (yli 1 000 m²)
Pienet supermarketit (400–1 000 m²)
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m²)
Elintarvike-, makeis- ym. kioskit
(alle 100 m²)

4719

Rautakauppatavaroiden, LVI-laitteiden
ja -tarvikkeiden tukkukauppa
Työkalu- ja tarviketukkukauppa
Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden ja
-tarvikkeiden tukkukauppa
Peruskemikaalien, lannoitteiden yms.
tukkukauppa
Peruskemikaalien, lannoitteiden yms.
tukkukauppa

47111
47112
47113
47114

47191
47192
47199

472

Elintarvikkeiden, juomien ja
tupakan vähittäiskauppa
erikoismyymälöissä

4721

Hedelmien, marjojen ja vihannesten
vähittäiskauppa
Hedelmien, marjojen ja vihannesten
vähittäiskauppa

47210
4722
47220

4676
46760

Muiden välituotteiden tukkukauppa
Muiden välituotteiden tukkukauppa

4677
46770

Jätteen ja romun tukkukauppa
Jätteen ja romun tukkukauppa

47230

469

Muu tukkukauppa

4724

4690
46901
46909

Muu tukkukauppa
Yleistukkukauppa
Muualla luokittelematon tukkukauppa

47241
47242

4723

4725
47250
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Muu vähittäiskauppa
erikoistumattomissa myymälöissä
Itsepalvelutavaratalot (yli 2 500 m²)
Tavaratalot (yli 2 500 m²)
Pienoistavaratalot ja muut erikoistumattomat myymälät (alle 2 500 m²)

Lihan ja lihatuotteiden
vähittäiskauppa
Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa
Kalan, äyriäisten ja nilviäisten
vähittäiskauppa
Kalan, äyriäisten ja nilviäisten
vähittäiskauppa
Leipomotuotteiden ja makeisten
vähittäiskauppa
Leipomotuotteiden vähittäiskauppa
Makeisten vähittäiskauppa
Alkoholi- ja muiden juomien
vähittäiskauppa
Alkoholi- ja muiden juomien
vähittäiskauppa

4726
47260

Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa
Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa

4729

Muu vähittäiskauppa
erikoismyymälöissä
Jäätelökioskit
Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
Muu päivittäistavaroiden
erikoisvähittäiskauppa

47291
47292
47299

473

Ajoneuvojen polttoaineen
vähittäiskauppa

4730

Ajoneuvojen polttoaineen
vähittäiskauppa
Huoltamotoiminta
Polttoaineiden vähittäiskauppa
automaateista

47301
47302

474

4741
47410

Tieto- ja viestintäteknisten
laitteiden vähittäiskauppa
erikoismyymälöissä
Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden
ja ohjelmistojen vähittäiskauppa
Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja
ohjelmistojen vähittäiskauppa

4742
47420

Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa
Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa

4743
47430

Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa
Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa

475

Muiden kotitaloustavaroiden
vähittäiskauppa
erikoismyymälöissä

4751
47511
47512
4752
47521
47522
47523
47529

Tekstiilien vähittäiskauppa
Kankaiden vähittäiskauppa
Lankojen ja käsityötarvikkeiden
vähittäiskauppa
Rautakauppatavaran, maalien ja lasin
vähittäiskauppa
Rauta- ja rakennustarvikkeiden
yleisvähittäiskauppa
Maalien vähittäiskauppa
Keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden
vähittäiskauppa
Muu rauta- ja rakennusalan
vähittäiskauppa

4753
47531
47532
4754
47540
4759

47591
47592
47593
47594
47595
47596
47599

Mattojen, tapettien ja
lattianpäällysteiden vähittäiskauppa
Mattojen ja verhojen vähittäiskauppa
Tapettien ja lattianpäällysteiden
vähittäiskauppa
Sähköisten kodinkoneiden
vähittäiskauppa
Sähköisten kodinkoneiden
vähittäiskauppa
Huonekalujen, valaisimien ja muualla
luokittelemattomien
taloustarvikkeiden vähittäiskauppa
erikoismyymälöissä
Huonekalujen vähittäiskauppa
Sähkötarvikkeiden ja valaisimien
vähittäiskauppa
Kumi- ja muovitavaroiden
vähittäiskauppa
Taloustavaroiden vähittäiskauppa
Soittimien ja musiikkitarvikkeiden
vähittäiskauppa
Lukkoseppä- ja avainliikkeet
Muualla luokittelemattomien
kotitaloustarvikkeiden vähittäiskauppa

476

Kulttuuri- ja vapaa-ajan
tuotteiden vähittäiskauppa
erikoismyymälöissä

4761
47610

Kirjojen vähittäiskauppa
Kirjojen vähittäiskauppa

4762

Sanomalehtien ja paperitavaran
vähittäiskauppa
Paperi- ja toimistotarvikkeiden
vähittäiskauppa
Aikakausjulkaisujen ja lehtien
vähittäiskauppa

47621
47622
4763
47630
4764
47641
47642
4765
47650

Musiikki- ja videotallenteiden
vähittäiskauppa
Musiikki- ja videotallenteiden
vähittäiskauppa
Urheiluvälineiden vähittäiskauppa
Urheiluvälineiden ja polkupyörien
vähittäiskauppa
Veneiden ja veneilytarvikkeiden
vähittäiskauppa
Pelien ja leikkikalujen vähittäiskauppa
Pelien ja leikkikalujen vähittäiskauppa
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477

Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä

4771
47711
47712
47713
47714

Vaatteiden vähittäiskauppa
Naisten vaatteiden vähittäiskauppa
Miesten vaatteiden vähittäiskauppa
Lastenvaatteiden vähittäiskauppa
Turkisten ja nahkavaatteiden
vähittäiskauppa
Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa
Vaatteiden yleisvähittäiskauppa

47715
47719
4772

47785
47789
4779
47791
47792
47793
47799

Lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden
vähittäiskauppa
Muiden uusien tavaroiden
vähittäiskauppa
Käytettyjen tavaroiden
vähittäiskauppa myymälöissä
Antiikkiliikkeet
Antikvariaattikauppa
Huutokauppakamarit
Muiden käytettyjen tavaroiden
vähittäiskauppa

47721
47722

Jalkineiden ja nahkatavaroiden
vähittäiskauppa
Jalkineiden vähittäiskauppa
Laukkujen vähittäiskauppa

478

Tori- ja markkinakauppa

4781

4773
47730

Apteekit
Apteekit

47810

4774

Terveydenhoitotarvikkeiden
vähittäiskauppa
Terveydenhoitotarvikkeiden
vähittäiskauppa

Elintarvikkeiden, juomien ja
tupakkatuotteiden vähittäiskauppa
kojuista ja toreilla
Elintarvikkeiden, juomien ja
tupakkatuotteiden vähittäiskauppa
kojuista ja toreilla

4782

Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden
vähittäiskauppa
Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden
vähittäiskauppa

4789

47740
4775
47750
4776

47761
47762
47763
47764
4777
47770
4778
47781
47782
47783
47784

Kukkien, kasvien, siementen,
lannoitteiden, lemmikkieläinten ja
niiden ruokien vähittäiskauppa
Kukkien vähittäiskauppa
Kukkakioskit
Puutarha-alan vähittäiskauppa
Lemmikkieläinten, niiden ruokien ja
tarvikkeiden vähittäiskauppa

47820

47890

Muiden tavaroiden vähittäiskauppa
kojuista ja toreilla
Muiden tavaroiden vähittäiskauppa
kojuista ja toreilla

479

Vähittäiskauppa muualla kuin
myymälöissä (pl. tori- ja
markkinakauppa)

4791

Vähittäiskauppa postimyyntiliikkeiden
tai Internetin välityksellä
Kirjojen, musiikki- ja videotallenteiden
postimyynti ja verkkokauppa
Vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa
Laajan valikoiman postimyynti ja
verkkokauppa
Muu postimyynti ja verkkokauppa

47911

Kultasepänteosten ja kellojen
vähittäiskauppa
Kultasepänteosten ja kellojen
vähittäiskauppa

47912
47913

Muu uusien tavaroiden
vähittäiskauppa
Taideliikkeet
Valokuvausalan vähittäiskauppa
Optisen alan vähittäiskauppa
Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden
vähittäiskauppa

4799
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Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden
vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden
vähittäiskauppa kojuista ja toreilla

47919

47990

Muu vähittäiskauppa muualla kuin
myymälöissä
Muu vähittäiskauppa muualla kuin
myymälöissä

H

Kuljetus ja varastointi

49

Maaliikenne ja putkijohtokuljetus

491

Rautateiden henkilöliikenne,
kaukoliikenne

4910
49100

Rautateiden henkilöliikenne,
kaukoliikenne
Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne

492

Rautateiden tavaraliikenne

4920
49200

Rautateiden tavaraliikenne
Rautateiden tavaraliikenne

493

Muu maaliikenteen
henkilöliikenne

4931
49310

Paikallisliikenne
Paikallisliikenne

4932
49320

Taksiliikenne
Taksiliikenne

4939

50

Vesiliikenne

501

Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus

5010

Meri- ja rannikkovesiliikenteen
henkilökuljetus
Meriliikenteen henkilökuljetus
Rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus

50101
50102

502

Meri- ja rannikkovesiliikenteen
tavarankuljetus

5020

Meri- ja rannikkovesiliikenteen
tavarankuljetus
Meriliikenteen tavarankuljetus
Rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus

50201
50202

503

Sisävesiliikenteen
henkilökuljetus

5030
50300

Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
Sisävesiliikenteen henkilökuljetus

Muualla luokittelematon
maaliikenteen henkilöliikenne
Säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne
Linja-autojen tilausliikenne
Muualla luokittelematon muu
maaliikenteen henkilöliikenne

504

Sisävesiliikenteen
tavarankuljetus

5040
50400

Sisävesiliikenteen tavarankuljetus
Sisävesiliikenteen tavarankuljetus

494

Tieliikenteen tavarankuljetus ja
muuttopalvelut

51

Ilmaliikenne

4941
49410

Tieliikenteen tavarankuljetus
Tieliikenteen tavarankuljetus

511

Matkustajalentoliikenne

4942
49420

Muuttopalvelut
Muuttopalvelut

5110
51101
51102

Matkustajalentoliikenne
Säännöllinen lentoliikenne
Tilauslentoliikenne

495

Putkijohtokuljetus

512

4950
49500

Putkijohtokuljetus
Putkijohtokuljetus

Lentoliikenteen tavarankuljetus
ja avaruusliikenne

5121
51210

Lentoliikenteen tavarankuljetus
Lentoliikenteen tavarankuljetus

5122
51220

Avaruusliikenne
Avaruusliikenne

49391
49392
49399
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5224
52240

Lastinkäsittely
Lastinkäsittely

5229
52291
52299

Muu liikennettä palveleva toiminta
Huolinta ja rahtaus
Muu kuljetusvälitys

Liikennettä palveleva toiminta

53

Posti- ja kuriiritoiminta

5221
52211
52212
52213
52219

Maaliikennettä palveleva toiminta
Linja-autoasemat
Tieliikenteen terminaalitoiminta
Maksullinen pysäköinti
Muu maaliikennettä palveleva toiminta

531

Postin yleispalvelu

5310
53100

Postin yleispalvelu
Postin yleispalvelu

5222
52221
52229

Vesiliikennettä palveleva toiminta
Satamat
Muu vesiliikennettä palveleva toiminta

532

Muu posti-, jakelu- ja
kuriiritoiminta

5223
52230

Ilmaliikennettä palveleva toiminta
Ilmaliikennettä palveleva toiminta

5320
53200

Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta
Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta

I

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

55

Majoitus

559

Muu majoitus

551

Hotellit ja vastaavat
majoitusliikkeet

5510
55101
55109

Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
Hotellit
Motellit, matkustajakodit ja vastaavat
majoitusliikkeet

5590
55901
55902
55903
55909

Muu majoitus
Asuntolat ja täysihoitolat yms.
Maatilamatkailu, bed & breakfast
Lomamökkien vuokraus
Muualla luokittelematon majoitustoiminta

56

Ravitsemistoiminta

561

Ravintolat ja vastaava
ravitsemistoiminta

5610

Ravintolat ja vastaava
ravitsemistoiminta
Ravintolat
Kahvila-ravintolat
Ruokakioskit

52

Varastointi ja liikennettä
palveleva toiminta

521

Varastointi

5210
52100

Varastointi
Varastointi

522

552

Lomakylät, retkeilymajat yms.
majoitus

5520

Lomakylät, retkeilymajat yms.
majoitus
Retkeilymajat
Lomakylät yms. majoitus

55201
55209

553

Leirintäalueet, asuntovaunu- ja
matkailuvaunualueet

5530

Leirintäalueet, asuntovaunu- ja
matkailuvaunualueet
Leirintäalueet, asuntovaunu- ja
matkailuvaunualueet

55300
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56101
56102
56103

562

Ateriapalvelut ja muut
ravitsemispalvelut

5621
56210

Pitopalvelu
Pitopalvelu

5629
56290

Henkilöstö- ja laitosruokalat
Henkilöstö- ja laitosruokalat

J

Informaatio ja viestintä

58

Kustannustoiminta

581

Kirjojen ja lehtien
kustantaminen ja muu
kustannustoiminta

5811
58110
5812

563

Baarit ja kahvilat

5630
56301
56302

Baarit ja kahvilat
Olut- ja drinkkibaarit
Kahvilat ja kahvibaarit

59

Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto,
äänitteiden ja musiikin
kustantaminen

Kirjojen kustantaminen
Kirjojen kustantaminen

591

Elokuva-, video- ja
televisio-ohjelmatoiminta

Hakemistojen ja postituslistojen
julkaiseminen
Hakemistojen ja postituslistojen
julkaiseminen

5911

Elokuvien, videoiden ja
televisio-ohjelmien tuotanto
Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien
tuotanto

5813
58130

Sanomalehtien kustantaminen
Sanomalehtien kustantaminen

5912

5814

58142

Aikakauslehtien ja harvemmin
ilmestyvien sanomalehtien
kustantaminen
Paikallislehtien ja harvemmin ilmestyvien
sanomalehtien kustantaminen
Aikakauslehtien kustantaminen

5819
58190

Muu kustannustoiminta
Muu kustannustoiminta

5914
59140

Elokuvien esittäminen
Elokuvien esittäminen

582

Ohjelmistojen kustantaminen

592

5821
58210

Tietokonepelien kustantaminen
Tietokonepelien kustantaminen

Äänitysstudiot; äänitteiden ja
musiikin kustantaminen

5920

5829
58290

Muu ohjelmistojen kustantaminen
Muu ohjelmistojen kustantaminen

Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin
kustantaminen
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin
kustantaminen

58120

59110

59120

58141

5913
59130

59200

Elokuvien, video- ja televisio-ohjelmien
jälkituotanto
Elokuvien, video- ja televisio-ohjelmien
jälkituotanto
Elokuvien, videoiden ja
televisio-ohjelmien levitys
Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien
levitys
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60

Radio- ja televisiotoiminta

62

Ohjelmistot, konsultointi
ja siihen liittyvä toiminta

601

Radio-ohjelmien tuottaminen ja
lähettäminen

620

Ohjelmistot, konsultointi ja
siihen liittyvä toiminta

6010

Radio-ohjelmien tuottaminen ja
lähettäminen
Radio-ohjelmien tuottaminen ja
lähettäminen

6201
62010

Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus

6202

Atk-laitteisto- ja
ohjelmistokonsultointi
Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi

60100

602

Televisio-ohjelmien
tuottaminen ja lähettäminen

62020

6020

62030

60202

Televisio-ohjelmien tuottaminen ja
lähettäminen
Televisio-ohjelmien tuottaminen ja
lähettäminen (pl. maksulliset tv-kanavat)
Maksulliset tv-kanavat

61

Televiestintä

611

Langallisen verkon hallinta ja
palvelut

6110
61100

Langallisen verkon hallinta ja palvelut
Langallisen verkon hallinta ja palvelut

612

Langattoman verkon hallinta ja
palvelut

6120
61200

Langattoman verkon hallinta ja
palvelut
Langattoman verkon hallinta ja palvelut

613

Satelliittiviestintä

6130
61300

Satelliittiviestintä
Satelliittiviestintä

619

Muut televiestintäpalvelut

6190
61900

Muut televiestintäpalvelut
Muut televiestintäpalvelut

60201

6203

6209
62090

Muu laitteisto- ja tietotekninen
palvelutoiminta
Muu laitteisto- ja tietotekninen
palvelutoiminta

63

Tietopalvelutoiminta

631

Tietojenkäsittely, palvelintilan
vuokraus ja niihin liittyvät
palvelut; verkkoportaalit

6311

Tietojenkäsittely, palvelintilan
vuokraus ja niihin liittyvät palvelut
Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja
niihin liittyvät palvelut

63110
6312
63120

Verkkoportaalit
Verkkoportaalit

639

Muu tietopalvelutoiminta

6391
63910

Uutistoimistot
Uutistoimistot

6399

Muualla luokittelematon
tietopalvelutoiminta
Muualla luokittelematon
tietopalvelutoiminta

63990

66 Tilastokeskus

Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen
käyttö- ja hallintapalvelut
Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttöja hallintapalvelut

K

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

64

Rahoituspalvelut
(pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)

6512
65121
65122
65129

Muu vakuutustoiminta
Vahinkovakuutusyhtiöt
Vakuutusyhdistykset
Muu vahinkovakuutus

641

Pankkitoiminta

6411
64110

Keskuspankkitoiminta
Keskuspankkitoiminta

652

Jälleenvakuutustoiminta

6520
65200

Jälleenvakuutustoiminta
Jälleenvakuutustoiminta

6419
64190

Muu pankkitoiminta
Muu pankkitoiminta

653

Eläkevakuutustoiminta

642

Rahoitusalan holdingyhtiöiden
toiminta

6530
65300

Eläkevakuutustoiminta
Eläkevakuutustoiminta

6420
64200

Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta
Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta
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Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta

643

Rahastotoiminta

661

6430
64300

Rahastotoiminta
Rahastotoiminta

Rahoitusta ja vakuuttamista
palveleva toiminta (pl. vakuutusja eläkevakuutustoiminta)

649

Muut rahoituspalvelut
(pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)

6611

Pörssitoiminta ja rahoitusmarkkinoiden
hallinnolliset tukipalvelut
Pörssitoiminta ja rahoitusmarkkinoiden
hallinnolliset tukipalvelut

66110

6491
64910

Rahoitusleasing
Rahoitusleasing

6492
64920

Muu luotonanto
Muu luotonanto

66120

6499

Muualla luokittelemattomat
rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja
eläkevakuutustoiminta)
Muualla luokittelemattomat
rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja
eläkevakuutustoiminta)

6619

64990

65

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen
sosiaalivakuutus)

651

Vakuutustoiminta

6511
65110

Henkivakuutustoiminta
Henkivakuutustoiminta

6612

66190

Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten
välittäminen
Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten
välittäminen
Muu rahoitusta palveleva toiminta
(pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
Muu rahoitusta palveleva toiminta (pl.
vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)

662

Vakuutus- ja
eläkevakuutustoimintaa
avustava toiminta

6621
66210

Riskin- ja vahingonarviointi
Riskin- ja vahingonarviointi

6622

Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien
toiminta
Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien
toiminta

66220
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6629

66290

Muu vakuutus- ja
eläkevakuutustoimintaa avustava
toiminta
Muu vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa
avustava toiminta

663

Omaisuudenhoitotoiminta

6630
66300

Omaisuudenhoitotoiminta
Omaisuudenhoitotoiminta

68202
68209

Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta
Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta

683

Kiinteistöalan toiminta palkkiotai sopimusperusteisesti

6831
68310

Kiinteistönvälitys
Kiinteistönvälitys

6832
68320

Kiinteistöjen isännöinti
Kiinteistöjen isännöinti

L

Kiinteistöalan toiminta

68

Kiinteistöalan toiminta

681

Omien kiinteistöjen kauppa

6810
68100

Omien kiinteistöjen kauppa
Omien kiinteistöjen kauppa

682

Omien tai leasing-kiinteistöjen
vuokraus ja hallinta

6820
68201

Omien tai leasing-kiinteistöjen
vuokraus ja hallinta
Asuntojen vuokraus

M

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

69

Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut

70

Pääkonttorien toiminta;
liikkeenjohdon konsultointi

691

Lakiasiainpalvelut

701

Pääkonttorien toiminta

6910
69101
69102
69103
69109

Lakiasiainpalvelut
Asianajotoimistot
Lakiasiaintoimistot
Patenttitoimistot
Muu lakiasiain palvelu

7010
70100

Pääkonttorien toiminta
Pääkonttorien toiminta

702

Liikkeenjohdon konsultointi

692

Laskentatoimi, kirjanpito ja
tilintarkastus; veroneuvonta

7021
70210

Suhdetoiminta ja viestintä
Suhdetoiminta ja viestintä

7022
70220

Muu liikkeenjohdon konsultointi
Muu liikkeenjohdon konsultointi

71

Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus
ja analysointi

711

Arkkitehti- ja insinööripalvelut
ja niihin liittyvä tekninen
konsultointi

7111
71110

Arkkitehtipalvelut
Arkkitehtipalvelut

6920
69201
69202
69209

Laskentatoimi, kirjanpito ja
tilintarkastus; veroneuvonta
Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu
Tilintarkastuspalvelu
Muu laskentatoimen palvelu
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7112

71123
71124
71125
71126
71127
71129

Insinööripalvelut ja niihin liittyvä
tekninen konsultointi
Yhdyskuntasuunnittelu
Maa- ja vesirakentamisen tekninen
palvelu
Rakennetekninen palvelu
LVI-tekninen suunnittelu
Sähkötekninen suunnittelu
Muu rakennustekninen palvelu
Kone- ja prosessisuunnittelu
Muu tekninen palvelu

712

Tekninen testaus ja analysointi

7120
71201
71202

Tekninen testaus ja analysointi
Autokatsastus
Muu tekninen testaus ja analysointi

72

Tieteellinen tutkimus ja
kehittäminen

71121
71122

7312
73120

Mainostilan vuokraus ja myynti
Mainostilan vuokraus ja myynti

732

Markkina- ja
mielipidetutkimukset

7320
73200

Markkina- ja mielipidetutkimukset
Markkina- ja mielipidetutkimukset

74

Muut erikoistuneet
palvelut liike-elämälle

741

Taideteollinen muotoilu ja
suunnittelu

7410
74101
74102
74109

Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
Graafinen muotoilu
Sisustussuunnittelu
Teollinen muotoilu ym.

742

Valokuvaustoiminta

7420
74201
74202

Valokuvaustoiminta
Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta
Valokuvien kehittäminen

743

Kääntäminen ja tulkkaus

721

Luonnontieteen ja tekniikan
tutkimus ja kehittäminen

7211
72110

Biotekninen tutkimus ja kehittäminen
Biotekninen tutkimus ja kehittäminen

7219

Muu luonnontieteellinen ja tekninen
tutkimus ja kehittäminen
Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Muu luonnontieteellinen tutkimus ja
kehittäminen
Tekniikan tutkimus ja kehittäminen

7430
74300

Kääntäminen ja tulkkaus
Kääntäminen ja tulkkaus

749

Muualla luokittelemattomat
erikoistuneet palvelut
liike-elämälle

Yhteiskuntatieteellinen ja
humanistinen tutkimus ja
kehittäminen

7490

Muualla luokittelemattomat
erikoistuneet palvelut liike-elämälle
Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut
Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen
toiminta

72191
72192
72193

722

7220

72200

Yhteiskuntatieteellinen ja
humanistinen tutkimus ja
kehittäminen
Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen
tutkimus ja kehittäminen

73

Mainostoiminta ja
markkinatutkimus

731

Mainostoiminta

7311
73111
73112
73119

Mainostoimistot ja mainospalvelu
Mainostoimistot
Suora- ja ulkomainonta
Muu mainospalvelu

74901
74909

75

Eläinlääkintäpalvelut

750

Eläinlääkintäpalvelut

7500
75000

Eläinlääkintäpalvelut
Eläinlääkintäpalvelut
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N

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

77

Vuokraus- ja leasingtoiminta

771

Moottoriajoneuvojen vuokraus
ja leasing

7711

Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing
Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing

77110
7712
77120

772

7721

Kuorma-autojen ja muiden raskaiden
ajoneuvojen vuokraus ja leasing
Kuorma-autojen ja muiden raskaiden
ajoneuvojen vuokraus ja leasing

Henkilökohtaisten ja
kotitaloustavaroiden vuokraus
ja leasing

7734
77340
7735
77350
7739
77390

Vesiliikennevälineiden vuokraus ja
leasing
Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing
Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja
leasing
Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing
Muiden koneiden ja laitteiden
vuokraus ja leasing
Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja
leasing

774

Henkisen omaisuuden ja
vastaavien tuotteiden leasing
(pl. tekijänoikeuden suojaamat
teokset)

7740

Henkisen omaisuuden ja vastaavien
tuotteiden leasing (pl. tekijänoikeuden
suojaamat teokset)
Henkisen omaisuuden ja vastaavien
tuotteiden leasing (pl. tekijänoikeuden
suojaamat teokset)

Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden
vuokraus ja leasing
Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus
ja leasing

77400

7722
77220

Videofilmien vuokraus
Videofilmien vuokraus

78

Työllistämistoiminta

7729

Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus ja leasing
Muiden henkilökohtaisten ja
kotitaloustavaroiden vuokraus ja leasing

781

Työnvälitystoiminta

7810
78100

Työnvälitystoiminta
Työnvälitystoiminta

782

Työvoiman vuokraus

77210

77290

773

Koneiden ja laitteiden vuokraus
ja leasing

7820
78200

Työvoiman vuokraus
Työvoiman vuokraus

7731

Maatalouskoneiden ja -laitteiden
vuokraus ja leasing
Maatalouskoneiden ja -laitteiden
vuokraus ja leasing

783

Muut henkilöstön
hankintapalvelut

7830
78300

Muut henkilöstön hankintapalvelut
Muut henkilöstön hankintapalvelut

79

Matkatoimistojen ja
matkanjärjestäjien toiminta;
varauspalvelut

791

Matkatoimistojen ja
matkanjärjestäjien toiminta

7911
79110

Matkatoimistojen toiminta
Matkatoimistojen toiminta

77310
7732
77320
7733
77330

Rakennuskoneiden ja -laitteiden
vuokraus ja leasing
Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus
ja leasing
Toimistokoneiden ja -laitteiden sekä
tietokoneiden vuokraus ja leasing
Toimistokoneiden ja -laitteiden sekä
tietokoneiden vuokraus ja leasing

70 Tilastokeskus

7912
79120

Matkanjärjestäjien toiminta
Matkanjärjestäjien toiminta

799

Varauspalvelut, matkaoppaiden
palvelut ym.

7990

Varauspalvelut, matkaoppaiden
palvelut ym.
Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut
ym.

79900

80

Turvallisuus-, vartiointi- ja
etsiväpalvelut

813

Maisemanhoitopalvelut

8130
81300

Maisemanhoitopalvelut
Maisemanhoitopalvelut

82

Hallinto- ja tukipalvelut
liike-elämälle

821

Hallinto- ja toimistopalvelut

8211
82110

Yhdistetyt toimistopalvelut
Yhdistetyt toimistopalvelut

8219
82191
82192

Sihteeri-, toimisto- ja postituspalvelut
Sihteeri- ja muu toimistopalvelu
Postituspalvelut

822

Puhelinpalvelukeskusten
toiminta

8220
82200

Puhelinpalvelukeskusten toiminta
Puhelinpalvelukeskusten toiminta

823

Messujen ja kongressien
järjestäminen

8230
82300

Messujen ja kongressien järjestäminen
Messujen ja kongressien järjestäminen

801

Yksityiset turvallisuuspalvelut

8010
80100

Yksityiset turvallisuuspalvelut
Yksityiset turvallisuuspalvelut

802

Turvallisuusjärjestelmät

8020
80200

Turvallisuusjärjestelmät
Turvallisuusjärjestelmät

803

Etsivätoiminta

8030
80300

Etsivätoiminta
Etsivätoiminta

81

Kiinteistön- ja
maisemanhoito

829

Muu liike-elämää palveleva
toiminta

811

Kiinteistönhoito

8110
81100

Kiinteistönhoito
Kiinteistönhoito

8291
82910

Perintä- ja luottotietopalvelut
Perintä- ja luottotietopalvelut

812

Siivouspalvelut

8292
82920

Pakkauspalvelut
Pakkauspalvelut

8121
81210

Kiinteistöjen siivous
Kiinteistöjen siivous

8299
82990

Muut palvelut liike-elämälle
Muut palvelut liike-elämälle

8122
81220

Muu rakennus- ja teollisuussiivous
Muu rakennus- ja teollisuussiivous

8129
81291
81299

Muu siivoustoiminta
Katujen ja teiden puhtaanapito
Muualla luokittelemattomat
siivouspalvelut
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O

Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus

84

Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen
sosiaalivakuutus

84210

Ulkoasiainhallinto

8422
84220

Maanpuolustus
Maanpuolustus

8423
84231
84232

Oikeustoimi
Oikeudenhoito
Vankeinhoito

841

Julkinen hallinto

8411
84110

Julkinen yleishallinto
Julkinen yleishallinto

8412

Terveydenhuollon, opetuksen,
kulttuurin ja muiden
yhteiskuntapalvelujen hallinto
Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto
Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan
hallinto

8424
84241
84242

Poliisitoimi ja rajojen vartiointi
Poliisitoimi
Rajojen vartiointi ja väestönsuojelu

8425
84250

Palo- ja pelastustoimi
Palo- ja pelastustoimi

8413
84130

Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto

843

Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta

842

Ulkoasiain hallinto,
maanpuolustus ja järjestystoimi

8421

Ulkoasiainhallinto

8430
84301
84302
84309

Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta
Lakisääteinen työeläkevakuutus
Muu pakollinen sosiaalivakuutustoiminta

P

Koulutus

85

Koulutus

851

Esiasteen koulutus

8532
85320

Keskiasteen ammatillinen koulutus
Keskiasteen ammatillinen koulutus

8510
85100

Esiasteen koulutus
Esiasteen koulutus

854

Korkea-asteen koulutus

8541

852

Alemman perusasteen koulutus

8520
85200

Alemman perusasteen koulutus
Alemman perusasteen koulutus

Korkea-asteen koulutus (pl. yliopistot
ja ammattikorkeakoulut)
Korkea-asteen koulutus (pl. yliopistot ja
ammattikorkeakoulut)

853

Ylemmän perusasteen ja
keskiasteen koulutus

8531

Ylemmän perusasteen koulutus ja
lukiokoulutus
Ylemmän perusasteen koulutus
Lukiokoulutus

84121
84122

85311
85312
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85410
8542
85420

Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja
ammattikorkeakouluissa
Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja
ammattikorkeakouluissa

855

Muu koulutus

8551
85510

Urheilu- ja liikuntakoulutus
Urheilu- ja liikuntakoulutus

8552
85520

Taiteen ja musiikin koulutus
Taiteen ja musiikin koulutus

8553
85530

Kuljettajakoulutus
Kuljettajakoulutus

8559
85591

Muualla luokittelematon koulutus
Kansanopistot, kansalaisopistot,
työväenopistot yms.

Q

Terveys- ja sosiaalipalvelut

86

Terveyspalvelut

861

Terveydenhuollon laitospalvelut

8610
86101
86102

Terveydenhuollon laitospalvelut
Varsinaiset sairaalapalvelut
Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit

862

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut

8621

Terveyskeskus- ja vastaavat
yleislääkäripalvelut
Terveyskeskus- ja vastaavat
yleislääkäripalvelut

86210
8622
86220

Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja
vastaavat erikoislääkäripalvelut
Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja
vastaavat erikoislääkäripalvelut

8623
86230

Hammaslääkäripalvelut
Hammaslääkäripalvelut

869

Muut terveydenhuoltopalvelut

8690
86901
86902
86903
86904
86909

Muut terveydenhuoltopalvelut
Fysioterapia
Laboratoriotutkimukset
Kuvantamistutkimukset
Sairaankuljetuspalvelut
Muu terveyspalvelu

85592
85593
85599

Koulutuskeskukset
Kielikoulut ja -opistot
Muut koulutusta antavat yksiköt

856

Koulutusta palveleva toiminta

8560
85600

Koulutusta palveleva toiminta
Koulutusta palveleva toiminta

87

Sosiaalihuollon
laitospalvelut

871

Sosiaalihuollon hoitolaitokset

8710
87101
87102

Sosiaalihuollon hoitolaitokset
Ikääntyneiden hoitolaitokset
Vammaisten hoitolaitokset (pl.
kehitysvammaisten laitospalvelut)

872

Kehitysvammaisten sekä
mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut

8720

Kehitysvammaisten sekä
mielenterveys- ja päihdeongelmaisten
asumispalvelut
Kehitysvammaisten laitokset ja
asumispalvelut
Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut
Päihdeongelmaisten laitokset
Päihdeongelmaisten asumispalvelut

87201
87202
87203
87204

873

Vanhusten ja vammaisten
asumispalvelut

8730

Vanhusten ja vammaisten
asumispalvelut
Ikääntyneiden palveluasuminen
Vammaisten palveluasuminen (pl.
kehitysvammaisten palveluasuminen)

87301
87302

879

Muut sosiaalihuollon
laitospalvelut

8790
87901

Muut sosiaalihuollon laitospalvelut
Lasten ja nuorten laitokset ja
ammatillinen perhehoito
Ensi- ja turvakodit
Muut laitokset ja asumispalvelut

87902
87909
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88

Sosiaalihuollon
avopalvelut

881

Vanhusten ja vammaisten
sosiaalihuollon avopalvelut

8810

Vanhusten ja vammaisten
sosiaalihuollon avopalvelut
Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille
Ikääntyneiden päivätoiminta
Vammaisten päivä- ja työtoiminta
Muut vanhusten ja vammaisten
avopalvelut

88101
88102
88103
88109

R

Taiteet, viihde ja virkistys

90

Kulttuuri- ja
viihdetoiminta

900

Kulttuuri- ja viihdetoiminta

9001
90010

Esittävät taiteet
Esittävät taiteet

9002
90020

Esittäviä taiteita palveleva toiminta
Esittäviä taiteita palveleva toiminta

9003
90030

Taiteellinen luominen
Taiteellinen luominen

9004
90040

Taidelaitosten toiminta
Taidelaitosten toiminta

91

Kirjastojen, arkistojen,
museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta

889

Muut sosiaalihuollon
avopalvelut

8891
88911
88919

Lasten päivähoitopalvelut
Lasten päiväkodit
Muu lasten päivähoito

8899

Muualla luokittelemattomat
sosiaalihuollon avopalvelut
Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja
vammaisille
Päivä- ja työtoiminta muille kuin
ikääntyneille ja vammaisille
Avomuotoinen päihdekuntoutus
Muut muualla luokittelemattomat
sosiaalihuollon avopalvelut

88991
88992
88993
88999

9103
91030
9104
91040

Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten ja vastaavien kohteiden toiminta
Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten
ja vastaavien kohteiden toiminta
Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta
Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta

92

Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut

920

Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut

9200
92000

Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut
Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut

93

Urheilutoiminta sekä
huvi- ja virkistyspalvelut

Kirjastojen, arkistojen,
museoiden ja muiden
kulttuurilaitosten toiminta

931

Urheilutoiminta

9311
93110

Urheilulaitosten toiminta
Urheilulaitosten toiminta

9101
91010

Kirjastojen ja arkistojen toiminta
Kirjastojen ja arkistojen toiminta

9312
93120

Urheiluseurojen toiminta
Urheiluseurojen toiminta

9102
91020

Museoiden toiminta
Museoiden toiminta

9313
93130

Kuntokeskukset
Kuntokeskukset

910
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9329
93291
93299

Muu huvi- ja virkistystoiminta
Hiihto- ja laskettelukeskukset
Muualla luokittelematon huvi- ja
virkistystoiminta

95

Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus

Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta
Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen
toiminta

951

Tietokoneiden ja
viestintälaitteiden korjaus

9511

9412
94120

Ammattialajärjestöjen toiminta
Ammattialajärjestöjen toiminta

95110

Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden
korjaus
Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden
korjaus

942

Ammattiyhdistysten toiminta

9420
94200

Ammattiyhdistysten toiminta
Ammattiyhdistysten toiminta

9512
95120

Viestintälaitteiden korjaus
Viestintälaitteiden korjaus

952

949

Muiden järjestöjen toiminta

Henkilökohtaisten ja
kotitaloustavaroiden korjaus

9491
94910

Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt
Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt

9521
95210

Viihde-elektroniikan korjaus
Viihde-elektroniikan korjaus

9492
94920

Poliittiset järjestöt
Poliittiset järjestöt

9522

9499
94991
94999

Muut järjestöt
Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt
Muualla luokittelemattomat muut järjestöt

Kotitalouskoneiden sekä kodin ja
puutarhan laitteiden korjaus
Kotitalouskoneiden sekä kodin ja
puutarhan laitteiden korjaus

9319
93190

Muu urheilutoiminta
Muu urheilutoiminta

932

Huvi- ja virkistystoiminta

9321
93210

Huvi- ja teemapuistojen toiminta
Huvi- ja teemapuistojen toiminta

S

Muu palvelutoiminta

94

Järjestöjen toiminta

941

Elinkeinoelämän, työnantaja- ja
ammattialajärjestöjen toiminta

9411
94110

95220
9523
95230

Jalkineiden ja nahkatavaroiden korjaus
Jalkineiden ja nahkatavaroiden korjaus

9524
95240

Huonekalujen ja kodin kalusteiden
korjaus
Huonekalujen ja kodin kalusteiden korjaus

9525
95250

Kellojen ja korujen korjaus
Kellojen ja korujen korjaus

9529

Muiden henkilökohtaisten ja
kotitaloustavaroiden korjaus
Muiden henkilökohtaisten ja
kotitaloustavaroiden korjaus

95290
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96

Muut henkilökohtaiset
palvelut

960

Muut henkilökohtaiset palvelut

9601
96011
96012

Pesulapalvelut
Pesulapalvelut yrityksille
Pesulapalvelut kotitalouksille

9602

Kampaamo- ja
kauneudenhoitopalvelut
Parturit ja kampaamot
Kauneudenhoitopalvelut

96021
96022

9603
96030

Hautaustoimistojen palvelut
Hautaustoimistojen palvelut

9604

Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms.
palvelut
Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms.
palvelut

96040
9609
96090

Muualla luokittelemattomat
henkilökohtaiset palvelut
Muualla luokittelemattomat
henkilökohtaiset palvelut

T

Kotitalouksien toiminta työnantajina;
kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja
palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön

97

Kotitalouksien toiminta
kotitaloustyöntekijöiden
työnantajina

970

9700
97000

98

Kotitalouksien toiminta
kotitaloustyöntekijöiden
työnantajina

Kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja
palvelujen tuottamiseksi
omaan käyttöön

981

Kotitalouksien toiminta
kotitaloustyöntekijöiden työnantajina
Kotitalouksien toiminta
kotitaloustyöntekijöiden työnantajina

Kotitalouksien eriyttämätön
toiminta tavaroiden
tuottamiseksi omaan käyttöön

9810

Kotitalouksien eriyttämätön toiminta
tavaroiden tuottamiseksi omaan
käyttöön
Kotitalouksien eriyttämätön toiminta
tavaroiden tuottamiseksi omaan käyttöön

98100

982

Kotitalouksien eriyttämätön
toiminta palvelujen
tuottamiseksi omaan käyttöön

9820

Kotitalouksien eriyttämätön toiminta
palvelujen tuottamiseksi omaan
käyttöön
Kotitalouksien eriyttämätön toiminta
palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön

98200
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U

Kansainvälisten organisaatioiden ja
toimielinten toiminta

99

Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten
toiminta

990

Kansainvälisten organisaatioiden
ja toimielinten toiminta

9900

Kansainvälisten organisaatioiden ja
toimielinten toiminta
Kansainvälisten organisaatioiden ja
toimielinten toiminta

99000

X

Toimiala tuntematon

00

Toimiala tuntematon

000

Toimiala tuntematon

0000
00000

Toimiala tuntematon
Toimiala tuntematon
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A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

3
A

Toimialaluokitus määritelmineen
Maatalous, metsätalous ja kalatalous
Tähän pääluokkaan kuuluu kasvi- ja eläinkunnan tuotteiden hyödyntäminen; viljelykasvien
viljely, kotieläinten kasvatus, puunkorjuu sekä muiden, tilalta tai luonnollisesta elinympäristöstään peräisin olevien kasvien tai eläinten hyödyntäminen.
Maatalouden ja riistatalouden harjoittamisen tarkoituksena on tuottaa kasvi- ja eläinkunnan
tuotteita elintarvikkeiksi, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, siemeniksi, koristekäyttöön sekä teollisuuden raaka-aineiksi. Tähän kuuluu myös maataloutta palveleva toiminta.
Metsätalouden harjoittamisen tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.
Kalataloudella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pyyntiä merellä ja sisävesillä sekä
vesistä saatavien muiden tuotteiden keruuta sekä kalastusaluksilla tapahtuvaa jalostusta.
Tähän kuuluvat myös kalanviljely ja muu vesiviljely sekä kalataloutta palveleva toiminta.
Tähän ei kuulu:
• kalojen ja äyriäisten jalostus merellä toimivilla tehdaslaivoilla (10200)
• urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)

01

Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja
niihin liittyvät palvelut

Tähän luokkaan kuuluu kaksi perustoimintoa, viljelykasvituotteiden tuotanto ja eläintuotteiden
tuotanto. Tuotanto voi tapahtua joko tavanomaisesti, luonnonmukaisena maataloutena tai geenitekniikalla muunneltujen kasvien viljelynä tai
eläinten kasvatuksena.

Maatalouteen kuuluu markkinoille saattamisen
edellyttämä maataloustuotteiden käsittely. Muu
jatkokäsittely kuuluu luokkiin 10 (Elintarvikkeiden valmistus) ja 11 (Juomien valmistus) sekä
luokkaan 12 (Tupakkatuotteiden valmistus) seuraavaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Viljelykasvituotantoon kuuluvat toisaalta yksivuotiset peltokasvit, kuten viljat, vihannekset ja kukat, toisaalta monivuotisilta istutuksilta, kuten
marja- ja hedelmätarhoilta saatavat tuotteet.
Luokka kattaa viljelykasvien viljelyn sekä avomaalla että kasvihuoneissa.

Kun tilalla tuotetaan maataloustuotteita ja niistä jalostetaan tilalla elintarvikkeita, toiminta luokitellaan
arvonlisäperiaatteen mukaisesti joko maatalouteen
tai elintarviketeollisuuteen. Esimerkkejä tämäntyyppisestä toiminnasta ovat viinin valmistus tilalla kasvatetuista omenoista tai juuston valmistus tilalla
tuotetusta maidosta. Arvonlisän määrittäminen voi
perustua toimintaan käytettyjen työtuntien määrään, jos sen määrittäminen muutoin on vaikeata.

Luokalle 015 (Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous) ei tavallisista periaatteista poiketen määritellä pääasiallista toimintoa. Monilla tiloilla kasvinviljelytuotantoa ja kotieläintuotantoa on suunnilleen yhtä paljon, ja olisi sattumanvaraista
luokitella tällaiset tilat vain toiseen luokkaan.
Tähän luokkaan kuuluu myös maataloutta, metsästystä ja ansapyyntiä palveleva toiminta.
78 Tilastokeskus

Tilan toimintaan tavallisesti kuuluvat toiminnat,
kuten maanmuokkaus, kylvö, sadonkorjuu ja johtaminen, voidaan antaa palkkio- tai sopimusperusteella maatalouden tukiyksiköiden tehtäväksi kasvinviljelyä (0161) tai eläintenhoitoa (0162) palvelevana toimintana.

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Tähän luokkaan eivät kuulu peltomaan perustustyöt (esim. maatalousmaan pengerrys, salaojitus,
riisipeltojen perustustyöt yms.), jotka kuuluvat
pääluokkaan F (Rakentaminen), eikä ostajien ja
maataloustuotteita markkinoivien osuuskuntien
toiminta, jotka kuuluvat pääluokkaan G. Tähän
eivät myöskään kuulu maisemanhoitopalvelut,
jotka kuuluvat luokkaan 81300.
Tähän ei kuulu:
• metsätalous (02)
• maatalouskoneiden korjaus (33122)
• maatilamatkailu (55902)
• maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjiä
(77310)
• eläinlääkintäpalvelut (75000)
• maatalous- ja metsämaan salaojitus ja
pengerrys (43120)

• öljysiemenkasvien viljely, kuten:
– rypsi ja rapsi
– öljypellava
– sinapinsiemen
– auringonkukansiemen
– ruistankio (kitupellava, Camelina)
– muut öljysiemenkasvit
• viljakasvien kylvösiementen tuotanto
Tähän ei kuulu:
riisin viljely (01120)
sokerimaissin viljely (01131)
rehumaissin viljely (01199)
tattarin viljely (01199)
öljyä sisältävien hedelmien viljely (01260)
kuitukasvien, kuten kuitupellavan viljely
(01160)

•
•
•
•
•
•

0112

011

Yksivuotisten kasvien viljely

Yksivuotisten kasvien (kasvien, jotka elävät korkeintaan kaksi kasvukautta) viljely. Tähän kuuluu myös
näiden kasvien viljely siementuotantoa varten.

0111

Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely

Riisin viljely

01120 Riisin viljely
Tähän kuuluu:

• riisin viljely
0113

Vihannesten ja melonien,
juuresten ja mukulakasvien viljely

Tähän kuuluu:

01110 Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien
viljely

• lehti- ja varsivihannesten viljely
• hedelmän tuottavien kasvisten, kuten tomaat-

Viljakasvien, palkokasvien ja öljysiemenkasvien
viljely avoimella pellolla. Tuotantoyksiköissä viljellään usein useita eri kasveja.

• juuresten, mukulakasvien ja sipulikasvien viljely
• sienien ja multasienien (tryffelien) viljely
• vihannesten siementen tuotanto ml. sokeri-

Tähän kuuluu:
• viljakasvien viljely, kuten:
– vehnä
– ohra
– ruis
– kaura
– hirssi
– maissi
– durra
– ruisvehnä
– muualla luokittelemattomat viljakasvit
• palkokasvien viljely, kuten:
– herneet
– pavut
– härkäpavut
– linssit
– muut palkokasvit

tien viljely

juurikkaansiemenet ja pl. muiden juurikkaiden siemenet
Tähän ei kuulu:

• juurikkaiden siementen tuotanto (01199)
• hedelmien siementen tuotanto (012)
• chilipippurin ja muiden mauste- ja aromikasvien viljely (01280)

• sienirihmastojen viljely (01300)
01131 Vihannesten viljely avomaalla
(pl. peruna ja sokerijuurikas)
Tähän kuuluu:

• lehti- ja varsivihannesten viljely avomaalla, kuten:
– latva-artisokka
– parsa
– kerä- eli valkokaali, punakaali, kurttu- eli
savoijinkaali, ruusukaali
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– kukkakaali ja parsakaali
– lehtikaali ja kyssäkaali
– salaatit, kuten lehti-, kerä-, jää- ja tammen-

•

•
•
•

•

•
•

lehtisalaatti, sekä sikurit, kuten endiivi,
salaatti- ja punasikuri
– lehtiselleri
– pinaatti
– muut lehti- ja varsivihannekset
hedelmän tuottavien kasvisten viljely avomaalla, kuten:
– avomaankurkku
– kurpitsa
– vesimeloni ja muut hedelmän tuottavat
kasvikset
multasienien (tryffelien) viljely
muiden vihannesten viljely avomaalla
juuresten ja sipulikasvien viljely avomaalla, kuten:
– porkkana
– nauris
– punajuuri ja raitajuuri
– mukula- eli juuriselleri
– palsternakka
– retiisi
– retikka
– mustajuuri
– valkosipuli
– sipuli (myös salottisipuli)
– purjo ja muut Allium-sukuiset kasvikset
– muut juurekset ja sipulikasvit
mukulakasvien viljely, kuten:
– bataatti
– maa-artisokka
– muut mukulakasvit
vihannesten siementen tuotanto pl. sokerijuurikkaan ja muiden juurikkaiden siemenet
muiden vihannesten viljely

Tähän ei kuulu:
• perunan viljely (01133)
• sokerijuurikkaan viljely (01134)
• lantun viljely (01199)
• vihannesten viljely kasvihuoneessa (01132)
• sokerijuurikkaan siementen tuotanto (01134)
• koristekurpitsoiden viljely (01191)
• sienien viljely sienimöissä (01132)

01132 Vihannesten viljely kasvihuoneessa
Tähän kuuluu:
• lehti- ja varsivihannesten sekä hedelmän tuottavien kasvisten viljely kasvihuoneessa, kuten:
– keräkaali
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– kukka- ja parsakaali
– salaatit, kuten lehti-, kerä-, jää-, tammen-

•
•
•

lehti- ja ruukkusalaatti, sekä sikurit, kuten
endiivi, salaatti- ja punasikuri
– muut lehti- ja varsivihannekset
– kasvihuonekurkku ja avomaankurkku
– munakoiso
– tomaatti
– paprika
– vesimeloni
– muut melonit ja hedelmän tuottavat
kasvikset
sienien viljely sienimöissä: herkkusieni ja
portobello, osterivinokas, siitake
muiden vihannesten viljely kasvihuoneessa
kasvihuonevihannesten siementen tuotanto

Tähän kuuluu myös:

• vihannesten taimien viljely kasvihuoneessa
Tähän ei kuulu:
maustekasvien viljely kasvihuoneessa (01280)
marjojen viljely kasvihuoneessa (01250)
vihannesten viljely avomaalla (01131)
chilipaprikan viljely (01280)
tryffelien viljely (01131)
metsäsienien keruu (02300)

•
•
•
•
•
•

01133 Perunan viljely
Tähän kuuluu:
• perunan viljely
• varhaisperunan viljely
• siemenperunan viljely

01134 Sokerijuurikkaan viljely
Tähän kuuluu:
• sokerijuurikkaan viljely
• sokerijuurikkaan siementen tuotanto

0114

Sokeriruo’on viljely

01140 Sokeriruo’on viljely
Tähän kuuluu:
• sokeriruo’on viljely
Tähän ei kuulu:

• sokerijuurikkaan viljely (01134)
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0115

Tupakan viljely

01150 Tupakan viljely
Tähän kuuluu:
• tupakan viljely
Tähän ei kuulu:
• tupakkatuotteiden valmistus (12000)

0116

Kuitukasvien viljely

01160 Kuitukasvien viljely
Tähän kuuluu:
• puuvillan viljely
• juutin viljely
• kuitupellavan viljely
• hampun (Cannabis sativa) viljely
• muiden tekstiilikuitukasvien viljely
• muiden kuitukasvien viljely
Tähän ei kuulu:
• öljypellavan viljely (01110)

0119

Muu yksivuotisten ja koristekasvien viljely

Tähän kuuluu kaikkien muiden yksivuotisten kasvien sekä yksi- ja monivuotisten koristekasvien
viljely:
• lantun ja rehukasvien viljely
• tattarin viljely
• yksivuotisten heinäkasvien viljely
• yksi- tai monivuotisten koristekasvien ja
kukkien viljely
• juurikkaiden siementen (pl. sokerijuurikkaansiemenet) ja rehuksi tarkoitettujen kasvien
siementen viljely
• kukkien ja niiden siementen viljely
Tähän ei kuulu:
• yksivuotisten mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely (01280)
• juuresten viljely (01131)
• monivuotisten heinäkasvien viljely (01290)
• viljakasvien viljely (01110)

– sipulikukat
– ryhmäkasvit
• leikkokukkien ja kukannuppujen tuotanto
• kukkien siementen tuotanto
• koristekasvien siementen tuotanto
Tähän ei kuulu:

• omena-, kirsikka- yms. puiden viljely (01240)
• kukkien kasvattaminen sipulien, mukuloiden ja
juurakkojen saamiseksi (01300)

• koristekasvien taimien kasvattaminen (01300)
• siirtonurmikoiden kasvatus (01300)
01199 Muiden yksivuotisten kasvien
viljely
Tähän kuuluu kaikkien muiden yksivuotisten kasvien viljely:
• lanttu
• lehtijuurikas (mangoldi)
• rehujuurikas
• tattari
• yksivuotiset apilat, kuten persianapila
• sinimailanen
• esparsetti
• rehumaissi
• muut yksivuotiset heinäkasvit
• rehuksi tarkoitettu lehtikaali ja muut senkaltaiset rehukasvit
• vihantavilja
• juurikkaiden siementen (pl. sokerijuurikkaansiemenet) ja rehuksi tarkoitettujen kasvien
siementen tuotanto
Tähän ei kuulu:

• yksivuotisten mauste-, aromi-, rohdos- ja
lääkekasvien viljely (01280)

• juuresten viljely (01131)
• sokerijuurikkaan viljely ja sen siementen
•
•
•
•

tuotanto (01134)
monivuotisten apiloiden viljely (01290)
monivuotisten heinäkasvien viljely (01290)
rehuviljan viljely (01110)
nurmikasvien viljely sekä näiden siementen
tuotanto (01290)

01191 Koristekasvien viljely

012

Monivuotisten kasvien viljely

Tähän kuuluu:
• yksi- tai monivuotisten koristekasvien viljely
• kukkien viljely:
– kukkivat ruukkukasvit
– viherkasvit

Tähän luokkaan kuuluu monivuotisten eli yli kaksi
kasvukautta elävien kasvien viljely. Monivuotiset
kasvit siirtävät lehdistä ja maanpäällisistä kasvinosista kasvinravinteita ja yhteyttämistuotteita syksyllä
kasvukauden päätyttyä kasvin varteen tai juuristoon.
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Nämä kasvit siis talvehtivat joko vihantana tai juuriston vararavinnon turvin. Tähän kuuluu myös näiden kasvien viljely siemententuotantoa varten.

0121

Rypäleiden viljely

01210 Rypäleiden viljely
Tähän kuuluu:
• viininvalmistukseen käytettävien ja sellaisenaan syötäviksi tarkoitettujen viinirypäleiden
tuotanto
Tähän ei kuulu:
• viinin valmistus rypäleistä (11020)
• viinitilat (11020, 11030)

0122

Trooppisten ja subtrooppisten
hedelmien viljely

01220 Trooppisten ja subtrooppisten
hedelmien viljely
Tähän kuuluu:
• trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely:
– avokado
– banaani ja jauhobanaani
– taateli
– viikuna
– mango
– papaija
– ananas
– muut trooppiset ja subtrooppiset
hedelmät
Tähän ei kuulu:
• sitrushedelmien viljely (01230)

0123

Sitrushedelmien viljely

01230 Sitrushedelmien viljely
Tähän kuuluu:
• sitrushedelmien viljely:
– greippi ja pomelo
– sitruuna ja limetti
– appelsiini
– tangeriini, mandariini ja klementiini
– muut sitrushedelmät
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0124

Omenoiden, kirsikoiden, luumujen
ym. kota- ja kivihedelmien viljely

01240 Omenoiden, kirsikoiden, luumujen
ym. kota- ja kivihedelmien viljely
Tähän kuuluu:
• kota- ja kivihedelmien viljely:
– omena
– aprikoosi
– kirsikka ja hapankirsikka
– persikka ja nektariini
– päärynä ja kvitteni
– luumu, kriikuna ja oratuomenmarja
– muut kota- ja kivihedelmät
Tähän ei kuulu:
• luumarjojen, kuten vadelman ja tyrnin viljely
(01250)
• kastanjan viljely (01250)
• vaniljan viljely (01280)
• oliivin viljely (01260)
• viinitilat (11020, 11030)

0125

Marjojen, pähkinöiden ja muiden
puissa ja pensaissa kasvavien
hedelmien viljely

01250 Marjojen, pähkinöiden ja muiden
puissa ja pensaissa kasvavien
hedelmien viljely
Tähän kuuluu:
• marjojen viljely avomaalla tai kasvihuoneessa:
– mustikka
– herukka
– karviainen
– vadelma
– mansikka
– tyrni
– muut marjat
• marjojen siementen tuotanto
• syötävien pähkinöiden viljely:
– manteli
– kastanja
– muut pähkinät
Tähän ei kuulu:
• omenoiden, kirsikoiden ja luumujen viljely
(01240)
• marjojen keruu luonnosta (02300)
• maapähkinän viljely (01110)
• kookospähkinöiden viljely (01260)
• viinitilat (11020, 11030)
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0126

Öljyä sisältävien hedelmien viljely

–
–
–
–
–
–
–

01260 Öljyä sisältävien hedelmien viljely
Tähän kuuluu:
• öljyhedelmien viljely:
– kookos
– oliivi
– öljypalmu
– muut öljyhedelmät

•

Tähän ei kuulu:
• rypsin ja rapsin, auringonkukan, soijapavun,
maapähkinän ja muiden öljysiementen viljely
(01110)

0127

Juomakasvien viljely

01270 Juomakasvien viljely
Tähän kuuluu:
• juomakasvien viljely:
– kahvi
– tee
– mate
– kaakao
– muut juomakasvit
Tähän ei kuulu:
• humalan viljely (01280)

0128

Mauste-, aromi-, rohdos- ja
lääkekasvien viljely

01280 Mauste-, aromi-, rohdos- ja
lääkekasvien viljely
Tähän kuuluu:
• monivuotisten ja yksivuotisten mauste- ja aromikasvien viljely avomaalla tai
kasvihuoneessa:
– persilja
– tilli
– oregano
– basilika
– minttu
– timjami
– sitruunamelissa
– rakuuna
– piparjuuri
– meirami
– rosmariini
– salvia
– kirveli

•
•

kynteli
kumina
korianteri
sikuri
fenkoli (saksankumina)
humala
muut mausteet ja aromikasvit
rohdos-, lääke- ja narkoottisten kasvien viljely:
– karhunputki
– belladonna eli myrkkykoiso
– kamomillasaunio
– sormustinkukka
– katkero
– laventeli
– auringonhattu – muut rohdos-, lääke- ja
narkoottiset kasvit
sienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien
viljely
mauste- aromi-, rohdos- ja lääkekasvien kylvösiementen tuotanto

Tähän ei kuulu:

• sinapin viljely (01110)
• valkosipulin viljely (01131)
• maustekasvien ja yrttien keräily luonnosta
(02300)

0129

Muu monivuotisten kasvien viljely

01290 Muu monivuotisten kasvien viljely
Tähän kuuluu:

• joulupuiden tuotanto
• puiden kasvatus mahlan juoksutusta varten
• puna- ja valkoapilan ja muiden monivuotisten
nurmipalkokasvien viljely

• monivuotisten heinäkasvien viljely:
– kuivaheinä (rehuksi)
– nurmikasvit (rehuksi)
– ruokohelpi
– nurmikasvien ja heinien siementuotanto
• kasvien kasvatus punontamateriaaliksi
• kasvien kasvatus energiantuotantoon:
ruokohelpi, paju
Tähän ei kuulu:

• kukkien viljely ja kukkien siementen tuotanto
(01191)

• puiden mahlan tai luonnonkumin kaltaisten
aineiden kerääminen metsästä (02300)

• siirtonurmikoiden kasvatus (01300)
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013

Taimien kasvatus ja muu
kasvien lisääminen

Tähän kuuluu kaiken yksi- tai monivuotisen kasvullisen istutusmateriaalin tuotanto ml. kasvien
välittömään monistukseen tarkoitetut pistokkaat,
juuriversot ja kylvötaimet tai taimien lisääminen
varrentamalla, jossa valitut varrennusoksat leikataan jaloversosta ja kiinnitetään perusrunkoon.

0141

Lypsykarjan kasvatus

01410 Lypsykarjan kasvatus
Tähän kuuluu:
• nautaeläinten kasvatus ja hoito lypsykarjaksi
• lehmänmaidon tuotanto
Tähän kuuluu myös:

• lypsykarjan hoidon yhteydessä tapahtuva nuorkarjan (vasikoiden ja mullikoiden) kasvatus

0130

Taimien kasvatus ja muu kasvien
lisääminen

01300 Taimien kasvatus ja muu kasvien
lisääminen
Tähän kuuluu kaiken yksi- tai monivuotisen kasvullisen istutusmateriaalin tuotanto.
Tähän kuuluu:
• taimien kasvatus istutustarkoituksiin:
– vihannesten taimet avomaalle
– vihannesten taimet kasvihuoneeseen,
kuten kurkun- ja tomaatintaimet
– marjojen taimet, kuten mansikantaimet
• koristekasvien ja kukkien taimien kasvattaminen
• rullattavien siirtonurmikoiden kasvatus
• koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten
taimien kasvattaminen
• taimien kasvattaminen sipulien, mukuloiden ja
juurakkojen saamiseksi; pistokkaiden kasvatus
• hedelmäpuiden taimien kasvatus
• marjapensaiden taimien kasvatus
• sienirihmastojen kasvatus
Tähän ei kuulu:
• metsäpuiden taimien kasvatus (02100)
• kasvien viljely siementen tuotantoa varten (011,
012)
• kukkien siementen viljely (01191)

014

Kotieläintalous

Tähän luokkaan kuuluu kotieläinten, kuten lypsyja lihakarjan, hevosten, lampaiden, vuohien, sikojen tai siipikarjan kasvatus ja hoito. Tähän kuuluu
myös turkistarhaus sekä mehiläisten ja poronhoito. Tähän luokkaan ei kuulu kalojen ja äyriäisten
kasvatus, joka kuuluu vesiviljelyn luokkaan 032.
Tähän ei kuulu:
• kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01620)
• teurastamoista saatavien vuotien ja nahkojen
käsittely (10110)
• kalojen ja äyriäisten kasvatus (032)

84 Tilastokeskus

Tähän ei kuulu:

• siitos- ja jalostusnautojen kasvatus ja hoito
(01420)

• maidon jalostus voiksi, juustoksi yms. (10510)
• kotieläinten hoito ja kasvatus palkkiota vastaan
(01620)

0142

Muun nautakarjan ja puhvelien
kasvatus

01420 Muun nautakarjan ja puhvelien
kasvatus
Tähän kuuluu:
• nautaeläinten kasvatus ja hoito lihakarjaksi
• emolehmien, siitos- ja jalostusnautojen
kasvatus ja hoito
• nautaeläinten siemennesteen tuotanto
Tähän ei kuulu:

• kotieläinten hoito ja kasvatus palkkiota vastaan
(01620)

• lypsykarjan kasvatus ja hoito (01410)
0143

Hevosten ja muiden hevoseläinten
kasvatus

01430 Hevosten ja muiden hevoseläinten
kasvatus
Tähän kuuluu:
• hevosten, aasien, muulien ja muuliaasien
kasvatus ja hoito
Tähän ei kuulu:

• kilpahevos- ja ratsuhevostallien pito (93190)
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0144

Kamelien ja kamelieläinten
kasvatus

0147

Siipikarjan kasvatus

Tähän kuuluu:

01440 Kamelien ja kamelieläinten
kasvatus

• siipikarjan kasvatus ja hoito
• siipikarjan munien tuotanto ja hautomoiden

Tähän kuuluu:
• kamelien ja muiden kamelieläinten (vikunja,
guanako, alpakka ja laama) kasvatus ja hoito

• sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto

toiminta
Tähän ei kuulu:
(10120)

0145

Lampaiden ja vuohien kasvatus

01450 Lampaiden ja vuohien kasvatus
Tähän kuuluu:
• lampaiden ja vuohien kasvatus ja hoito sekä
keritseminen hoidon yhteydessä
• käsittelemättömän lampaan- ja vuohenmaidon
tuotanto
• raakavillan tuotanto
Tähän ei kuulu:
• palkkio- tai sopimusperusteinen lampaiden
keritseminen (01620)
• rasvavillan tuotanto teurastuksen sivutuotteena
(10110)
• maidon jalostus (10510)

• höyhenien ja untuvien keruu luonnosta (02300)
• strutsien ja emujen kasvatus (01499)
01471 Kananmunien tuotanto
Tähän kuuluu:

• kananmunien, myös siitosmunien tuotanto ja
hautomoiden toiminta
Tähän ei kuulu:

• kananpoikasten kasvatus ja hoito (01479)
• broilerien kasvatus ja hoito (01472)
01472 Broilerien tuotanto
Tähän kuuluu:

• broilerien eli lihantuotantoa varten kasvatettavien kanojen kasvatus ja hoito

0146

Sikojen kasvatus

Tähän kuuluu:
• porsaiden, lihasikojen ja siitossikojen kasvatus
ja hoito

01461 Porsastuotanto
Tähän kuuluu:
• porsaiden tuotanto
• siitossikojen kasvatus ja hoito
Tähän ei kuulu:
• lihasikojen kasvatus ja hoito (01462)

01462 Lihasikojen kasvatus
Tähän kuuluu:
• lihasikojen kasvatus ja hoito itse kasvatetuista
tai ostetuista porsaista
Tähän ei kuulu:
• porsaiden tuotanto (01461)

Tähän ei kuulu:

• sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto
(10120)

01479 Muu siipikarjatalous
Tähän kuuluu:

• kananpoikasten (muniviksi kanoiksi tai
emokanoiksi) kasvatus ja hoito

• muu siipikarjan kasvatus ja hoito:
– kalkkunat, ankat, hanhet, helmikanat,
viiriäiset, fasaanit, sorsat

• muun siipikarjan munien, myös siitosmunien
tuotanto ja hautomoiden toiminta
Tähän ei kuulu:

• strutsien ja emujen kasvatus (01499)
• sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto
(10120)

• höyhenien ja untuvien keruu luonnosta (02300)
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0149

Muiden eläinten kasvatus

Tähän kuuluu:
• puolikesyjen eläinten ja muiden eläinten
kasvatus ja hoito:
– poronhoito
– turkiseläinten, matelijoiden ja lintujen
tarhaus nahantuotantoa varten
– matojen kasvatus, maalla elävien nilviäisten kasvatus, etanafarmien yms. toiminta
– silkkiäistoukkien kasvatus silkin tuotantoa
varten
• mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan
tuotantoon
• lemmikkieläinten kasvatus (pl. akvaariokalat):
• muiden eläinten kasvatus
Tähän ei kuulu:
• metsästyksestä ja ansapyynnistä saatavien
vuotien ja nahkojen käsittely (01700)
• sammakkoiden kasvatus (03220)
• matofarmien toiminta merivedessä ja murtovedessä (03210)
• kalanviljelylaitosten toiminta (03210, 03220)
• lemmikkieläinten täysihoito ja koulutus (96090)
• siipikarjan kasvatus ja hoito (0147)
• akvaariokalojen kasvatus (032)

01491 Turkistarhaus
Tähän kuuluu:
• turkiseläinten tarhaus nahantuotantoa varten
tai siitoseläimiksi:
– minkki
– hopeakettu
– sinikettu
– chinchilla
– hilleri
– supi
– nutria
Tähän ei kuulu:
• metsästyksestä ja ansapyynnistä saatavien
vuotien ja nahkojen käsittely (01700)
• päätoiminen turkisten muokkaus (käsittely)
(15110)
• päätoiminen nahkojen valmistus (15110)

01492 Poronhoito
Tähän kuuluu:
• porojen kasvatus ja hoito sekä porojen
teurastus porotalouden yhteydessä
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• poronnahkojen ja -taljojen sekä poronsarvien
yms. tuotanto poronhoidon yhteydessä
Tähän ei kuulu:

• porojen teurastus teurastamoissa (10110)
01499 Muu eläinten hoito
Tähän kuuluu:
• muiden eläinten kasvatus ja hoito:
– strutsilinnut ja emut
– muut linnut (pl. siipikarja)
– hyönteiset
– kanit (lihan, turkisten tai villan tuotantoon)
– matelijoiden ja lintujen tarhaus nahantuotantoa varten
– matojen kasvatus, maalla elävien nilviäisten kasvatus, etanafarmien yms. toiminta
– silkkiäistoukkien kasvatus silkin tuotantoa
varten
– mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon
– muiden eläinten kasvatus
Tähän kuuluu myös:
• lemmikkieläinten kasvatus (pl. akvaariokalat):
– kissa- ja koirakennelit
– linnut, kuten papukaijat yms.
– hamsterit, kanit yms.
Tähän ei kuulu:
• kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01620)
• siipikarjan kasvatus ja hoito (0147)
• poronhoito (01492)
• lemmikkieläinten täysihoito, trimmaus,
kaitseminen ja koulutus (96090)
• kilpakennelit (93190)
• metsästyksestä ja ansapyynnistä saatavien
vuotien ja nahkojen käsittely (01700)
• sammakkoiden kasvatus (03220)
• matofarmien toiminta merivedessä ja
murtovedessä (03210)
• kalanviljelylaitosten toiminta (03210, 03220)
• akvaariokalojen kasvatus (032)
• eläinsuojeluyhdistykset (94999)

015

Yhdistetty kasvinviljely ja
kotieläintalous (sekatilat)

Tähän luokkaan kuuluu erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljely ja puutarhatalous sekä kotieläintuotanto on yhdistetty. Maataloustoimin-
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nan suuruusluokka ei ole ratkaiseva tekijä. Mikäli
joko kasvinviljely, puutarhatalous tai kotieläintalous muodostaa 66 % tai enemmän tuotantoyksikön toiminnasta, toiminta luokitellaan vastaavasti
joko kasvinviljelyyn tai kotieläintalouteen.

0150

Yhdistetty kasvinviljely ja
kotieläintalous (sekatilat)

01500 Yhdistetty kasvinviljely ja
kotieläintalous (sekatilat)
Tähän luokkaan kuuluu erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljely ja puutarhatalous sekä kotieläintuotanto on yhdistetty. Maataloustoiminnan suuruusluokka ei ole ratkaiseva tekijä. Mikäli
joko kasvinviljely, puutarhatalous tai kotieläintalous muodostaa 66 % tai enemmän tuotantoyksikön toiminnasta, toiminta luokitellaan vastaavasti
joko kasvinviljelyyn tai kotieläintalouteen.

Tähän ei kuulu:

• sadonkorjuun jälkeen tehtävät toiminnot
(01630)

• maatalousmaan ojitus (43120)
• maisema-arkkitehtuuri (71110)
• agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74909)

• maisemointi, istutus (81300)
• maatalousnäyttelyjen ja messujen järjestäminen
(82300)

01611 Kasvinviljelyn tukipalvelut
Tähän kuuluu:

• palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta

Tähän ei kuulu:
• monimuotoinen kasvinviljelyyn erikoistunut tila
(011, 012)
• monimuotoinen karjatalouteen erikoistunut tila
(014)

016

Maataloutta palveleva
toiminta

Tähän kuuluvat kasvinviljelyyn, puutarhatalouteen tai kotieläintalouteen liittyvät toiminnot ja
maatalouden toimintojen kanssa samankaltaiset
toiminnot, jotka tehdään palkkio- tai sopimusperusteisesti. Tähän kuuluvat myös sadonkorjuuta
ennen ja jälkeen tehtävät palkkio- tai sopimusperusteiset toiminnot, joilla maataloustuotteet valmistellaan markkinoille.

0161

Kasvinviljelyä palveleva toiminta

Tähän kuuluu:
• palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta
palveleva toiminta
• viljelysmaan säilyttäminen hyvässä kunnossa
viljelyn ja ympäristönsuojelun kannalta
• kastelujärjestelmien hoito
Tähän kuuluu myös:
• maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus
käyttäjineen

palveleva toiminta:
peltojen muokkaus ja kalkitus
viljelysten perustaminen
sadon käsittely
kasvinsuojeluruiskutukset (myös ilmasta
käsin)
– hedelmäpuiden ja viiniköynnösten
leikkaaminen
– riisintaimien istutus, juurikkaiden
harvennus
– sadonkorjuu
– maatalouden tuholaistorjunta (ml. kanit)
kastelujärjestelmien hoito

–
–
–
–

•

Tähän kuuluu myös:

• maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus
käyttäjineen
Tähän ei kuulu:

• maataloustuotteita markkinoivat osuuskunnat
(46)

• agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74909)

• maatalouden kirjanpito-, verotus- ym.
talousasiantuntijoiden palvelut (692)

• maaseutukeskusten toiminta (94110)
• maataloustuottajien etujärjestöt (94110)
• sadonkorjuun jälkeen tehtävät toiminnot
•
•
•
•
•
•

(01630)
kasvikuitujen käsittely (13100)
maatalousmaan ojitus (43120)
maisema-arkkitehtuuri (71110)
puutarhojen ja urheilualueiden suunnittelu ym.
(71110)
puistojen, urheilualueiden ja muiden viheralueiden rakentaminen (42999)
maisemointi, istutus (81300)
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• maatalousnäyttelyjen ja -messujen järjes•
•

täminen (82300)
maatalouskoneiden ja -kaluston vuokraus
ilman käyttäjää (77310)
kompostointi (38210)

01612 Maatalousmaan pitäminen
viljelykelpoisena
Toiminnan tarkoituksena on säilyttää maa, jota ei
enää käytetä tuotantoon, viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 mukaisesti. Tilalla ei tarvitse välttämättä harjoittaa lainkaan maataloutta.
Tähän kuuluu:
• viljelysmaan säilyttäminen hyvässä kunnossa
viljelyn ja ympäristönsuojelun kannalta
Tähän ei kuulu:
• maisemointi (81300)

0162

Kotieläintaloutta palveleva
toiminta

01620 Kotieläintaloutta palveleva
toiminta

• maidontuotannon hankintaosuuskunnat
(46331)

• agronomien ja maatalousekonomian asian•
•
•
•
•
•

tuntijoiden neuvontapalvelut (74909)
maaseutukeskusten toiminta (94110)
maataloustuottajien etujärjestöt (94110)
eläinlääkintäpalvelut (75000)
eläinten rokottaminen (75000)
eläinten vuokraus (esim. laumoina) (77390)
lemmikkieläinten täysihoito (96090)

0163

Sadon jatkokäsittely

01630 Sadon jatkokäsittely
Tähän kuuluu:
• markkinoille saattamisen edellyttämä maataloustuotteiden käsittely, esim. puhdistus,
karsiminen, lajittelu, desinfiointi ja kuivaus
palkkio- tai sopimusperusteisena
• hedelmien vahaus
• puuvillan puhdistus
• tupakanlehtien esikäsittely sadonkorjuun
yhteydessä
• kaakaopapujen käsittely, esim. kuoriminen
Tähän ei kuulu:

Tähän kuuluu:
• palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta
palveleva toiminta:
– kotieläinten lisääntymiseen, kasvamiseen
ja tuotannon edistämiseen liittyvät palvelut (karjantarkkailu)
– keinosiemennys ja siihen liittyvä toiminta
– kotieläinten siitospalvelut
– lampaiden keritseminen
– kotieläinten hoito palkkiota vastaan
– maatalouslomitus
– eläinlaumojen testauspalvelut, karjanajo,
laiduntamispalvelut, siipikarjan kuohinta,
eläinten häkkien (esim. kanakopit)
puhdistus yms.

• tuottajan tekemä maataloustuotteiden käsittely

Tähän kuuluu myös:
• kengityspalvelut

Tähän luokkaan kuuluvat kaikki sadonkorjuun jälkeiset toimet, joilla parannetaan kasvinviljelyyn
tarkoitettujen siementen laatua poistamalla epäpuhtaudet, vajaamittaiset, mekaanisesti vahingoittuneet tai hyönteisten vahingoittamat ja kehittymättömät siemenet, sekä poistamalla siemenistä
kosteus, joka voisi haitata varastointia. Tähän toimintaan sisältyy siementen kuivatus, puhdistus,
lajittelu ja muu käsittely ennen myyntiä.

Tähän ei kuulu:
• karjatalouden harjoittaminen eläimistä
saatavien tuotteiden tai kasvatettujen
eläinten myymiseksi (014)
• maataloustuotteita markkinoivat osuuskunnat (46)
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(011, 012, 013)

• sadonkorjuun jälkeiset toimet, joilla paranne•
•
•

taan kasvinviljelyyn tarkoitettujen siementen
laatua (01640)
tupakan ruotiminen ja kuivatus (12000)
kauppiaiden ja osuuskuntien markkinointitoimet (46)
maatalouden tuottamien raaka-aineiden
tukkukauppa (462)

0164

Siementen käsittely kasvinviljelyä
varten

01640 Siementen käsittely kasvinviljelyä
varten

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Tähän ei kuulu:
• siementen viljely (011, 012)
• siemenistä puristetun öljyn valmistus (10410)
• tutkimus, joka kehittää uusia muunneltuja
muotoja siemenistä (72110)

• eläinten metsästys ja pyynti ravinnon,

017

• merinisäkkäiden, kuten mursujen ja hylkeiden

Metsästys ja sitä palveleva
toiminta

Tähän kuuluu:
• ammattimainen metsästys, ansapyynti ja
niitä palveleva toiminta

•

turkisten tai nahan vuoksi tai tutkimuskäyttöön, eläintarhaan tai lemmikiksi
metsästyksellä ja ansapyynnillä saatujen
nahkojen käsittely

Tähän kuuluu myös:
pyynti

• riistatalouden edistäminen ja riistan ruokinta
Tähän ei kuulu:

• turkistarhauksesta saatavien nahkojen päätoiminen käsittely (01491)

0170

Metsästys ja sitä palveleva
toiminta

01700 Metsästys ja sitä palveleva
toiminta
Tähän kuuluu:
• ammattimainen metsästys ja ansapyynti

02

• riistaeläinten kasvatus tarhoissa (01499)
• valaiden pyynti (03110)
• teurastamoista saatavien vuotien ja nahkojen
käsittely (10110)

• metsästys urheilu- ja virkistystarkoituksessa ja
sitä palveleva toiminta (93190)

• metsästystä ja ansapyyntiä tukevat palvelut
(94999)

Metsätalous ja puunkorjuu

Metsätalouteen kuuluu metsän kasvatus, aines- ja
polttopuun tuotanto, muiden metsäntuotteiden
keruu ja metsätaloutta palveleva toiminta.

• metsän uudistusalan valmistaminen, kuten

Tähän ei kuulu:
• raakapuun jatkojalostus, kuten sahaus ja
höyläys (16100)
• metsäojitus (43120)
• metsäteiden rakentaminen ja perusparannus
(42110)
• puutavaran kaukokuljetus vesiteitse: uitto ja
aluskuljetus (50400)
• puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410)
tai rautateitse (49200)
• metsätalouskoneiden korjaus (33122)
• metsätalouden koneiden vuokraus ilman
käyttäjiä (77310)

•
•
•
•
•
•

raivaus, muokkaus ja kulotus

• metsänviljely (kylvö ja istutus), luontainen

Tähän kuuluu myös:

• metsätuhojen torjunta (taimikkojen suojelu

•

021

Metsänhoito

0210

Metsänhoito

02100 Metsänhoito
Tähän kuuluu metsän kasvatus ja metsänhoitoon
liittyvät toiminnot:

uudistaminen, perkaus ja harvennus
pellon metsitys
taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus
pystykarsinta
metsänlannoitus
metsäpuiden taimitarhojen toiminta
metsäpuiden siementuotanto, kuten käpyjen
keruu siementuotantoa varten

eläintuhoilta, pintakasvillisuudelta ja sieniltä
ennen istutusta ja hakkuun tekemistä)
pl. palkkioperusteinen toiminta
metsien suojelu, esim. luonnonsuojelualueiden hoito

Tähän ei kuulu:

• joulupuiden tuotanto (01290)
• koristepuiden taimien kasvatus (01300)
• sienien ja muiden luonnontuotteiden keruu
metsästä (02300)

• metsäpalojen torjunta (02400)
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• metsän tuhohyönteisten ja sienitautien torjunta
•
•

sopimus- tai palkkioperusteisesti (02400)
energiapuun haketus puunkorjuun yhteydessä
(02200)
pajun kasvatus energiantuotantoon (01290)

022

Puunkorjuu

0220

Puunkorjuu

02200 Puunkorjuu
Puunkorjuuseen luetaan aines- ja polttopuun hakkuu ja lähikuljetus sekä jalostamattomassa muodossa käytettävän puutavaran teko.
Tähän kuuluu:
• metsäkoneyrittäjät
• raakapuun hakkuu ja metsäkuljetus (lähikuljetus)
• jalostamattomassa muodossa käytettävän puutavaran teko, kuten kaivospölkyt, aidanpylväät
ja muut pylväät
• polttoaineena käytettävän puun keruu ja teko
• hakkuutähteen keruu ja metsähakkeen teko
energiantuotantoon
• puuhiilen tuotanto metsässä perinteisin
menetelmin
Tähän ei kuulu:
• joulupuiden tuotanto (01290)
• metsän kasvatus (02100)
• luonnontuotteiden keruu pl. polttopuu (02300)
• erikseen tehty lähikuljetus hankintakaupan
yhteydessä (02400)
• puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410),
rautateitse (49200) tai vesiteitse (50400)
• puuhiilen tuotanto pyrolyysin avulla (20140)
• tervanpoltto metsässä (02300)

023

Luonnon tuotteiden keruu
(pl. polttopuu)

0230

Luonnon tuotteiden keruu
(pl. polttopuu)

02300 Luonnon tuotteiden keruu
(pl. polttopuu)
Tähän kuuluu:
• metsässä kasvavien luonnontuotteiden keruu:
– metsäsienet ja multasienet (tryffelit)
– metsämarjat: mustikka, puolukka, lakka,
vadelma, karpalo, tyrni, pihlajanmarja,
katajanmarja
– pähkinät
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–
–
–
–
–
–
–
–

pihka
koivun mahla
kasviperäiset jouhet
tammenterhot, hevoskastanjat
sammaleet ja jäkälät
kävyt (koristetarkoitukseen)
luonnossa kasvavat villivihannekset,
mauste- ja lääkeyrtit
tervanpoltto metsässä

Tähän ei kuulu:
• edellä mainittujen luonnontuotteiden viljely (01)
• sienien viljely (01132)
• multasienien (tryffelien) viljely (01131)
• marjojen ja pähkinöiden viljely (01250)
• käpyjen keruu siementuotantoa varten (02100)
• polttopuun keruu (02200)
• koivun mahlan juoksuttaminen kasvatetuista
puista (01290)
• turpeen nosto (08920)

024

Metsätaloutta palveleva
toiminta

0240

Metsätaloutta palveleva toiminta

02400 Metsätaloutta palveleva toiminta
Tähän kuuluvat palkkio- tai sopimusperusteisesti
suoritetut metsätalouden toiminnot.
Tähän kuuluu:
• metsätaloutta palveleva toiminta:
– metsän inventointi
– puukaupan avustaminen ja arviointi,
puiden leimaus
– metsätalouden konsultointipalvelut:
metsätalouden suunnittelu ja muu metsätalouden yleinen edistämistoiminta
– metsänhoitoyhdistysten toiminta sekä
niiden järjestämä metsänomistajien
neuvonta ja koulutus
– metsäpalojen sammuttaminen ja torjunta
– metsän tuhohyönteisten, pienten
tuhoeläinten ja sienitautien torjunta
– muu metsätaloutta palveleva toiminta
• puiden korjuuta palveleva toiminta:
– puutavaran metsäkuljetus palkkio- tai
sopimusperusteisesti esim. hankintakaupan yhteydessä
Tähän kuuluu myös:
• metsätalouskoneiden ja kaluston vuokraus
käyttäjineen
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Tähän ei kuulu:
• metsäpuiden taimien kasvatus (02100)
• puun metsäkuljetus (02200)
• metsäojitus (43120)
• puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410),
rautateitse (49200) tai vesiteitse (50400)

03

• metsien suojelu, esim. luonnonsuojelualueiden
hoito (02100)

• lainvalvonta ja tarkastustoiminta (84130)
• metsänomistajien koulutus kansalais- ja työväenopistoissa (85591)

• metsäkeskusten toiminta (84130)

Kalastus ja vesiviljely

Kalastuksella ja vesiviljelyllä tarkoitetaan kalojen,
äyriäisten, nilviäisten ja muiden vesieliöiden ja
tuotteiden (esim. vesikasvit, helmet, pesusienet
yms.) ammattimaista pyyntiä, keräilyä ja kasvatusta meri-, murto- tai sisävesistä.
Tähän luokkaan kuuluvat myös kalastusaluksilla
tapahtuva jalostus sekä ammattimaista kalastusta
ja vesiviljelyä läheisesti palveleva toiminta, kuten
neuvonta.
Tähän luokkaan kuuluu myös toimintoja, jotka
normaalisti kuuluvat raaka-ainetuotantoon, kuten
helmen aihion istuttaminen ostereihin helmentuotantoa varten.
Tähän ei kuulu:
• kalojen, äyriäisten tai nilviäisten jalostus elintarviketeollisuudessa tai merellä toimivilla
tehdaslaivoilla (10200)
• kalaverkkojen teollinen valmistus (13940)
• urheilu- ja virkistyskalastusta palveleva
toiminta (93190)
• urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)
• hylkeiden ja mursujen pyynti (01700)
• kalatalouden perus- ja soveltava tutkimus
(72192)
• kalataloushallinto (84130)

tä tai ammattikäyttöön rakennetuilla aluksilla.
Kalojen, rapujen yms. allaskasvatus luokitellaan
vesiviljelyyn (032).

0311

Merikalastus

03110 Merikalastus
Tähän kuuluu:

• avomerellä ja rannikkovesissä tapahtuva
ammattimainen kalastus

• äyriäisten (mm. rapujen), simpukoiden ja
nilviäisten pyynti merellä

• vesikasvien, korallien ym. keruu
• valaiden pyynti
• muiden merivedessä elävien eläinten pyynti
(kilpikonnat, vaippaeläimet, merisiilit yms.)
Tähän kuuluu myös:

• sekä merikalastusta että kalan jalostusta tai
säilöntää suorittavien kalastusalusten toiminta

• muiden merieliöiden ja merestä saatavien
•

tuotteiden keruu (vesikasvit, levät, korallit,
pesusienet, luonnonhelmet yms.)
ammattimaista merikalastusta palveleva
toiminta, kuten neuvonta ja kalavesien hoito

Tähän ei kuulu:

• kalojen, äyriäisten, simpukoiden yms.
vesiviljely meressä (03210)

031

Kalastus

Tähän luokkaan kuuluu vapaana luonnossa elävien
vesieliöiden (pääasiassa kalat, äyriäiset ja nilviäiset
ml. vesikasvit) pyynti ja kerääminen avomeri-,
rannikko- ja sisävesistä ihmisravinnoksi tai muuta
kulutusta varten sekä muihin tarkoituksiin joko
käsin tai erilaisten kalastusvälineiden, kuten verkkojen, siimojen tai paikallaan pysyvien pyydysten
avulla. Pyynti voidaan suorittaa ranta-alueella
(esim. nilviäisten, kuten simpukoiden ja osterien
pyynti), rannalta tapahtuvana pyyntinä, jään pääl-

• merinisäkkäiden, esim. mursujen ja hylkeiden
pyynti (01700)

• valaanlihan jalostus tehdaslaivoilla (10110)
• kalastustuotteiden jalostaminen merellä
•
•
•

toimivilla tehdaslaivoilla tai elintarviketeollisuudessa (10200)
veneiden vuokraus miehistöineen meri- tai
rannikkokuljetukseen (esim. kalastusretket)
(50101)
kalastuksen ja vesiliikenteen valvonta (84242)
urheilu- ja virkistyskalastusta palveleva
toiminta (93190)
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• urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)
• kalataloustutkimus (72192)
0312

• meriveden akvaariokalojen viljely
• eri-ikäisten kalanpoikasten tuotanto merivedessä
• simpukoiden mädin (osteri, sinisimpukka jne.)

Sisävesikalastus

tuottaminen sekä hummerin ja katkaravun
poikasten tuotanto merivedessä
merilevien ja vesikasvien viljely merivedessä

03120 Sisävesikalastus

•

Tähän kuuluu:
• ammattimainen sisävesikalastus
• äyriäisten (mm. rapujen), simpukoiden ja
nilviäisten pyynti sisävesillä
• muiden makeassa vedessä elävien eliöiden
pyynti ja keruu

• vesiviljely murtovesissä
• vesiviljely suolavesisäiliöissä ja -altaissa
• poikashautomojen toiminta merivedessä ja

Tähän kuuluu myös:
• sisävesistä saatavien tuotteiden keruu, esim.
luonnonhelmet
• ammattimaista sisävesikalastusta palveleva
toiminta, kuten neuvonta ja kalavesien hoito
Tähän ei kuulu:
• kalojen, äyriäisten, simpukoiden jne. vesiviljely
sisävesissä (03220)
• kalastustuotteiden jalostaminen elintarviketeollisuudessa (10200)
• kalastuksen ja vesiliikenteen valvonta (84242)
• urheilu- ja virkistyskalastusta palveleva
toiminta (93190)
• urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)
• kalataloustutkimus (72192)

032

Vesiviljely

Vesiviljelyyn kuuluu vesieliöiden (kalat, nilviäiset,
äyriäiset, vesikasvit, matelijat, sammakkoeläimet
yms.) hoitaminen ja kasvatus. Vesiviljelyssä käytetään menetelmiä, kuten eliöiden ruokinta ja
elinolosuhteiden säätely, joiden tavoitteena on
luonnonympäristöä parempi tuotanto.
Vesiviljely kattaa eliöiden kaikkien eri elämänvaiheiden tuottamisen (mäti, poikaset, aikuiset yms.).

0321

Kalanviljely meressä

03210 Kalanviljely meressä
Tähän kuuluu:
• kalojen, rapujen, äyriäisten, simpukoiden ja
muiden nilviäisten sekä muiden vesieläinten
viljely merivedessä
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Tähän kuuluu myös:

murtovedessä

• matofarmien toiminta merivedessä ja
murtovedessä

• merivesiviljelyä palveleva toiminta, kuten
neuvonta
Tähän ei kuulu:
sammakoiden kasvatus (03220)
urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)
kalanrehun valmistus (10910)
vesiviljelytutkimus (72192)

•
•
•
•

0322

Kalanviljely sisävesissä

03220 Kalanviljely sisävesissä
Tähän kuuluu:
• kalan, rapujen, äyriäisten, simpukoiden ja
muiden nilviäisten sekä muiden vesieläinten
viljely makeassa vedessä
• makean veden akvaariokalojen viljely
• poikashautomojen toiminta makeassa vedessä
• sammakoiden kasvatus
Tähän kuuluu myös:

• sisävesiviljelyä palveleva toiminta, kuten
neuvonta
Tähän ei kuulu:
vesiviljely merivesisäiliöissä ja -altaissa (03210)
urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)
kalanrehun valmistus (10910)
vesiviljelytutkimus (72192)

•
•
•
•

B Kaivostoiminta ja louhinta
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Kaivostoiminta ja louhinta
Kaivostoimintaan ja louhintaan kuuluu luonnossa kiinteinä (kivihiili ja malmit), nestemäisinä
(raakaöljy) tai kaasuina (maakaasu) esiintyvien mineraalien kaivu, louhinta ja pumppaus.
Otto voi tapahtua maanalaisesta louhoksesta, avolouhoksesta, kaasu- tai öljylähteestä tai meren pohjasta.
Tähän pääluokkaan kuuluvat mineraaliraaka-aineiden kuljetuksen ja markkinoinnin edellyttämät lisätoiminnot, kuten murskaaminen, jauhaminen, puhdistaminen, kuivaaminen, lajitteleminen, malmien rikastaminen, maakaasun nesteytys ja kiinteiden polttoaineiden sintraus tai
pelletöinti. Näistä toiminnoista huolehtivat usein mineraalien oton suorittavat tai niiden
lähellä sijaitsevat yksiköt.
Kaivostoiminta jaetaan kaksinumerotasoille tuotetun mineraalin perusteella. Luokkiin 05 ja
06 kuuluvat fossiilisten polttoaineiden (kivihiili, ruskohiili, raakaöljy, maakaasu) kaivostoiminta, louhinta ja pumppaus. Luokkiin 07 ja 08 kuuluvat metallimalmit, eri mineraalit ja
louhintatuotteet sekä turve.
Jotkut tähän pääluokkaan kuuluvat toiminnot, kuten hiilivetyjen pumppaus, voidaan tehdä
myös erikoistuneissa yksiköissä teollisena palveluna. Näiden yksiköiden palvelut luokitellaan
tukipalveluina luokkaan 09.
Tähän ei kuulu:
• talteenotettujen aineiden jatkojalostus luokitellaan kyseiseen teollisuuden luokkaan:
– kiven viimeistely ja kivituotteiden valmistus (23700)
– mineraalien murskaaminen, jauhaminen ja muu työstäminen, kun se ei tapahdu
kaivostoiminnan yhteydessä (23910, 23990)
• maaperän rakentaminen kaivostoimintaa varten (43120)
• geofysikaaliset, geologiset ja seismiset tutkimukset (71129)
• raakaveden otto, puhdistus ja jakelu (36000)
• luonnon lähde- ja kivennäisvesien pullottaminen lähteillä ja kaivoilla (11070)

05

Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu

Tähän luokkaan kuuluu kiinteiden mineraalipolttoaineiden kaivu ja louhinta maanalaisissa ja avolouhoksissa sekä siihen kuuluvat kuljetuksen ja
markkinoille viemisen edellyttämät lisätoiminnot,
kuten lajittelu, puhdistaminen ja sintraus.

051

Kivihiilen kaivu

0510

Kivihiilen kaivu

Tähän ei kuulu:
• koksaus (19100)
• kivi- ja ruskohiilen kaivun tukipalvelut (09900)
• kivi- ja ruskohiilibrikettien valmistus (19200)

• kivihiilen ja antrasiitin louhinta: maanalainen

05100 Kivihiilen kaivu
Tähän kuuluu:

•

•

tai avolouhinta, myös liuotusmenetelmän avulla
tapahtuva talteenotto
kivihiilen ja antrasiitin puhdistus, murskaaminen, seulonta, pesu, lajittelu, jauhaminen,
sintraus, vaahdotus, sulatus jne. luokittelun,
laadun parantamisen, kuljetuksen tai
varastoinnin helpottamiseksi
murukivihiilen talteenotto kaatokasoista
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Tähän ei kuulu:
• ruskohiilen louhinta (05200)
• turpeen nosto (08920)
• kivihiilen louhinnan tukipalvelut (09900)
• kivihiilen louhinnan koeporaukset (09900)
• koksaamoissa tapahtuva kiinteiden polttoaineiden valmistus (19100)
• kivihiilibrikettien valmistus (19200)
• hiilikaivosalueiden perustustyöt ja
esirakentaminen (43120)

052

Ruskohiilen kaivu

0520

Ruskohiilen kaivu

• ruskohiilen puhdistus, veden poistaminen
ruskohiilestä, murskaaminen, seulonta, pesu,
lajittelu, jauhaminen, sintraus, vaahdotus,
sulatus laadun parantamiseksi ja kuljetuksen
tai varastoinnin helpottamiseksi
Tähän ei kuulu:
kivihiilen louhinta (05100)
turpeen nosto (08920)
ruskohiilen louhinnan tukipalvelut (09900)
kivihiilen louhinnan koeporaukset (09900)
ruskohiilibrikettien valmistus (19200)
hiilikaivosalueiden perustustyöt ja esirakentaminen (43120)

•
•
•
•
•
•

05200 Ruskohiilen kaivu
Tähän kuuluu:
• ruskohiilen (ruskea kivihiili) louhinta:
maanalainen tai avolouhinta, myös liuotusmenetelmän avulla tapahtuva talteenotto

06

Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto

Tähän luokkaan kuuluu raakaöljyn pumppaus, öljyliuskeen louhinta ja öljyn talteenotto öljyliuskeesta ja -hiekasta sekä maakaasun ja nestemäisten
hiilivetyjen pumppaus.
Tähän luokkaan kuuluvat myös öljy- ja kaasukenttien toimintaan tai kehittämiseen liittyvät toiminnot. Kyseisiin toimintoihin kuuluvat poraus, lähteiden viimeistely ja varustaminen; emulsionmurtajien, liejunerottimien ja raakaöljyn koontiputkien käyttö sekä kaikki muut öljyn ja kaasun valmisteluun tuotantoalueella liittyvät toiminnot kuljetukseen asti.
Tähän ei kuulu:
• öljy- ja kaasulähteiden hyödyntämiseen liittyvät
palkkio- tai sopimusperusteiset tukipalvelut:
– öljy- ja kaasulähteiden tutkiminen
(09100)
– öljyn ja kaasun etsintään liittyvä koeporaus
ja koekairaus (09100)
• öljytuotteiden jalostus (19200)
• geofysikaaliset, geologiset ja seismiset tutkimukset (71129)
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061

Raakaöljyn tuotanto

0610

Raakaöljyn tuotanto

06100 Raakaöljyn tuotanto
Tähän kuuluu:
• raakaöljyn pumppaus ja siihen liittyvä
tuotantotoiminta
Tähän kuuluu myös:

• bitumiliuskeen ja bitumipitoisen hiekan kaivu
ja louhinta

• raakaöljyn tuotanto bitumiliuskeesta ja
bitumipitoisesta hiekasta

• prosessit raakaöljyn tuottamiseksi: dekantointi, suolan poisto, veden erotus, stabilointi jne.
Tähän ei kuulu:

• öljyn ja kaasun pumppaukseen liittyvät
tukipalvelut (09100)

• jalostettujen öljytuotteiden valmistus (19200)
• nesteytettyjen maaöljykaasujen talteenotto
raakaöljyn jalostuksessa (19200)

• putkijohtokuljetus (49500)

B Kaivostoiminta ja louhinta

062

Maakaasun tuotanto

0620

Maakaasun tuotanto

Tähän ei kuulu:

• öljyn ja kaasun pumppaukseen liittyvät
tukipalvelut (09100)

06200 Maakaasun tuotanto

• öljyn ja kaasun etsintään liittyvät palvelut

Tähän kuuluu:
• raa’an kaasumaisen hiilivedyn (maakaasun)
pumppaus
• raa’an nestemäisen maakaasun talteenotto
• nestemäisen hiilivedyn jakeiden poistaminen
ja erottaminen
• rikin poistaminen kaasusta
• nestemäisten hiilivetyjen pumppaus nesteyttämällä tai pyrolyysin avulla

• sopimus- tai palkkioperusteella tapahtuva maa-

07

(09100)

•
•
•

kaasun nesteytys ja uudelleen kaasuunnuttaminen kuljetusta varten kaivospaikalla (09100)
nesteytettyjen maaöljykaasujen talteenotto
raakaöljyn jalostuksessa (19200)
teollisuuskaasujen valmistus (20110)
putkijohtokuljetus (49500)

Metallimalmien louhinta

Tähän luokkaan kuuluu metallimalmien kaivu, louhinta ja pumppaus maanalaisista ja avolouhoksista,
meren pohjasta jne. sekä malmin muokkaus kaivospaikalla jatkojalostuksessa tarvittavaan muotoon:
murskaaminen, hienontaminen, seulonta, pesu,
vaahdotus, sintraus, sulatus, kuivaaminen, kalsinointi, pasuttaminen, ominaispainoerotus ja magneettinen rikastus.

Tähän ei kuulu:

• pyriittien ja pyrrotiittien kaivu ja rikastus
(08910)

• rautapyriittien pasuttaminen (20130)
• metalliesineiden tuotanto metallijauheista
sintraamalla (25500)

072

Värimetallimalmien louhinta

Esiintymästä voidaan saada useita eri malmeja,
mutta kaivos luokitellaan taloudellisesti kannattavimman malmin pitoisuuden mukaan.

Tähän luokkaan kuuluu värimetallimalmien, kuten alumiinin, kuparin, lyijyn, sinkin, tinan ja jalometallien sekä uraani- ja toriummalmien louhinta.

071

Rautamalmien louhinta

0721

0710

Rautamalmien louhinta

07100 Rautamalmien louhinta
Tähän kuuluu:
• pääasiassa rautaa sisältävien malmien louhinta:
– hematiitti (punamulta ja rautahohde)
– magnetiitti
– limoniitti
– martiitti
– minettimalmi
– sideriitti eli rautasälpä
• rautamalmien jatkokäsittely kaivospaikalla:
– murskaaminen, hienontaminen, seulonta,
pesu, vaahdotus, sintraus rautapelleteiksi,
sulatus yms. rikastaminen

Uraani- ja toriummalmien louhinta

07210 Uraani- ja toriummalmien louhinta
Tähän kuuluu:

• uraani- ja toriummalmien louhinta, esim.
uraniniitti ja pikivälke

• uraani- ja toriummalmien rikastus
• uraanioksidin (yellowcake) valmistus
Tähän ei kuulu:

• uraani- ja toriummalmien isotooppirikastus
eli väkevöinti (20130)

• lohkeavien alkuaineiden ja niiden isotooppien
valmistus (20130)

• uraanimetallin valmistus pikivälkkeestä ja
muista malmeista (24460)

• uraanin sulatus ja jalostus (24460)
• polttoaine-elementtien valmistus (20130)
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0729

Muiden värimetallimalmien
louhinta

07290 Muiden värimetallimalmien
louhinta
Tähän kuuluu metallimalmien louhinta ja käsittely tarkoituksena ottaa talteen muuta metallia kuin
rautaa:
• värimetallimalmien louhinta:
– alumiini (bauksiitti)
– kupari
– lyijy
– sinkki
– tina
– mangaani
– kromi
– nikkeli
– koboltti
– molybdeeni

08

– tantaali
– vanadiini jne.
• jalometalleja sisältävien malmien kaivu:
– kulta
– hopea
– platina
Tähän kuuluu myös:
• näiden metallimalmien muokkaus kaivospaikalla jatkojalostuksessa tarvittavaan muotoon:
murskaaminen, hienontaminen, seulonta,
pesu, vaahdotus, sulatus yms. rikastaminen
Tähän ei kuulu:

• alumiinioksidin valmistus (24420)
• ensisulatteiden valmistus kuparista tai nikkelistä
(24440, 24450)

• uraani- ja toriummalmien louhinta ja rikastus
(07210)

Muu kaivostoiminta ja louhinta

Tähän luokkaan kuuluu kiven, hiekan, soran, saven, kemiallisten ja lannoitemineraalien sekä muiden kaivannaisten, kuten hioma-aineiden, jalokivien, suolan, kvartsin jne. kaivu ja louhinta ja kaivannaistoiminnan yhteydessä tapahtuva kiven ja muiden kaivannaisten murskaus, seulonta, pesu yms.
Tähän kuuluu myös suolankeräysaltaiden toiminta
sekä konekaivu veden virtauksen mukanaan tuomista sedimenttikerroksista pl. kullanhuuhdonta,
joka kuuluu luokkaan 07290.
Esiintymästä voidaan saada useita eri mineraaleja
mutta kaivos luokitellaan taloudellisesti kannattavimman mineraalin pitoisuuden mukaan.

081

Kiven louhinta, hiekan ja
saven otto

0811

Koriste- ja rakennuskiven, kalkkikiven, kipsin, liidun ja liuskekiven
louhinta

Tähän kuuluu:
• koriste-, muistomerkki- tai rakennuskiven
louhinta, karkea lohkominen ja sahaaminen
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• kalkkikiven, kipsin, anhydriitin, liidun ja
kalsinoimattoman dolomiitin louhinta

• liuskekiven louhinta
08111 Koriste- ja rakennuskiven louhinta
Tähän kuuluu:
• rakennuskiven, muistomerkki- tai koristekiven
louhinta, karkea lohkominen ja sahaaminen:
– marmori
– graniitti
– gneissi
– vuolukivi
– hiekkakivi jne.
Tähän ei kuulu:
• kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely
muualla kuin louhoksissa esim. kiviveistämöt
(23700)
• kiven murskaus soran ja sepelin tuotannon
yhteydessä (08120)

08112 Kalkkikiven, kipsin, liidun ja
dolomiitin louhinta
Tähän kuuluu:
• kalkkikiven louhinta ja murskaaminen
• kipsin ja anhydriitin louhinta

B Kaivostoiminta ja louhinta

• liidun ja kalsinoimattoman dolomiitin louhinta
• maanparannukseen tai kalkki- ja sementtiteollisuuden raaka-aineeksi tarkoitetun kalkkikiven murskaus, jauhaminen ja lajittelu
louhintapaikalla
Tähän ei kuulu:
• kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
(08910)
• kalsinoidun dolomiitin tuotanto (23520)

08113 Liuskekiven louhinta
Tähän kuuluu:
• liuskekiven kaivu ja louhinta sekä siihen
liittyvä kiven karkea käsittely

0812

Soran, hiekan, saven ja
kaoliinin otto

08120 Soran, hiekan, saven ja
kaoliinin otto
Tähän kuuluu:
• teollisuushiekan, rakennushiekan ja soran
otto ja kaivu
• kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus
• kiven hienontaminen ja lajittelu käytettäväksi
talon- ja tienrakennuksen sekä betoniteollisuuden raaka-aineena
• saven, tulenkestävän saven, kaoliinin ja
muiden keraamisen teollisuuden raakaaineena käytettävien maalajien kaivu
Tähän ei kuulu:
• bitumipitoisen hiekan kaivu (06100)
• kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
(08910)
• paisutetun saven valmistus yms. saven
käsittely (23990)

089

Muu mineraalien kaivu

0891

Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta

08910 Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
Tähän kuuluu:
• apatiitin kaivu
• kalsiumfosfaatin ja luonnon kaliumsuolojen
kaivu
• luonnonrikin kaivu

• rikkikiisun eli pyriitin ja magneettikiisun eli
•

•
•
•

pyrrotiitin ja muiden rautasulfidien kaivu ja
rikastus, paitsi pasutus
luonnon bariumsulfaatin ja bariumkarbonaatin
(raskassälpä ja viteriitti), luonnonboraattien,
luonnon magnesiumsulfaatin (kieseriitti)
kaivu
maavärien, fluorisälvän ja muiden vastaavien
mineraalien kaivu kemikaalien hankkimiseksi
guanon otto
mineraalien muokkaus kaivospaikalla: murskaaminen, hienontaminen, seulonta yms. rikastaminen

Tähän ei kuulu:

• suolan kaivu (08930)
• rautapyriittien pasuttaminen (20130)
• lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
(20150)

0892

Turpeen nosto

08920 Turpeen nosto
Tähän kuuluu:

• turpeen nosto polttoturpeeksi, maanparannusja muihin tarkoituksiin, esim. kasvuturve

• turpeen muokkaus laadun parantamiseksi ja
kuljetuksen tai varastoinnin helpottamiseksi
Tähän ei kuulu:

• turvebrikettien valmistus (19200)
• turvepellettien valmistus energiakäyttöön
(16290)

• turpeesta, luonnon maa-aineksista, hiekasta,
•
•

savesta ja mineraalilannoitteista sekoitetun
puutarhamullan tuotanto (20150)
turvetuotteiden valmistus (23990)
turpeen nostoa palveleva toiminta (09900)

0893

Suolan tuotanto

08930 Suolan tuotanto
Tähän kuuluu:

• vuorisuolan kaivu, myös liuottamalla ja
pumppaamalla

• suolan tuotanto merivettä tai muuta suolavettä haihduttamalla

• suolan murskaus ja puhdistus tuottajan toimesta
Tähän ei kuulu:

• ruokasuolan valmistus, esim. jodisuola (10840)
• juomakelpoisen veden tuotanto suolavettä
haihduttamalla (36000)
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0899

Muualla luokittelematon
kaivostoiminta ja louhinta

• kaivostoiminnan yhteydessä tapahtuva mineraalien käsittely jatkojalostuksessa tai -käytössä tarvittavaan muotoon: murskaaminen, seulonta, pesu, kiillotus, jauhatus ym.
rikastaminen

08990 Muualla luokittelematon
kaivostoiminta ja louhinta
Tähän kuuluu:
• eri mineraalien ja ainesten kaivu ja louhinta:
– hioma-aineet, piimaa, luonnongrafiitti,
steatiitti (talkki), maasälpä jne.
– luonnonasfaltti ja -bitumi, asfalttikivi ja
kiviainekseen sitoutunut bitumi
– jalokivet, puolijalokivet, teollisuustimantit, kvartsi, kiille jne.

09

Tähän kuuluu myös:

• näiden mineraalien konekaivu veden virtauksen mukanaan tuomista sedimenttikerroksista
Tähän ei kuulu:

• kullanhuuhdonta (07290)

Kaivostoimintaa palveleva toiminta
– suunnattu poraus ja uudelleenporaus;

Tähän luokkaan kuuluvat palkkio- tai sopimusperusteella tehdyt erikoistuneet kaivostoimintaan
liittyvät palvelut. Siihen kuuluvat öljylähteillä sekä malmin ja muiden mineraalikaivannaisten kaivupaikoilla tehtävät perinteiset kaivostutkimukset, kuten kairausnäytteiden otto ja geologisten
havaintojen teko sekä poraus, koeporaus tai uudelleenporaus. Muita tyypillisiä palveluja ovat öljy- ja kaasulähteiden perustusten rakentaminen,
lähteen kairausputken sementillä vuoraaminen,
lähteiden tyhjentäminen, puhdistaminen, kaivosten kuivatus ja veden pumppaus kaivoksesta, liikamaan poiskuljetus kaivoksilla jne.

–
–
–

porauksen aloittaminen, poratornin
pystytys, korjaus ja purkaminen paikalla;
öljy- ja kaasukaivon kairausputken
sementillä vuoraaminen; pumppaaminen;
lähteiden sulkeminen ja siihen liittyvät
toimenpiteet
kaivospaikalla tapahtuva maakaasun
nesteytys ja uudelleen kaasuunnuttaminen
kuljetusta varten
kaivosten kuivatus ja veden pumppauspalvelut palkkio- tai sopimusperusteella
raakaöljyn tai maakaasun etsintään liittyvä
koeporaus

091

Raakaöljyn ja maakaasun
tuotantoa palveleva toiminta

Tähän kuuluu myös:
• palontorjunta öljy- ja kaasukentillä

0910

Raakaöljyn ja maakaasun
tuotantoa palveleva toiminta

• erikostunut kaivostoiminnan koneiden korjaus

09100 Raakaöljyn ja maakaasun
tuotantoa palveleva toiminta
Tähän kuuluu:
• palkkio- tai sopimusperusteella tehdyt öljyn ja
maakaasun pumppaukseen liittyvät palvelut:
– öljyn ja kaasun etsintään liittyvät palvelut,
esim. perinteiset kaivostutkimukset, kuten
geologisten havaintojen teko koekaivauspaikalla
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Tähän ei kuulu:
(33129)

• maakaasun nesteytys ja uudelleen kaasuunnut•

taminen kuljetusta varten tukkukauppiaan
toimesta (52219)
geofysikaaliset, geologiset ja seismiset mittaukset
palkkio- tai sopimusperusteella (71129)

B Kaivostoiminta ja louhinta

099
0990

Muuta kaivostoimintaa ja
louhintaa palveleva toiminta
Muuta kaivostoimintaa ja
louhintaa palveleva toiminta

09900 Muuta kaivostoimintaa ja
louhintaa palveleva toiminta
Tähän kuuluu:
• kaivostoimintaan liittyvät tukipalvelut palkkiotai sopimusperusteella luokkiin 05, 07 ja 08:
– tutkimuspalvelut esim. perinteiset
kaivostutkimukset kuten kairausnäytteiden
otto ja geologisten havaintojen teko koekaivauspaikalla

– kaivosten kuivatus ja veden pumppauspalvelut palkkio- tai sopimusperusteella

– koeporaus ja koekairaus
Tähän ei kuulu:
• erikoistunut kaivostoiminnan koneiden korjaus
(33129)
• geofysikaaliset, geologiset ja seismiset mittaukset
palkkio- tai sopimusperusteella (71129)

Tilastokeskus 99

C Teollisuus

C

Teollisuus
Tähän kuuluu materiaalien, aineiden ja komponenttien mekaaninen, kemiallinen tai biologinen
muuntaminen uusiksi tuotteiksi. Valmistusprosesseissa tarvittavat materiaalit, aineet, tai komponentit saadaan alkutuotannosta (maa-, metsä- ja kalatalous, kaivostoiminta tai louhinta) tai
teollisesti valmistetuista välituotteista. Valmistusprosessin tuotos voi olla käyttöön tai kulutukseen valmis lopputuote tai se voi olla välituote, jota on tarkoitus jalostaa edelleen. Esimerkiksi
alumiinisulaton tuotos on raaka-ainetta alumiinin tuotantoon, alumiini on raaka-ainetta alumiinilangan vetoon ja alumiinilanka on raaka-ainetta valmiiden lankatuotteiden valmistukseen.
Teollisuuteen kuuluu myös sellaisen valmistuttajan toiminta, joka on ulkoistanut koko tuotantoprosessinsa, jos valmistuttaja omistaa lopputuotteiden lisäksi myös valmistuksessa
käytetyt raaka-aineet.
Tuotteiden kokoonpano komponenteista luokitellaan valmistukseksi. Komponentit ovat joko
itse tuotettuja tai muualta ostettuja.
Koneiden ja laitteiden erikoiskomponenttien ja osien sekä niiden lisävarusteiden ja -laitteiden
valmistus luokitellaan yleensä samaan luokkaan kuin niiden koneiden ja laitteiden valmistus,
joihin kyseiset osat ja lisälaitteet on tarkoitettu kuuluviksi. Koneiden ja laitteiden yleiskomponenttien ja osien, kuten moottorien, mäntien, sähkömoottorien, elektronisten laitteiden,
venttiilien, hammaspyörien ja rattaiden valmistus luokitellaan soveltuviin valmistuksen luokkiin riippumatta siitä, minkälaisiin koneisiin ja laitteisiin niitä voidaan käyttää. Erikoiskomponenttien valmistus esimerkiksi muovimateriaalista valamalla tai puristamalla luokitellaan
kuitenkin muovituotteiden valmistukseen.
Myös tavaroiden olennainen muuntaminen, kunnostaminen alkuperäisen tuotteen veroiseksi
tai muu vastaava uudistaminen (esimerkiksi laivojen ja lentokoneiden peruskorjaus valmistajan toimesta) luokitellaan valmistamiseen.
Jätteen kierrätys ts. jätteen muuntaminen uusioraaka-aineeksi luokitellaan luokkaan 383
(Materiaalien kierrätys). Vaikka prosessiin voi sisältyä mekaanista tai kemiallista muuntamista, sitä ei luokitella valmistukseksi, koska toiminnan pääasiallinen tarkoitus on jätteen käsittely, ja se luokitellaan luokkaan E (Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu
ympäristön puhtaanapito). Uusien lopputuotteiden tuottaminen uusioraaka-aineista luokitellaan kuitenkin valmistukseksi.
Tuotantokäyttöön tarkoitettujen ja vastaavien koneiden ja laitteiden erikoistunut huolto, korjaus ja asennus luokitellaan pääsääntöisesti luokkaan 33 (Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus). Tietokoneiden sekä henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus luokitellaan kuitenkin luokkaan 95 (Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus) ja moottoriajoneuvojen korjaus luokkaan 45 (Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien
tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus).
Huomioitavaa: Teollisuuden ja muiden toimialojen väliset rajat saattavat olla epäselviä. Yleissääntönä on, että valmistustoiminnassa materiaali muunnetaan uusiksi tuotteiksi. Se, mikä
määritellään uudeksi tuotteeksi, voi olla jossain määrin subjektiivista. Selvyyden vuoksi seuraavassa luetellaan valmistukseksi luokiteltavia toimintoja:
• tuoreen kalan käsittely muualla kuin kalastusaluksissa (10200)
• maidon pastörointi ja pakkaus (10510)
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•
•
•
•
•
•
•

Teollisuus

nahan muokkaaminen (15110)
puunsuojaus ja lämpökäsittely (16100)
painaminen ja siihen liittyvä toiminta (181)
renkaiden uudelleenpinnoitus (22110)
valmisbetonin tuotanto (23630)
galvanointi, pinnoitus ja metallin lämpökäsittely (25610)
koneiden muuntaminen ja uudistus (esim. autonmoottorit 29100)

Toisaalta on toimintoja, joihin saattaa liittyä muuntamisprosessi, mutta joita ei luokitella valmistukseksi. Näihin kuuluvat
• puunkaato (02 Metsätalous ja puunkorjuu)
• maataloustuotteiden hyödyntäminen maatiloilla (A Maatalous, metsätalous ja kalatalous)
• ruoan valmistaminen välittömästi paikan päällä nautittavaksi (56 Ravitsemispalvelut)
• malmien ja muiden mineraalien käsittely (B Kaivostoiminta ja louhinta)
• rakennuspaikalla tapahtuva rakenteiden kokoaminen ja valmistustoiminta (F Rakentaminen)
• suurten tavaramäärien jakaminen pienempiin osiin, maalien sekoittaminen asiakkaan toiveiden mukaisesti ja metallien leikkaaminen asiakkaan tarpeen mukaan (G Tukku- ja
vähittäiskauppa)

10

Elintarvikkeiden valmistus

Elintarviketeollisuus jalostaa maatalouden, metsätalouden ja kalatalouden tuotteita ihmisten tai
eläinten ruoaksi sekä tuottaa monia välituotteita,
jotka eivät sellaisenaan ole elintarvikkeita. Toiminnan yhteydessä syntyy usein myös sivutuotteita (esim. vuotia teurastuksen ja öljykakkuja öljyn
puristamisen sivutuotteina).

• välittömästi valmistuksen jälkeen tai paikan

Elintarvikkeiden valmistus jaetaan edelleen kolminumerotasolla lihan jalostukseen, kalan ja äyriäisten jalostukseen, hedelmien ja kasvisten jalostukseen, rasvojen ja öljyjen valmistukseen, maitotuotteiden valmistukseen, myllytuotteiden valmistukseen, leipomotuotteiden ja makaronien valmistukseen, eläinten ruokien valmistukseen ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen. Tuotantoa
voidaan harjoittaa sekä omaan käyttöön että
kolmannelle osapuolelle, kuten sopimusperusteisen teurastuksen tapauksessa.

•

Jotkut itse valmistamiaan tuotteita myyvät toimintayksiköt, esimerkiksi leipomot, leivonnaismyymälät ja lihavalmisteliikkeet, luokitellaan
teollisuuteen siitä huolimatta, että niissä harjoitetaan myös vähittäismyyntiä.
Tähän ei kuulu:
• tuotteiden vähäinen jalostus kaupan yhteydessä
(G)

•
•

päällä nautittavaksi tarkoitetun ruoan
valmistus (56)
elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa
syntyvän jätteen muokkaaminen uusioraakaaineeksi (38320)
elintarvike- ja juomajätteen käsittely ja
loppusijoitus (38210)
palkkio- tai sopimusperusteinen lihan
pakkaaminen (82920)

101

Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden
valmistus

1011

Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja)

10110 Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja)
Tähän kuuluu nautakarjan, sikojen, lampaiden,
vuohien, hevosten, porojen, kaniinien, kamelien
yms. eläinten teurastaminen teurastamoissa:
• tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn lihan
tuotanto ruhoina, ruhonosina tai paloina
• laardin ja muiden ihmisravinnoksi kelpaavien
eläinrasvojen sulatus
• eläinten sisäelinten käsittely
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Tähän kuuluu myös:
• lihan leikkuu ja muu käsittely palkkio- tai
sopimusperusteisena (rahtityö)
• teurastamoissa tapahtuva raakavuotien ja
-nahkojen käsittely
• rasvavillan tuotanto
• valaiden teurastus ja lihan jalostus maissa
tai siihen erikoistuneilla aluksilla
Tähän ei kuulu:
• siipikarjasta peräisin olevien syötävien rasvojen
sulatus (10120)
• palkkio- tai sopimusperusteinen lihan pakkaaminen (82920)

1012

Siipikarjan teurastus ja lihan
säilyvyyskäsittely

10120 Siipikarjan teurastus ja lihan
säilyvyyskäsittely
Tähän kuuluu:
• tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn siipikarjanlihan tuotanto kokonaisina, puolikkaina tai
paloina
• ihmisravinnoksi kelpaavien siipikarjanrasvojen
sulatus
• siipikarjan sisäelinten käsittely
Tähän kuuluu myös:
• siipikarjanlihan leikkuu ja muu käsittely
palkkio- tai sopimusperusteisena (rahtityö)
• sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto
teurastuksen yhteydessä
Tähän ei kuulu:
• palkkio- tai sopimusperusteinen lihan
pakkaaminen (82920)
• höyhenien ja untuvien keruu luonnosta (02300)

1013

Liha- ja siipikarjatuotteiden
valmistus

10130 Liha- ja siipikarjatuotteiden
valmistus
Tähän kuuluu:
• lihan (myös siipikarjanlihan) jalostus: suolaus,
savustus, kuivaus ja muu säilöntä sekä
marinointi
• tuotteiden valmistus lihasta, sisäelimistä tai
verestä:

– makkarat, pateet, lihahyytelöt, verimakka•

ra ja -palttu, keittokinkku, suoleen tms.
kuoreen laitetut erikoisvalmisteet
lihatuotteiden pakastus

Tähän ei kuulu:

• käsittelemättömän lihan ja siipikarjanlihan
leikkaus ja pakastus (10110, 10120)

• valmisaterioiden tai einesten valmistus lihasta
ja siipikarjanlihasta (10850)

• lihaa sisältävien ruokasalaattien valmistus
(10850)

• lihaliemikuutioiden ja pussikeittojen valmistus
(10890)

• lihauutteiden ja -mehujen valmistus (10890)
• palkkio- tai sopimusperusteinen lihan
pakkaaminen (82920)

102

Kalan, äyriäisten ja
nilviäisten jalostus ja
säilöntä

1020

Kalan, äyriäisten ja nilviäisten
jalostus ja säilöntä

10200 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten
jalostus ja säilöntä
Tähän kuuluu:
• kalojen, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja
säilöntä: kuivaus, kypsennys, savustus,
suolaus jne.
• kala-, äyriäis- ja nilviäistuotteiden valmistus:
kalafileet, mäti, kaviaari, kaviaarin kaltaiset
tuotteet jne.
• kalajauhon valmistus ihmisravinnoksi ja
eläinten rehuksi
• kalatuotteiden pakastus
• ihmisravinnoksi sopimattoman jauhon ja
nesteeseen liukenevien valmisteiden tuotanto
kalasta ja muista vesieliöistä
Tähän kuuluu myös:

• kalan jalostus ja säilöntä siihen erikoistuneilla
aluksilla (tehdaslaivoilla)

• merilevän jalostus
Tähän ei kuulu:

• kalan jalostus ja säilöntä kalastusaluksilla
(03110)

• öljyjen ja rasvojen valmistus kaloista ja muista
meren eliöistä (10410)

• valmisaterioiden tai einesten valmistus kalasta
(10850)
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• kalaa sisältävien ruokasalaattien valmistus
•
•

(10850)
kalaliemikuutioiden ja pussikeittojen valmistus
(10890)
valaanlihan jalostus maissa tai siihen erikoistuneilla aluksilla (10110)

1039

Teollisuus

Muu hedelmien, marjojen ja
kasvisten jalostus ja säilöntä

10390 Muu hedelmien, marjojen ja
kasvisten jalostus ja säilöntä
Tähän kuuluu:

• pääasiassa hedelmiä ja kasviksia sisältävien

103

Hedelmien ja kasvisten
jalostus ja säilöntä

1031

Perunoiden jalostus ja säilöntä

10310 Perunoiden jalostus ja säilöntä
Tähän kuuluu:
• perunoiden jalostus ja säilöntä:
– perunapakasteiden valmistus (ranskalaiset
perunat, lohkoperunat yms.)
– kuivattujen muhennettujen perunoiden
valmistus (perunasosejauheet)
– perunasta valmistettujen pikkusuolaisten
valmistus
– perunalastujen valmistus
– hienojen ja karkeiden perunajauhojen,
-hiutaleiden ja -suurimoiden valmistus
Tähän kuuluu myös:
• perunoiden teollinen kuoriminen
Tähän ei kuulu:
• tärkkelyksen valmistus perunasta
(myös ns. tavallinen perunajauho) (10620)
• perunasoselaatikoiden ja muiden vastaavien
einesten valmistus (10850)

1032

Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen
valmistus

10320 Hedelmä-, marja- ja
kasvismehujen valmistus
Tähän kuuluu:
• aitojen hedelmä-, marja- ja kasvismehujen
valmistus, pullotus ja muu pakkaaminen
• hedelmä-, marja- ja kasvismehutiivisteiden
valmistus
• täys- ja tuoremehujen sekä nektarien valmistus
• mehuasemat
Tähän ei kuulu:
• hedelmämehuilla tai keinotekoisella aromilla
yms. maustettujen juomien valmistus (11070)

•
•
•
•
•
•
•
•

tuotteiden valmistus pl. einekset ja
valmisruoat
hedelmien, marjojen, pähkinöiden ja kasvisten
pakastus, kuivaus ja säilöntä öljyn tai etikan
avulla, purkitus yms.
hedelmä- ja vihanneselintarvikkeiden valmistus
hillojen, marmeladien ja hyytelöiden valmistus
paahdettujen pähkinöiden valmistus
pähkinätahnojen ja -tuotteiden valmistus
ml. mantelimassa
sienisäilykkeiden valmistus
tofun (soijajuusto) valmistus
hedelmistä ja vihanneksista valmistetut
tuore- elintarvikkeet (myös rahtityö):
– pakattu salaatti, juuresraasteet jne.
– kuoritut ja pilkotut vihannekset
– keittojuurespakkaukset yms.

Tähän ei kuulu:
• hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus
(10320)
• hedelmien ja pähkinöiden säilöntä sokerissa
(10820)
• hedelmä- ja marjajauheiden valmistus (10610)
• ruokasalaattien valmistus (10850)
• einesten ja valmisruokien valmistus kasviksista
ja hedelmistä (10850)
• perunatuotteiden valmistus (10310)
• jauhojen valmistus kuivatuista palkokasveista
(10610)
• kasvisliemikuutioiden ja pussikeittojen valmistus
(10890)
• keinotekoisten tiivisteiden valmistus (10890)

104

Kasvi- ja eläinöljyjen ja
-rasvojen valmistus

Tähän kuuluu raakaöljyjen ja -rasvojen sekä puhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus kasvi- tai eläinperäisistä aineista, paitsi laardin ja muiden syötävien
eläinrasvojen sulattaminen ja puhdistaminen.
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1041

Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen
ja -rasvojen valmistus (pl.
ravintorasvat)

10410 Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen
ja -rasvojen valmistus (pl.
ravintorasvat)
Tähän kuuluu:
• raakaöljyjen ja -rasvojen valmistus: oliivi-,
soija-, palmu-, auringonkukka-, puuvillansiemen-, rapsi-, rypsi-, sinappi-, pellavaöljyn
yms. valmistus (paitsi maissiöljyn valmistus)
• hienojen tai karkeiden jauhojen valmistus
sellaisista öljysiemenistä, öljypähkinöistä tai
palmunytimistä, joista ei ole poistettu rasvaa
• puhdistettujen öljyjen valmistus: oliiviöljy,
soijaöljy jne.
• kasviöljyjen jalostaminen: öljyn puhdistaminen puhaltamalla höyryä kuumennetun öljyn
läpi, keittäminen, veden poistaminen öljystä,
öljyn kovettaminen hydratoimalla jne.
Tähän kuuluu myös:
• öljyjen valmistus kaloista ja merinisäkkäistä
• syötäväksi kelpaamattomien eläinöljyjen ja
-rasvojen valmistus
• puuvillalintterit, öljykakut ja muut öljyn puristamisessa syntyvät jätetuotteet
Tähän ei kuulu:
• laardin ja muiden syötävien eläinrasvojen
sulattaminen ja puhdistaminen (10110)
• margariinin valmistus (10420)
• maissiöljyn valmistus (10620)
• eteeristen öljyjen valmistus (20530)
• kemiallisesti muunnettujen raakojen kasviöljyjen
ja -rasvojen valmistus (20590)

1042

Margariinin ja sen kaltaisten
ravintorasvojen valmistus

10420 Margariinin ja sen kaltaisten
ravintorasvojen valmistus
Tähän kuuluu:
• margariinin valmistus
• ravintorasvaseosten ja vastaavanlaisten
levitteiden valmistus
• ruoanlaittoon tarkoitettujen rasvaseosten
valmistus

Tähän kuuluu myös:

• margariinin kaltaisten ravintorasvojen
valmistus, jotka sisältävät vähemmän kuin
40 % maitorasvaa

105

Maitotaloustuotteiden
valmistus

1051

Maitotaloustuotteiden ja juuston
valmistus

10510 Maitotaloustuotteiden ja juuston
valmistus
Tähän kuuluu maidonjalostus: tuoreen, nestemäisen kokomaidon ja kerman luokittelu, siivilöinti,
testaus ja jäähdytys; kerman erottelu maidosta;
maidon pastörointi, sterilointi, homogenointi, iskukuumennus ym.; maidon ja kerman pakkaaminen:
• pastöroidun, steriloidun, homogenoidun ja/tai
iskukuumennetun maidon ja kerman
valmistus
• kuivatun tai tiivistetyn maidon ja kerman
valmistus (maitojauhe), myös makeutettu
• voin valmistus
• voiöljyn valmistus
• maitorasvapohjaisten levitteiden valmistus,
jotka sisältävät vähintään 40 % maitorasvaa
• piimän, viilin, jogurtin, rahkan ja smetanan
valmistus
• juuston ja juustoaineen valmistus
• heran valmistus
• laktoosittoman maitojuoman valmistus
• maitopohjaisten juomien valmistus
• kaseiinin tai laktoosin valmistus
Tähän ei kuulu:

• voi-kasvisöljyseosten ja muiden margariinin kal•
•
•
•
•
•
•
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taisten ravintorasvojen valmistus, jotka sisältävät vähemmän kuin 40 % maitorasvaa (10420)
maatilalla tapahtuva lehmänmaidon tuotanto
(01410)
maatilalla tapahtuva lampaan-, vuohen- ja
poronmaidon tuotanto (01450, 01492)
kasvisrasvapohjaisten juustojen ja ruokakermojen valmistus (10890)
maidon korvaavien tuotteiden valmistus, kuten
soija- ja kauramaito (10890)
tofun eli soijajuuston valmistus (10390)
maidon kuljetus itsenäisten yrittäjien toimesta
maatiloilta meijereihin (49410)
keräilymeijerit (46331)

C

1052

Jäätelön valmistus

Teollisuus

10520 Jäätelön valmistus

• viljan jauhaminen kotieläinten rehuksi (10910)
• lemmikkieläinten ruokien valmistus (10920)
• maissin märkäjauhatus (10620)

Tähän kuuluu jäätelön, mehujään ja muiden vastaavien valmisteiden, kuten sorbetin ja tofujäätelön valmistus.

1062

Tähän ei kuulu:
• pehmisjäätelöaineiden ja -tiivisteiden valmistus
(10890)

Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus

10620 Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus
Tähän kuuluu:

106

Mylly- ja tärkkelystuotteiden
valmistus

Tähän luokkaan kuuluu jauhojen jauhaminen viljasta tai vihanneksista, riisin käsittely, puhdistus ja kiillotus sekä valmiiden jauhosekoitusten ja taikinoiden
valmistus näistä tuotteista. Tähän luokkaan kuuluu
myös maissin ja vihannesten märkäjauhatus sekä
tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus.

1061

Myllytuotteiden valmistus

10610 Myllytuotteiden valmistus
Tähän kuuluu:
• viljan jauhaminen ja käsittely: jauhojen,
suurimoiden ja hiutaleiden, rouheiden,
pellettien, leseiden tai alkioiden valmistus
vehnästä, rukiista, kaurasta, ohrasta, maissista
tai muista viljakasveista
• riisin käsittely: kuoritun, hiotun, kiillotetun,
painekeitetyn tai muutoin esikäsitellyn riisin
ja riisijauhon valmistus
• kasvisten, hedelmien ja marjojen jauhaminen:
hienojen tai karkeiden jauhojen valmistus
kuivatuista palkokasveista, juureksista, juurimukuloista, syötävistä pähkinöistä, hedelmistä
ja marjoista
• valmiiden leipä-, kakku-, keksi- ja ohukaisjauhosekoitusten valmistus
• valmiiden taikinoiden valmistus
Tähän kuuluu myös:
• maissihiutaleiden, murojen ja myslien sekä
muiden vastaavien tuotteiden valmistus
viljasta tai viljatuotteista
Tähän ei kuulu:
• perunasta valmistetun jauhon valmistus
(10310)
• tärkkelyksen valmistus perunasta (10620)
• päällystämättömien pizzapohjien valmistus
(10710)

• tärkkelyksen valmistus riisistä, perunasta
•
•
•
•
•

(myös ns. tavallinen perunajauho), ohrasta,
maissista jne.
maissin märkäjauhatus
rypälesokerin (glukoosi), glukoosisiirapin,
maltoosin, inuliinin jne. valmistus
gluteenin valmistus
tapiokajauhon ja tärkkelyksestä valmistetun
tapiokan korvaavien tuotteiden valmistus
maissiöljyn valmistus

Tähän ei kuulu:

• laktoosin eli maitosokerin valmistus (10510)
• sokerin valmistus sokeriruo’osta tai -juurikkaista
(10810)

• keinotekoisen hunajan ja poltetun sokerin
valmistus (10890)

107

Leipomotuotteiden,
makaronien yms. valmistus

Leipomotuotteiden, makaronin, kuskusin, nuudelien ja vastaavien tuotteiden valmistus.

1071

Leivän valmistus; tuoreiden
leivonnaisten ja kakkujen
valmistus

10710 Leivän valmistus; tuoreiden
leivonnaisten ja kakkujen
valmistus
Tähän kuuluu:

• tuoreiden leipomotuotteiden valmistus:
– leivät ja sämpylät
– leivonnaiset, kuten pullat, kakut,
leivokset, tortut
Tähän kuuluu myös:
• kaupan yhteydessä toimivassa leipomon
omassa paistopisteessä tapahtuva leipomotuotteiden paistaminen

Tilastokeskus 105

C Teollisuus

Tähän ei kuulu:
• kuivien leipomotuotteiden valmistus (10720)
• gluteenittoman leivän ja muiden gluteenittomien
leipomotuotteiden valmistus (10860)
• makaronin, nuudelien, kuskusin ja vastaavien
tuotteiden valmistus (10730)
• karjalanpiirakoiden, lihapiirakoiden ja
pasteijoiden valmistus (10850)

108

1072

1081

Näkkileivän ja keksien valmistus;
säilyvien leivonnaisten ja kakkujen
valmistus

10720 Näkkileivän ja keksien valmistus;
säilyvien leivonnaisten ja
kakkujen valmistus
Tähän kuuluu:
• näkkileivän, korppujen, keksien ja muiden
kuivien leipomotuotteiden valmistus
• säilyvien leivonnaisten ja kakkujen valmistus:
– maustekakut, piparkakut, vohvelikeksit,
pikkuleivät ym. “kuivat” leipomotuotteet
• makeiden ja suolaisten välipalatuotteiden
valmistus
• snack-tuotteiden valmistus: suolakeksit ja
-tikut yms.
Tähän ei kuulu:
• perunalastujen valmistus (10310)

1073

Makaronin, nuudelien, kuskusin ja
vastaavien jauhotuotteiden
valmistus

10730 Makaronin, nuudelien, kuskusin ja
vastaavien jauhotuotteiden
valmistus
Tähän kuuluu:
• pastatuotteiden, kuten spagetin, makaronin
ja nuudelien valmistus, myös kypsennetyt
ja täytetyt
• tuorepasta, myös täytetty
• kuskusin valmistus
• pastatuotteiden valmistus pakasteina tai
säilykkeinä
Tähän ei kuulu:
• valmisruokien valmistus pastasta (esim.
lasagne), kuskusista jne. (10850)
• pastaa sisältävien pussikeittojen valmistus
(10890)
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Muiden elintarvikkeiden
valmistus

Tähän kuuluu muualle luokittelemattomien elintarvikkeiden, kuten sokerin, makeisten, kahvin,
teen, mausteiden ja maustekastikkeiden sekä tuore-elintarvikkeiden ja erikoisruokien sekä valmisaterioiden ja -ruokien valmistus.

Sokerin valmistus

10810 Sokerin valmistus
Tähän kuuluu:
• sokerin valmistus ja puhdistus sekä sokeria
korvaavien tuotteiden valmistus sokeriruo’on
ja -juurikkaan mehusta sekä vaahteran ja
palmun mahlasta
• fariinisokerin ja sokerisiirappien, myös
maustettujen, valmistus
• melassin valmistus
• vaahterasiirapin ja -sokerin valmistus
Tähän ei kuulu:

• rypälesokerin eli glukoosin, glukoosisiirapin ja
maltoosin valmistus (10620)

• koivusokerin eli ksylitolin valmistus (20140)
1082

Kaakaon, suklaan ja makeisten
valmistus

10820 Kaakaon, suklaan ja makeisten
valmistus
Tähän kuuluu:
• kaakaon, kaakaovoin, -rasvan ja -öljyn valmistus
• suklaan ja suklaatuotteiden valmistus
• makeisten valmistus:
– karamellit, marmeladimakeiset, lakritsivalmisteet, salmiakkimakeiset
– toffee, nougat, fondantti, valkosuklaa
• purukumin valmistus
• hedelmien, pähkinöiden, hedelmän kuorien ja
muiden kasvien osien säilöminen sokeriin
• kurkkupastillien ja muiden pastillien valmistus
Tähän ei kuulu:

• mantelimassan valmistus (10390)
1083

Teen ja kahvin valmistus

10830 Teen ja kahvin valmistus
Tähän kuuluu:
• kahvin paahtaminen ja jauhaminen

C

• kofeiinittoman kahvin valmistus
• kahvituotteiden valmistus:
– murukahvin valmistus
– kahviuutteiden, -esanssien ja -tiivisteiden
valmistus

• teen, mate- ja rooibus-teen yms. sekoitus,

Teollisuus

Eineksiä ovat kylmässä säilytettävät valmisruoat, joiden parasta ennen -päiväys umpeutuu noin kahdessa
viikossa pakkaamispäivästä, pakkaamattomat kilo/kappaletavarana myytävät einekset ja valmisruoat, tyhjöpakkaukseen tai suojakaasuun pakatut einekset sekä valmisruokasäilykkeet ja -pakasteet.

valmistus ja pakkaus

• teehen ja mateehen perustuvien uutteiden,
•
•

esanssien ja tiivisteiden valmistus
yrttiuutteiden eli yrttiteen ja hedelmäteen
(minttu-, rohtorautayrtti-, kamomilla-,
ruusunmarja- yms.) valmistus
kahvinkorvikkeiden valmistus

Tähän luokkaan ei kuulu välittömästi nautittavaksi tarkoitettujen aterioiden valmistus kuten ravintola-ateriat ja ruokakioskeista ostettava pikaruoka
tai pikkusuolainen.
Tähän kuuluu:

• einesten ja valmisruokien valmistus lihasta tai
siipikarjan lihasta, kalasta, vihanneksista tai
juureksista jne.
– erilaiset laatikkoruoat kuten maksa-, lihamakaroni-, porkkana- ja silakkalaatikot
– lihapyörykät, kaalikääryleet, kananuggetit
– valmisruokasäilykkeet kuten hernekeitto
– valmiit ohukaiset kuten pinaatti- ja
veriohukaiset
– valkosipuliperuna valmisteet
– pakastetun tai muuten säilyväksi käsitellyn
pizzan valmistus
– burgerit, lihapiirakat, pasteijat, karjalanpiirakat
– mikrossa lämmitettävät valmisruoat
– valmiskeitot
– ruokasalaatit
– vispipuuro, kerroskiisselit jne.

Tähän ei kuulu:
• maitopohjaisten kahvijuomien valmistus (10510)
• lääkevalmisteina pidettävien yrttihaudenesteiden valmistus (21200)

1084

Mausteiden ja maustekastikkeiden
valmistus

10840 Mausteiden ja
maustekastikkeiden valmistus
Tähän kuuluu:
• mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus ja
sekoitus sekä pakkaus valmistuksen yhteydessä:
– tomaattipohjaiset maustekastikkeet
– majoneesivalmisteet
– sinappijauhe
– sinappi yms.
– soijakastike
• etikan ja viinietikan valmistus
• ruokasuolan valmistus, esim. jodisuola
Tähän ei kuulu:
• tomaattipyreen valmistus (10390)
• kastikejauheiden ja valmiskastikkeiden
valmistus (10890)

Tähän kuuluu myös:
• paikallis- ja kansallisruokien valmistus
(kalakukko, mämmi, lanttulaatikko yms.)
Tähän ei kuulu:

• vain yhdestä ainesosasta valmistetut tuore•

1085

Einesten ja valmisruokien
valmistus

10850 Einesten ja valmisruokien
valmistus
Tähän kuuluu einesten ja valmisruokien valmistus.
Einekset ja valmisruoat koostuvat kahdesta tai
useammasta perusaineesta kuten lihasta, kalasta,
pastasta, kasviksista tai hedelmistä. Ne ovat yleensä
lämmitystä vaille valmiita ruokia, kuten laatikot,
ohukaiset ja mikrossa lämmitettävät valmisruoat.

•
•
•
•
•
•

elintarvikkeet kuten leipäjuusto luokitellaan
vastaavaan luokkaan kaksinumerotasolla 10
vain yhdestä ainesosasta valmistetut säilykkeet
kuten sika-nautavalmisteet luokitellaan vastaavaan luokkaan kaksinumerotasolla 10
ranskanperunoiden ja muiden vastaavien
perunoiden valmistus (10310)
nopeasti pilaantuvien tuoretuotteiden valmistus
(10890)
makkaran valmistus (10130)
pussikeittojen, liemikuutioiden yms.
valmistus (10890)
kypsentämättömän pizzan valmistus,
ei pakastettuna (10890)
tuorepastan, myös täytetyn, valmistus (10730)
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1086

Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus

10860 Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus

• keinotekoisten tiivisteiden ja aromiaineiden
valmistus

• ravintolisien ja muualla luokittelemattomien
elintarvikkeiden valmistus
Tähän ei kuulu:

Tähän kuuluu:
• erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistus:
– äidinmaidonkorvike
– vauvan ja pikkulasten ruoat
– laihdutusruoat ja vastaavat painontarkkailuun tarkoitetut vähäkaloriset ruoat
– ruokavaliovalmisteet erityisruokavaliota
noudattaville esim. diabeetikoille ja
keliaakikoille tarkoitetut (glukoosittomat
ja gluteenittomat) elintarvikkeet
– elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu erityisesti urheilijoille korvaamaan kulutusta tai
kestämään rasitusta erittäin voimakkaan
lihasponnistuksen yhteydessä

• hedelmistä ja vihanneksista valmistetut

Tähän ei kuulu:
• urheilu- ja energiajuomien valmistus (11070)

Tähän kuuluu:
• maatilatalouden eläimille tarkoitetun rehun,
väkirehun ja lisäravinnon valmistus
• sekoittamattoman rehun valmistus maatilatalouden eläimille
• teurasjätteen käsittely kotieläinten rehujen
valmistamiseksi
• viljan jauhaminen kotieläinten rehuksi

1089

Muualla luokittelematon
elintarvikkeiden valmistus

10890 Muualla luokittelematon
elintarvikkeiden valmistus
Tähän kuuluu:
• keittojen, liemien ja kastikkeiden valmistus
tiivisteenä ja jauheena:
– lihaa, kasviksia, kalaa, äyriäisiä ja nilviäisiä
sisältävät esim. pussikeitot
– liemikuutiot, kastikejauheet
– valmiskastikkeet
• lihauutteiden ja -mehujen valmistus
• nopeasti pilaantuvien tuoretuotteiden
valmistus, kuten:
– voileivät (kolmioleivät, täytetyt patongit
yms.)
– kypsentämätön pizza, ei pakastettu
• hiivan valmistus
• maidon ja juuston korvaavien tuotteiden
valmistus (ei-maitorasvapohjaisten), kuten
kasvisrasvapohjaiset juustot ja ruokakermat
sekä soija- ja kauramaito
• kanan- ja muiden linnunmunatuotteiden
valmistus
• keinotekoisen hunajan ja poltetun sokerin
valmistus
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tuore-elintarvikkeet (10390)

• valmiskeittojen valmistus (10850)
• pakastepizzan valmistus (10850)
• paikallis- ja kansallisruokien valmistus kuten
kalakukko, mämmi jne. (10850)

• välittömästi valmistuksen jälkeen ja paikan
päällä esim. kahvilassa, nautittavaksi
tarkoitettujen tuoretuotteiden valmistus (56)

109

Eläinten ruokien valmistus

1091

Kotieläinten rehujen valmistus

10910 Kotieläinten rehujen valmistus

Tähän ei kuulu:
kalajauhon valmistus rehuksi (10200)
öljykakkujen valmistus (10410)
maatiloilla tapahtuva rehun valmistus (01)
toiminta, jonka seurauksena oleva sivutuote
voidaan hyödyntää eläinten rehuna ilman
erillisiä toimenpiteitä, esim. öljysiemenet
(10410), viljan jauhatusjätteet (10610) jne.

•
•
•
•

1092

Lemmikkieläinten ruokien
valmistus

10920 Lemmikkieläinten ruokien
valmistus
Tähän kuuluu:
• lemmikkieläinten ruokien valmistus (koirille,
kissoille, jyrsijöille, linnuille, akvaariokaloille
yms.)
• teurasjätteen käsittely lemmikkieläinten
ruokien valmistamiseksi

C

Tähän ei kuulu:
• kalajauhon valmistus rehuksi (10200)
• öljykakkujen valmistus (10410)
• toiminta, jonka seurauksena oleva sivutuote
voidaan hyödyntää lemmikkieläinten ruokana
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Teollisuus

ilman erillisiä toimenpiteitä, esim. öljysiemenet
(10410), viljan jauhatusjätteet (10610) jne.

Juomien valmistus

Tähän kuuluu juomien valmistus, kuten alkoholittomat juomat, kivennäisvedet, pääasiassa käymisteitse valmistetut alkoholijuomat, olut ja viini, sekä tislatut alkoholijuomat.
Tähän ei kuulu:
• aitojen hedelmä-, marja- ja kasvismehujen
valmistus (10320)
• maitopohjaisten alkoholittomien juomien
valmistus (10510)
• kahvi-, tee- ja matetuotteiden valmistus (10830)

1102

Viinin valmistus rypäleistä

11020 Viinin valmistus rypäleistä
Tähän kuuluu:

• viinin valmistus rypäleistä
• kuohuviinin valmistus
• viinin valmistus tiivistetystä käymättömästä
rypälemehusta

• viinin sekoittaminen ja puhdistus
• alkoholittoman tai vain vähän alkoholia
sisältävän rypäleviinin valmistus
Tähän ei kuulu:

110

Juomien valmistus

• viinin valmistus hedelmistä ja marjoista

1101

Alkoholijuomien tislaus ja
sekoittaminen; etyylialkoholin
valmistus käymisteitse

• pelkkä pullotus ja etiketöinti (46340, jos osa

11010 Alkoholijuomien tislaus ja
sekoittaminen; etyylialkoholin
valmistus käymisteitse
Tähän kuuluu:
• tislaamalla tehtyjen alkoholijuomien valmistus: vodka, viski, konjakki, gini, likööri, yms.
• tislattua etyylialkoholia sisältävien juomien
sekoittaminen
• tislattujen alkoholijuomien sekoittaminen
• puhtaan väkiviinan valmistus
Tähän ei kuulu:
• tislaamattomien alkoholijuomien valmistus
(11020–11050)
• synteettisen etyylialkoholin valmistus (20140)
• alkoholin valmistus käymistuotteista muuhun
kuin juomien valmistamiseen (20140)
• pelkkä pullotus ja etiketöinti (46340, jos osa
tukkukauppaa ja 82920, jos palkkio- tai
sopimusperusteista toimintaa)

(11030)
tukkukauppaa ja 82920, jos palkkio- tai
sopimusperusteista toimintaa)

1103

Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien
valmistus

11030 Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien
valmistus
Tähän kuuluu:

• tislaamattomien alkoholijuomien valmistus
•

käymisteitse: siideri ja muut hedelmä- ja
marjaviinit, sake
hedelmistä tai marjoista valmistettua viiniä
sisältävien juomasekoitusten valmistus

Tähän ei kuulu:

• viinin valmistus rypäleistä (11020)
• pelkkä pullotus ja etiketöinti (46340 jos osa
tukkukauppaa ja 82920 jos palkkio- tai
sopimusperusteista toimintaa)
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1104

Muiden tislaamattomien juomien
valmistus käymisteitse

11040 Muiden tislaamattomien juomien
valmistus käymisteitse
Tähän kuuluu:
• vermutin ja muiden tislaamattomien juomien
valmistus
• alkoholipitoisten juomasekoitusten valmistus
ml. long drink -juomat
• väkevät hedelmäviinit ja maustetut viinipohjaiset juomat ml. glögit
• virvoitusjuomien ja oluen tai viinin sekoitukset
Tähän ei kuulu:
• pelkkä pullotus ja etiketöinti (46340 jos osa
tukkukauppaa ja 82920 jos palkkio- tai
sopimusperusteista toimintaa)

1105

Oluen valmistus

11050 Oluen valmistus
Tähän kuuluu:
• mallasjuomien, kuten oluen, portterin ja
sahdin valmistus
• alkoholittoman tai vain vähän alkoholia
sisältävän oluen ja talouskaljan valmistus
Tähän ei kuulu:
• mallasuutteen valmistus (11060)

1107

Virvoitusjuomien valmistus;
kivennäisvesien ja muiden
pullotettujen vesien tuotanto

11070 Virvoitusjuomien valmistus;
kivennäisvesien ja muiden
pullotettujen vesien tuotanto
Tähän kuuluu:
• alkoholittomien virvoitusjuomien valmistus
(pl. alkoholiton olut ja viini):
– kivennäisvesien ja muiden pullotettujen
vesien tuotanto
– virvoitusjuomien valmistus: alkoholittomat maustetut ja/tai makeutetut virvoitusjuomat: limonadit, hedelmä-, kola- ja
tonic-juomat, jäätee, sima yms.
– urheilu- ja energiajuomien valmistus
• vain vähän alkoholia sisältävien virvoitusjuomien ja long drink -juomien valmistus
Tähän ei kuulu:

• aitojen hedelmä-, marja- ja kasvismehujen
valmistus (10320)

• täys- ja tuoremehujen sekä nektarien valmistus
(10320)

• maitopohjaisten alkoholittomien juomien
valmistus (10510)

• kahvi-, tee- ja matetuotteiden valmistus (10830)
• alkoholia sisältävien juomasekoitusten valmistus
(11010–11040)

• alkoholittoman viinin valmistus rypäleistä
1106

Maltaiden valmistus

11060 Maltaiden valmistus
Tähän kuuluu:
• maltaiden ja mallasuutteen valmistus
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(11020)

• alkoholittoman oluen valmistus (11050)
• jään valmistus (35301)
• pelkkä pullotus ja etiketöinti (46340, jos
osa tukkukauppaa ja 82920, jos palkkio- tai
sopimusperusteista toimintaa)

C
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Tupakkatuotteiden valmistus

Tähän luokkaan kuuluu tupakkakasvin käsittely
suoraan kulutukseen sopivaan muotoon.

Tähän ei kuulu:

• tupakan kasvatus ja esikäsittely (01150,
01630)

120

Tupakkatuotteiden valmistus

1200

Tupakkatuotteiden valmistus

12000 Tupakkatuotteiden valmistus
Tähän kuuluu:
• tupakkatuotteiden valmistus: savukkeet, sätkätupakka, sikarit, piipputupakka, purutupakka,
nuuska
• tupakan ruotiminen ja kuivatus

13

Tekstiilien valmistus

Tähän kuuluu tekstiilikuitujen valmistelu ja kehräys,
lankojen valmistus ja kankaiden kudonta, neulosten
ja neuletuotteiden valmistus; tekstiilien valkaisu,
värjäys ja muu viimeistely; sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus, esim. liinavaatteet, huovat, matot,
köydet, tavaranpeitteet, purjeet yms.
Tähän ei kuulu:
• vaatteiden valmistus (14)
• luonnonkuitujen kasvatus (01)
• synteettisten tai muuntokuitujen valmistus (20600)

131

Tekstiilikuitujen valmistelu ja
kehruu

1310

Tekstiilikuitujen valmistelu ja
kehruu
13100 Tekstiilikuitujen valmistelu ja
kehruu
Tähän kuuluu tekstiilikuitujen valmistelu sekä
kuitujen kehräys erilaisista raaka-aineista, kuten
silkki, puuvilla, villa sekä muut eläin- ja kasvikuidut, teko- ja keinokuidut, paperi, lasi yms.
Tähän kuuluu:
• tekstiilikuitujen valmistelu
– silkin rullaus ja puhdistus
– rasvan poistaminen villasta, karbonoiminen, kerityn villan värjäys
– minkä tahansa eläin-, kasvi- tai tekokuidun
karstaus ja kampaus

• lankojen kehräys ja valmistus kudontaa ja ompelua varten, myyntiin tai edelleen jalostettavaksi

– pellavan lihtaus
– synteettisen- ja muuntokuitufilamentti•

langan pintakäsittely ja värjäys, kiertäminen, kertaaminen ja kertokertaaminen
ompelulangan valmistus

Tähän kuuluu myös:

• paperilangan valmistus
• lasilangan valmistus
Tähän ei kuulu:

• maatalouden yhteydessä tehtävät esivalmistelut,
•

•

esim. juutin, pellavan yms. liotus (01160),
puuvillan puhdistus (01630)
synteettisten- tai muuntokuitujen ja -touvien
valmistus, yksinkertaisen langan ml. erikoisluja
lanka ja mattojen valmistukseen tarkoitettu
lanka valmistus synteettisistä tai muuntokuiduista
(20600)
lasikuitujen valmistus (23140)

132

Kankaiden kudonta

1320

Kankaiden kudonta

13200 Kankaiden kudonta
Tähän kuuluu tekstiilien kudonta erilaisista materiaaleista, kuten silkistä, villasta tai muista eläin-, kasvi- tai synteettisistä kuiduista, paperista tai lasista.
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Tähän kuuluu:
• puuvilla-, karstavilla-, kampavilla- ja silkkikankaiden ja niiden kaltaisten kankaiden
kudonta ml. sekoitelangoista ja muuntokuitutai synteettisestä langasta valmistetut kankaat
• kankaiden kudonta pellava-, rami-, hamppu-,
juutti- tai niinikuiduista tai erikoislangoista

139

Tähän kuuluu myös:
• nukka-, chenille-, frotee-, harso- yms.
kankaiden kudonta
• turkisjäljitelmien valmistus kutomalla
• lasikuitukudelmien valmistus
• kudottujen hiilikuitu- ja aramidikuitukudelmien valmistus

1391

Tähän ei kuulu:
• neulekankaiden valmistus, turkisjäljitelmien
valmistus neulomalla (13910)
• lattianpäällysteiden valmistus tekstiiliaineesta
(13930)
• nauhojen ja muiden kapeiden kudonnaisten
valmistus (13960)
• huovutetun kankaan valmistus (13990)

Muiden tekstiilituotteiden
valmistus

Tähän kuuluu tekstiilituotteiden sekä sovitettujen
tekstiilituotteiden, kuten mattojen, köysien, kudottujen nauhojen, koristeiden yms. valmistus. Vaatteiden valmistus kuuluu kuitenkin luokkaan 14.

Neulosten valmistus

13910 Neulosten valmistus
Tähän kuuluu:
• neulekankaiden ja -kudosten valmistus:
– trikookankaat
– nukka- ja froteeneulekankaat
– neulottujen verkko- ja verhokankaiden
valmistus Raschel-tyyppisellä tai
vastaavalla koneella
– muut neulekankaat ja -kudokset
• turkisjäljitelmien valmistus neulomalla
Tähän ei kuulu:

• kudottujen nukka-, chenille-, frotee- yms.
kankaiden valmistus (13200)

• neulottujen pitsimäisten verkko- ja verho-
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Tekstiilien viimeistely

1330

Tekstiilien viimeistely

13300 Tekstiilien viimeistely
Tähän kuuluu tekstiilien ja tekstiilituotteiden, myös
vaatteiden, viimeistelypalvelut muutoin kuin valmistuksen yhteydessä:
• tekstiilikuitujen, lankojen, kankaiden ja
tekstiilituotteiden, ml. vaatteiden, valkaisu
ja värjäys
• tekstiilien ja tekstiilituotteiden, myös
vaatteiden jälkikäsittely: kuivaus, höyrytys,
kutistaminen, sanforointi ja merserointi
• farmareiden haalistaminen ja muu käsittely
• tekstiilien laskostus ja sen kaltainen työ
• tekstiilien vedenpitäväksi tekeminen,
päällystäminen, kyllästäminen tai kumilla
käsitteleminen
• tekstiilien ja vaatteiden painaminen
• tekstiilien ja vaatteiden brodeeraus
Tähän ei kuulu:
• kumilla kyllästettyjen, päällystettyjen tai
laminoitujen kankaiden valmistus;
pääasiallisena materiaalina on kumi (22190)

112 Tilastokeskus

•

kankaiden valmistus Raschel-tyyppisellä tai
vastaavalla koneella (13990)
neulevaatteiden valmistus (14390)

1392

Sovitettujen tekstiilituotteiden
valmistus (pl. vaatteet)

Tähän kuuluu sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus mistä tahansa tekstiili- tai neulekankaasta
tms.:
• sisustustekstiilien valmistus:
– liinavaatteet, pyyheliinat, keittiötekstiilit
– peitteet, tyynyt, verhot
• tavaranpeitteet, teltat, purjeet, ulkokaihtimet,
autojen ja koneiden irtosuojukset yms.
• liput, kangasjulisteet, viirit yms.
• pöly- ja pesurievut ja vastaavat tuotteet
• laskuvarjot yms.
Tähän ei kuulu:

• teknistä tarkoitusta varten valmistettujen
tekstiilitavaroiden valmistus (13960)

13921 Sisustustekstiilien valmistus
Tähän kuuluu tuotteiden valmistus mistä tahansa
tekstiili- tai neulekankaasta tms.:
• peitot, huovat ja matkahuovat

C

• vuodeliinavaatteet, pöytä- ja pyyheliinat,
•
•

keittiötekstiilit
untuva- ja kuitutäytteiset peitteet, tyynyt,
istuintyynyt, makuupussit yms.
sisustustekstiilien valmistus:
– verhot, kapat, sisätilojen kaihtimet, päiväpeitteet, huonekalujen irtosuojukset yms.
– ryijyjen, seinävaatteiden, käsin kudottujen
kuvakudosten yms. valmistus

Tähän kuuluu myös:
• sähköhuopien tekstiiliosien valmistus
Tähän ei kuulu:
• teknistä tarkoitusta varten valmistettujen
tekstiilitavaroiden valmistus (13960)

13922 Tavaranpeitteiden, purjeiden ja
muiden sovitettujen
tekstiilituotteiden valmistus
Tähän kuuluu:
• tavaranpeitteiden, telttojen, purjeiden,
ulkokaihtimien ja autojen irtosuojusten yms.
valmistus
• koneiden ja laitteiden muotoon ommeltujen
suojapeitteiden yms. valmistus
• säkit ja pussit, joita käytetään tavaroiden
pakkaamiseen
• lippujen, kangasjulisteiden, viirien yms.
valmistus
• pöly- ja pesuriepujen yms. tuotteiden valmistus
• laskuvarjojen yms. valmistus
Tähän ei kuulu:
• pelastusliivien ja korkista valmistettujen
pelastusrenkaiden valmistus (32991)
• teknistä tarkoitusta varten valmistettujen
tekstiilitavaroiden valmistus (13960)

1393

Mattojen valmistus

13930 Mattojen valmistus
Tähän kuuluu:
• lattianpäällysteiden valmistus tekstiiliaineesta:
– matot ja kokolattiamatot
• lattianpäällysteiden valmistus huovasta
Tähän kuuluu myös:
• kutomalla valmistetut muovi- ja paperi-n
arumatot yms.

Teollisuus

Tähän ei kuulu:

• mattojen valmistus kaislasta, niinestä yms.
punonta- ja palmikointiaineista (16290)

• lattianpäällysteiden valmistus korkista (16290)
• vinyyli-, linoleumi- tms. lattianpäällysteiden
valmistus (22230)

• kokonaan muovista (22290) tai kumista
(22190) valmistetut matot

1394

Purjelankojen, nuoran, sidelangan
ja verkkojen valmistus

13940 Purjelankojen, nuoran, sidelangan
ja verkkojen valmistus
Tähän kuuluu:

• sidelangan, purjelankojen, narujen ja köysien

•
•

valmistus tekstiilikuiduista, -kaistaleista tai
vastaavista, myös kumilla tai muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tuotteet
verkkojen punonta köysistä ja naruista
köysistä ja verkoista valmistettujen tuotteiden
valmistus: kalaverkot, veneiden lepuuttajat
ym. suojukset, pehmikkeet lastin purkua
varten, kuormausköydet, metallirenkailla
varustetut köydet yms.

Tähän ei kuulu:

• hiusverkkojen valmistus (14190)
• metallilangasta valmistetun vaijerin valmistus
(25930)

• kalahaavien valmistus urheilukalastukseen
(32300)

1395

Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmistus (pl. vaatteet)

13950 Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmistus (pl. vaatteet)
Tähän kuuluu:

• kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden
sekä muualla luokittelemattomien kankaiden
ja kangastuotteiden valmistus muulla tavalla
kuin kutomalla
– pehmustukseen tai ääneneristykseen
käytettävät kankaat
– muovilaminaatteihin tarkoitetut pintaharsot, kertakäyttövaippojen päällyskankaat
– lämmöneristeiden valmistus tekstiilikuiduista esim. pellavasta ja hampusta
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Tähän ei kuulu:
• kuitukangasvaatteiden valmistus (14)
• kuitukangastuotteita vastaavien paperituotteiden valmistus (17220)
• kuitukankaasta valmistetut lakanat, tyynyliinat, pöytäliinat yms. (13921)
• lääkintäkäyttöön tarkoitettujen kuitukangastuotteiden valmistus (21200)
• seulakankaan ja suodatuskankaan valmistus
(13960)

1396

• hehkusukkakankaan, letkujen, käyttö- ja

•
•

Tähän ei kuulu:

• kumilla kyllästetyn, päällystetyn tai laminoidun

Teknisten ja teollisuustekstiilien
valmistus

13960 Teknisten ja teollisuustekstiilien
valmistus

•

Tähän kuuluu:
• kudottujen nauhojen valmistus, myös
sellaisten kuteettomien nauhojen valmistus,
joissa yhdensuuntaiset tekstiililangat tai
-kuidut on yhdistetty liimaamalla
• nimilappujen, merkkien yms. valmistus
• koristeiden valmistus: koristepunokset,
tupsut, pompulat yms.
• teknisten ja teollisuustekstiilien kyllästys,
päällystys ja laminointi muovilla
• metalloidun tai kierrepäällystetyn langan
valmistus; tekstiilillä päällystetyn kumilangan
tai köyden valmistus; kumilla tai muovilla
kyllästetyn tai päällystetyn tekstiililangan tai
-kaistaleen valmistus
• kordikankaan valmistus erikoislujasta tekokuitulangasta ulkorenkaita varten
• muiden käsiteltyjen tai päällystettyjen
tekstiilien valmistus: kuultokangas, öljyvärimaalausta varten tarkoitettu kangas, jäykistetyt kankaat, liimalla tai tärkkelyspitoisella
aineella päällystetyt kudelmat
• erilaisten tekstiilituotteiden valmistus:
kynttilän sydänlankojen, öljy- ja kaasulamppujen sydännauhojen ja hehkusukkien valmistus

•

14

kuljetushihnojen (myös metallilla tai muulla
aineella vahvistettujen), seulakankaan ja
suodatuskankaan valmistus
auton verhoiluun ja viimeistelyyn tarkoitettujen tekstiilien valmistus
taiteilijoille tarkoitettujen tekstiilipäällysteisten maalaus- tai jäljennösalustojen valmistus

langan, köyden, kuljetus- ja käyttöhihnojen
valmistus tekstiilikudoksesta, jonka pääasiallinen materiaali on kumi (22190)
laattojen ja -levyjen valmistus solukumista
tai solumuovista tekstiilillä vahvistettuna
(22190, 22210)
kudelmien valmistus metallilangasta (25930)

1399

Muualla luokittelematon
tekstiilituotteiden valmistus

13990 Muualla luokittelematon
tekstiilituotteiden valmistus
Tähän kuuluu:
• huovan valmistus
• tyllin ja muiden verkkokudosten, pitsin ja
koruompelusten valmistus metritavarana,
kaistaleina tai koristekuvioina
• kangasvahvisteisten paineen kestävien
teippien valmistus (esim. ilmastointiteippi)
• kengännauhojen valmistus tekstiiliaineesta
• puuterihuiskujen ja pesukintaiden valmistus
Tähän ei kuulu:

• lattianpäällysteiden valmistus neulotusta
huovasta (13930)

• tekstiilivanun ja siitä valmistettujen tuotteiden
valmistus: vaipat, terveyssiteet, tamponit jne.
(17220)

Vaatteiden valmistus

Tähän kuuluu valmis- ja mittatilausvaatteiden valmistus kaikista materiaaleista (esim. nahasta, kudotusta ja neulotusta kankaasta): päällys-, alus-, työ- ja
vapaa-ajan vaatteet, asusteet jne. Tähän luokkaan
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kuuluu myös turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus.
Tähän kuuluvat myös vaatturit ja ompelijat, jotka
valmistavat vaatteita mittojen mukaan. Tähän

C

Teollisuus

kuuluu myös sellaisen valmistuttajan toiminta, joka on ulkoistanut koko tuotantoprosessinsa, jos
valmistuttaja omistaa lopputuotteiden lisäksi
myös valmistuksessa käytetyt raaka-aineet.

• työvaatteiden ja virkapukujen korjaus (95290)
• työvaatteiden valmistus kumista tai muovista

Tähän ei kuulu vaatteiden viimeistely muun kuin
valmistajan toimesta, alihankintatyönä (13300).

1413

141

14130 Muu takkien, pukujen, housujen,
hameiden yms. valmistus

Vaatteiden valmistus
(pl. turkisvaatteet)

Tähän kuuluu vaatteiden valmistus kaikenlaisista
materiaaleista, myös päällystetyistä, kyllästetyistä
tai kumivahvisteisista materiaaleista. Tähän kuuluu myös erillisenä tehty vaatteiden kaavoitus,
leikkaus ja koeompelu.

1411

Nahkavaatteiden valmistus

14110 Nahkavaatteiden valmistus
Tähän kuuluu:
• vaatteiden valmistus nahasta ja tekonahasta
esim. takit, housut, hameet ym. päällys- ja
ulkoiluvaatteet
• nahkaisten työvaatteiden sekä työssä
käytettävien varusteiden, kuten hitsaajien
nahkaesiliinojen valmistus
Tähän ei kuulu:
• turkisvaatteiden valmistus (14200)
• nahkahattujen, -käsineiden ja vöiden ym.
asusteiden valmistus (14190)
• urheilukäsineiden ja -päähineiden valmistus
nahasta tai tekonahasta (32300)
• palonkestävien ja muiden suoja-asujen
valmistus (32991)

1412

Työvaatteiden valmistus

14120 Työvaatteiden valmistus
Tähän kuuluu:
• työvaatteiden ja virkapukujen valmistus
Tähän ei kuulu:
• työjalkineiden valmistus (15200)
• nahkaisten työvaatteiden valmistus (14110)
• palonkestävien ja muiden suoja-asujen
valmistus (32991)
• turvakypärien ja muiden henkilökohtaisten
turvavälineiden valmistus (32991)

yhteenliimaamalla eikä ompelemalla (22190,
22290)

Muu takkien, pukujen, housujen,
hameiden yms. valmistus

Tähän kuuluu:

• naisten, miesten ja lasten vaatteiden valmistus

•
•
•

kudotusta ja neulotusta kankaasta, kuitukankaasta tai huovasta jne.
– päällystakit, pikkutakit, puvut, housut,
hameet yms.
collegepukujen, tuulipukujen ja muiden
vapaa-ajan asujen valmistus
sadetakkien valmistus
mittatilausvaatteiden valmistus

Tähän ei kuulu:
nahkavaatteiden valmistus (14110)
työvaatteiden valmistus (14120)
alusvaatteiden valmistus (14140)
vauvanvaatteiden valmistus (14190)
urheiluvaatteiden, uimapukujen valmistus
(14190)
• turkisvaatteiden valmistus (paitsi päähineet)
(14200)
• vaatteiden valmistus kumista tai muovista
yhteenliimaamalla eikä ompelemalla (22190,
22290)
• vaatteiden korjaus (95290)

•
•
•
•
•

1414

Alusvaatteiden valmistus

14140 Alusvaatteiden valmistus
Tähän kuuluu:

• naisten, miesten ja lasten alusvaatteiden
valmistus kudotusta ja neulotusta kankaasta,
pitsistä yms. :
– pukupaidat, paitapuserot, puserot
– T-paidat, aluspaidat, topit, alushousut,
pikkuhousut
– yöpuvut, yöpaidat, aamutakit, rintaliivit,
korsetit yms.
– neulevaatteiden valmistus (neulepuserot,
villatakit, neuleliivit jne.) ompelemalla
neulekankaasta
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Tähän ei kuulu:
• muotoon neulottujen neulevaatteiden kuten
neulepuseroiden, villatakkien yms. valmistus
(14390)
• sukkien ja sukkahousujen valmistus (14310)
• vaatteiden korjaus (95290)

Tähän ei kuulu:

• vaatteiden ja asusteiden valmistus keinoturkiksesta (14130, 14190)

• turkishattujen ja -päähineiden valmistus
(14190)

• turkiksilla somistettujen vaatteiden valmistus
(141)

1419

Muiden vaatteiden ja asusteiden
valmistus

14190 Muiden vaatteiden ja asusteiden
valmistus
Tähän kuuluu:
• vauvanvaatteiden valmistus
• verryttelypukujen, hiihtoasujen, uimapukujen
yms. valmistus
• hattujen ja päähineiden valmistus, myös
turkishattujen ja -päähineiden valmistus
• muiden asusteiden valmistus: käsineet, vyöt,
huivit, solmiot, hiusverkot yms.
• jalkineiden päällysten valmistus tekstiiliaineesta ilman kiinnitettyä pohjaa

• turkista sisältävien saappaiden ja kenkien
•
•
•
•

valmistus (15200)
raakaturkisten valmistus (014, 01700)
raakavuotien ja -nahkojen valmistus (10110)
turkisten muokkaus ja värjäys (15110)
keinoturkisten ja turkisjäljitelmien valmistus
(13200, 13910)

143

Neulevaatteiden ja sukkien
valmistus

1431

Sukkien ja sukkahousujen
valmistus

14310 Sukkien ja sukkahousujen
valmistus

Tähän ei kuulu:
• urheilupäähineiden valmistus (32300)
• turvapäähineiden valmistus (32991)
• palonkestävien ja muiden suoja-asujen
valmistus (32991)
• vaatteiden korjaus (95290)

Tähän kuuluu:
• sukkien ja sukkahousujen, myös terättömien,
valmistus

142

Turkisvaatteiden ja
-tuotteiden valmistus

1420

Turkisvaatteiden ja -tuotteiden
valmistus

Tähän kuuluu:
• muotoon neulottujen neulevaatteiden ja
neuletuotteiden valmistus:
– neulepuserot, villatakit, liivit ja sen
kaltaiset tuotteet

14200 Turkisvaatteiden ja -tuotteiden
valmistus
Tähän kuuluu:
• vaatteiden, asusteiden ja somisteiden
valmistus turkiksesta
• yhdistettyjen turkisnahkojen, kuten palaturkisten, laattojen, levyjen ja kaistaleiden
yms. valmistus
• muiden turkistuotteiden, kuten taljojen,
pehmustamattomien istuintyynyjen ja
teollisten kiillotusturkisten valmistus
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1439

Muiden neulevaatteiden valmistus

14390 Muiden neulevaatteiden valmistus

Tähän ei kuulu:
• muotoon ommeltujen neulevaatteiden ja neuletuotteiden valmistus neulekankaasta (14130)
• sukkien ja sukkahousujen valmistus (14310)
• neulekäsineiden, -myssyjen, -kaulaliinojen yms.
asusteiden valmistus (14190)
• neulottujen kankaiden valmistus (13910)

C

15

Nahan ja nahkatuotteiden valmistus

Tähän luokkaan kuuluu vuotien muokkaus nahaksi
parkitsemalla tai savustamalla, nahkatuotteiden valmistus lopulliseen käyttöön sekä turkisten muokkaus ja värjäys. Tähän kuuluu myös nahkatuotteita
vastaavien tuotteiden valmistus muista materiaaleista (nahkajäljitelmät ja tekonahka), kuten tekstiiliaineesta valmistetut matkalaukut yms., koska niiden
valmistusmenetelmä on sama kuin nahkatuotteissa
ja ne usein tuotetaan samassa yksikössä.
Tähän kuuluu myös jalkineiden valmistus mistä
tahansa materiaalista, käyttötarkoituksesta ja valmistustavasta riippumatta.
Tähän ei kuulu:
• vaatteiden valmistus nahasta ja tekonahasta
(14110)
• turkisvaatteiden ja muiden turkistuotteiden
valmistus pl. päähineet, laukut ja jalkineet
(14200)

151
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• luonnonnahkaan tai luonnonnahkakuituihin
perustumattomien nahkajäljitelmien valmistus
kumista tai muovista (22190, 22290)

1512

Matka-, käsi- ym. laukkujen,
satuloiden ja valjaiden valmistus

15120 Matka-, käsi- ym. laukkujen,
satuloiden ja valjaiden valmistus
Tähän luokkaan kuuluu erilaisten tuotteiden valmistus nahasta ja tekonahasta. Tähän kuuluu
myös vastaavien tuotteiden valmistus muusta materiaalista, kuten muovilevystä, tekstiiliaineesta,
vulkaanikuidusta tai pahvista, mikäli valmistusmenetelmä on sama kuin nahkatuotteissa.
Tähän kuuluu:

• matka-, käsi- ym. laukkujen valmistus
• satuloiden ja valjaiden, myös lemmikkieläinten talutushihnojen ja kaulapantojen
valmistus
kellonrannekkeiden valmistus muusta kuin
metallista (esim. kangas, nahka, muovi)
muiden nahka- ja tekonahkateosten valmistus:
hihnat, pakkaustarvikkeet yms.
nahkaisten kengännauhojen valmistus

Nahan parkitseminen ja
muokkaus; matka- ja
käsilaukkujen, satuloiden ja
valjaiden valmistus; turkisten
muokkaus ja värjäys

•

Turkisten ja nahan muokkaus ja
värjäys

• metallisten ja jalometallisten kellonrannekkeiden

15110 Turkisten ja nahan muokkaus ja
värjäys
Tähän kuuluu:
• vuotien ja nahkojen parkitseminen, muokkaus
ja värjäys
• säämiskänahan, pergamenttinahan, kiiltonahan tai metallipinnoitetun nahan valmistus
• nahkaan tai nahkakuituihin perustuvan
kuitunahan (tekonahan) valmistus
• turkisten ja karva- tai villapeitteisten nahkojen
kaapiminen, muokkaus, parkitseminen,
valkaisu, karvojen poistaminen, nukkaaminen
ja värjääminen
Tähän ei kuulu:
• vuotien ja nahkojen tuotanto kotieläintalouden
yhteydessä (014)
• vuotien ja nahkojen tuotanto teurastuksen
sivutuotteena (10110)

•
•

Tähän ei kuulu:
valmistus (32130, 32120)

• asusteisiin luokiteltavien vöiden valmistus
(14190)

• kengännauhojen valmistus tekstiiliaineesta
(13990)

• pyörien satuloiden valmistus (30920)
• sähköasentajille ja muuhun ammattimaiseen
•

käyttöön tarkoitettujen turvavaljaiden valmistus
(32991)
ratsupiiskojen valmistus (32999)

152

Jalkineiden valmistus

1520

Jalkineiden valmistus

15200 Jalkineiden valmistus
Tähän kuuluu:

• jalkineiden valmistus kaikkiin tarkoituksiin
valmistusaineesta tai -tavasta riippumatta
ml. lestin avulla valmistetut jalkineet:
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•
•

– kenkien, saappaiden, saapikkaiden,

Tähän ei kuulu:

sandaalien, tohvelien valmistus
– kumisaappaiden, kalossien ym. vedenpitävien jalkineiden valmistus
– urheilujalkineiden (pl. hiihto- ja
laskettelukengät), kuten juoksukenkien
ja piikkareiden, sekä vaellusjalkineiden
valmistus
jalkineiden nahkaosien valmistus: päällykset ja
niiden osat, ulko- ja sisäpohjat, korot, irtopohjat, kantapäätyynyt ja niiden kaltaiset tavarat
säärystimien, nilkkaimien ja muiden vastaavien
tuotteiden valmistaminen (pl. neuletuotteet)

• hiihto- ja laskettelumonojen, luistimien ja
rullaluistimien valmistus (32300)

• jalkineiden päällysten valmistus tekstiiliaineesta
ilman kiinnitettyä pohjaa (14190)

• puusta tehtyjen jalkineiden osien esim. korkojen
ja lestien valmistus (16290)

• kumista valmistettujen korkojen ja ulkopohjien
•
•
•

16

ja muiden jalkineiden osien valmistus kumista
(22190)
jalkineiden muovisten osien valmistus (22290)
urheilijoiden säärisuojusten ja muiden suojavarusteiden valmistus, myös nahasta (32300)
yksilöllisten, tilauksesta valmistettavien ortopedisten jalkineiden valmistus (32501)

Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus
(pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus

Tähän luokkaan kuuluu puutuotteiden valmistus,
esimerkiksi sahatavaran, ristiinliimatun vanerin,
vaneriviilun, puupakkausten, puisten lattianpäällysteiden, tehdasvalmisteisten puurakennusten sekä niiden puuelementtien valmistus. Tuotantoprosessi sisältää puun sahauksen, höyläyksen, kuivauksen ja lämpökäsittelyn, muotoilun, laminoinnin sekä puutuotteiden kokoonpanon. Se alkaa
tukkien sahaamisesta pölkyiksi, hirsiksi tai sahatavaraksi, joita voidaan sen jälkeen sahata edelleen
tai muotoilla sorvilla tai muilla työvälineillä. Sahatavara tai muu muokattu puuaines voidaan tämän
jälkeen myös höylätä tai hioa sekä koota lopputuotteiksi, kuten puupakkauksiksi. Sahoja ja
puunsuojausta harjoittavia yksikköjä lukuun ottamatta yksiköt luokitellaan lähinnä pääasiallisen
tuotteensa mukaisesti.
Tähän kuuluu myös puupellettien valmistus.
Tähän ei kuulu:
• puisten kiintokalusteiden asennus muun kuin
valmistajan toimesta (43320)
• parkettien tai muiden puulattioiden asennus
(43330)

161

Puun sahaus, höyläys ja
kyllästys

1610

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

16100 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
Tähän kuuluu:
• puun sahaus, höyläys ja muu työstö
• puun tasoleikkaaminen, viiluksi sorvaaminen
ja veistäminen pituussuunnassa
• puisten ratapölkkyjen valmistus
• yhdistämättömien parkettilaattojen ja
-rimojen valmistus
• kehys- ja muotolistojen sorvaus ja höyläys
• lastuvillan, puujauhon, puulastujen ja
-hakkeen valmistus
Tähän kuuluu myös:

• puun kuivaus
• puun lämpökäsittely
• puun kyllästys tai kemiallinen käsittely
suoja- tai muilla aineilla
Tähän ei kuulu:

• puunkorjuu ja raakapuun tuotanto (02200)
• ohuiden vaneriviilujen valmistus ristiinliimattua
vaneria, levyjä ja paneeleja varten (16211)

• kattopäreiden ja -paanujen valmistus (16239)
• puupuristeiden (pellettien) valmistus kutterinlastusta, sahanpurusta yms. (16290)
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162

Puu-, korkki-, olki- ja
punontatuotteiden valmistus

Tähän luokkaan kuuluu puu-, korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus sekä osina että koottuina tavaroina.

1621

Vaneriviilun ja puupaneelien
valmistus

Tähän kuuluu vanerin, vaneriviilun, lastulevyn ja
kuitulevyn valmistus.

1622

Tähän kuuluu:

• parkettilattioita varten levyiksi yhdistettyjen
puulaattojen ja -rimojen valmistus

• laminaattiparkettilevyjen valmistus
Tähän ei kuulu:

• lattiamateriaalien valmistus puusta (16100)
tai puukuidusta (16213)

1623

16213 Kuitulevyn valmistus
Tähän kuuluu:
• kovan (HDF), puolikovan (MDF) ja
huokoisen kuitulevyn valmistus puusta tai
muusta puumaisesta aineesta, myös kuitulevyn päällystäminen ja laminointi

Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

Tähän kuuluu muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus sekä puutalojen ja -rakennelmien
valmistus.

16231 Puutalojen valmistus
Tähän kuuluu:

• rakennusten tehdasmainen tai käsityömäinen
valmistus pääasiassa puusta, esim. asuinrakennukset vakituista tai vapaa-ajan asumista
varten, saunarakennukset, vajat jne.

16212 Lastulevyn valmistus
Tähän kuuluu:
• OSB-levyn (oriented strand board) ja muun
lastulevyn valmistus puulastuista, sahanpurusta, puujauhosta tai muusta puumaisesta
aineesta, myös tekohartsin tai muun sideaineen avulla yhteenpuristamalla

Asennettavien parkettilevyjen
valmistus

16220 Asennettavien parkettilevyjen
valmistus

16211 Vanerin ja vaneriviilun valmistus
Tähän kuuluu:
• ohuiden vaneriviilujen valmistus päällystämiseen, ristiinliimatun vanerin valmistamiseen
ym. tarkoituksiin:
– hiotut, värjätyt, päällystetyt, kyllästetyt,
vahvistetut (paperilla tai kankaalla)
– tarkoituksen mukaan muotoillut
• ristiinliimatun vanerin, vaneripaneelien ja
niiden kaltaisten kerrostettujen puulevyjen
valmistus
• tiivistetyn puun valmistus
• liimapuun, viilulaminaattipuun valmistus

Teollisuus

Tähän kuuluu myös:

• siirrettävien puurakennusten valmistus
Tähän ei kuulu:

• puutalojen pystytys rakennuspaikalla (41200)
16239 Muu rakennuspuusepäntuotteiden
valmistus
Tähän kuuluu:

• pääasiassa rakentamisessa käytettäväksi
tarkoitettujen puutavaroiden valmistus:

– kurkihirret, parrut, katon tukipalkit
– tehdasvalmisteiset kattotuolit ym.
rakennuspuutavara liimapuusta

Tähän ei kuulu:
• rakennuslistojen valmistus kovasta (HDF)
tai puolikovasta (MDF) kuitumateriaalista
(16239)

– ovet, ikkunat, ikkunaluukut ja niiden

•
•

kehykset, kynnykset, myös metalliosia,
kuten saranoita, lukkoja jne., sisältävät
– portaat ja kaiteet
– puiset betonivalumuotit
– kattopäreet ja -paanut
rakennuselementtien valmistus pääasiassa
puusta
puuväliseinien valmistus
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• laminoitujen rakennuslistojen valmistus

– puiset korurasiat, ruokailuvälinelokerikot

kovasta (HDF) tai puolikovasta (MDF)
kuitumateriaalista
Tähän kuuluu myös:
• puisten aita- ja porttielementtien valmistus
• puisten laiturielementtien valmistus
Tähän ei kuulu:
• keittiökaappien, kirjahyllyjen, vaatekaappien
yms. valmistus (31020, 31090)
• vapaasti seisovien puuväliseinien ja
seinäkkeiden valmistus (31010)
• kuitulevyn valmistus (16213)

sekä niiden kaltaiset tavarat

– puolat, kelat, käämit, lankarullat ja niiden
kaltaiset tavarat sorvatusta puusta

– muut puusta valmistetut tavarat
• luonnonkorkin valmistus, puristekorkin
valmistus

• tavaroiden valmistus luonnon- tai puristekorkista ml. lattianpäällysteet

• kori- ja punontatuotteiden valmistus kasviaineista: matot, säleiköt, rasiat, korit jne.

• pärekorien, tuohituokkosten valmistus
• puisten peilin- ja taulunkehysten valmistus
• kehysten valmistus taiteilijoiden maalauskankaisiin

1624

Puupakkausten valmistus

16240 Puupakkausten valmistus
Tähän kuuluu:
• puisten pakkauslaatikoiden, -rasioiden, -häkkien
ja niiden kaltaisten päällysten valmistus
• kuormalavojen, laatikkokuormalavojen ja
muiden puisten lastauslavojen valmistus
• puisten tynnyreiden, sammioiden, saavien
yms. valmistus
• puisten kaapeli- ja johdinkelojen valmistus

• puisten kädensijojen valmistus sateenvarjoihin, kävelykeppeihin yms.

• tupakkapiippujen aihioiden valmistus
Tähän kuuluu:

• puristeiden (pellettien) valmistus energia•

käyttöön puusta, kutterinlastusta, sahanpurusta, turpeesta, oljesta yms.
puupohjaisten kuivikkeiden valmistus
lemmikkieläimille

Tähän ei kuulu:

• mattojen valmistus tekstiiliaineesta tai huovasta
(13930)

Tähän ei kuulu:
• puisten laukkujen valmistus (15120)
• laatikoiden valmistus punonta-aineista (16290)

• kutomalla valmistetut muovi-, paperinarumatot

1629

• kertakäyttöisten aterimien valmistus muovista

Muiden puutuotteiden valmistus;
korkki-, olki- ja punontatuotteiden
valmistus

16290 Muiden puutuotteiden valmistus;
korkki-, olki- ja punontatuotteiden
valmistus
Tähän kuuluu:
• erilaisten puutuotteiden valmistus:
– puiset työkalut, työkalujen rungot, varret
ja kädensijat
– luudan-, harjan- ja siveltimenrungot ja
-varret
– puiset jalkinelestit ja pakotuspuut,
jalkineiden puuosat (esim. korot ja lestit),
vaateripustimet
– puiset pöytä- ja keittiöesineet, myös
kertakäyttöiset aterimet puusta
– puiset pienoispatsaat ja koriste-esineet,
puumosaiikkityöt, upotekoristeinen puu
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yms. (13930)

• kori- ja punontatuotteiden valmistus muovista
(22290)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(22290)
huonekalujen valmistus (310)
puukorujen valmistus (32130)
puisten leikkikalujen valmistus (32400)
luutien ja harjojen valmistus (32910)
ruumisarkkujen valmistus (32999)
sateenvarjojen ja kävelykeppien valmistus
(32999)
puukenkien valmistus (15200)
tulitikkujen valmistus (20510)
kellojen kuorien tai kotelojen valmistus (26520)
valaisimien ja valaistustarvikkeiden valmistus
(27400)
matkalaukkujen valmistus (15120)
korkista valmistettujen pelastusrenkaiden
valmistus (32991)
polttopuiden tekeminen (02200)
olkisten joulukoristeiden (32999), olkihattujen
(14190) ja -laukkujen (15120) valmistus

C

17

Teollisuus

Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus

Tähän luokkaan kuuluvat yksiköt valmistavat massaa, paperia tai jalostettuja paperituotteita. Näiden tuotteiden valmistus ryhmitellään yhteen,
koska ne sisältävät peräkkäisiä toisiinsa liittyviä
prosesseja. Tavallisesti yksikkö käyttää useampaa
kuin yhtä valmistusprosessia.

• painovärin ja muun epäpuhtauden poistaminen keräyspaperista (siistaus) ja massan
valmistus keräyspaperista (uusiomassa)
Tähän ei kuulu:

• sulfaattiprosessin rinnakkaistuotteiden, kuten
mäntyöljyn, tärpätin ja sitosterolin tuotanto
(20140)

Toiminta jaetaan kolmeen perusryhmään:
Massan valmistuksessa selluloosakuidut erotetaan
puun muista aineosista tai kierrätyspaperista poistetaan epäpuhtaudet ja lisätään pieniä määriä reagensseja parantamaan kuitujen sidosta.
Paperin valmistuksessa massa syötetään paperikoneen viiralle, joka liikkuu ja läpäisee vettä. Vesi
poistuu viiran reikien läpi, jolloin viiralle jääneet
kuidut muodostavat tasaisen kuitumaton eli paperirainan. Puristinosassa rainasta puristetaan vettä
pois ja rainaa tiivistetään. Lopuksi paperiraina
kuivataan.

1712

Paperin, kartongin ja pahvin
valmistus

17120 Paperin, kartongin ja pahvin
valmistus
Tähän kuuluu:

• teolliseen jatkojalostukseen tarkoitetun
paperin ja kartongin valmistus
Tähän kuuluu myös:

• paperin ja kartongin jatkojalostus:
– paperin ja kartongin päällystäminen,
peittäminen ja kyllästys

Jalostetut paperituotteet valmistetaan paperista
ym. materiaaleista käyttäen erilaisia leikkaus- ja
muotoilumenetelmiä. Valmistus voi sisältää pinnoituksen ja laminoinnin. Paperituotteet voivat olla myös painettuja (tapetti, käärepaperi jne.), kunhan painatus on tuotteen pääasiallisen käytön
kannalta toissijaista.

171
1711

Massan, paperin, kartongin
ja pahvin valmistus

– krepatun tai poimutetun paperin valmistus
– laminoitujen papereiden ja foliopaperin
valmistus

– glassiinipaperin ja pergamentin valmistus
• käsintehdyn paperin valmistus
• sanomalehtipaperin ja muun paino- tai
•
•

Massan valmistus

17110 Massan valmistus
Tähän kuuluu:
• valkaistun, puolivalkaistun tai valkaisemattoman paperimassan valmistus puusta
käyttäen mekaanista, kemiallista tai puolikemiallista valmistusprosessia (mekaaninen
massa ja sellu)
• massan valmistus puuvillakuidusta ja muista
kuiduista

kirjoituskäyttöön tarkoitetun paperin
valmistus
selluloosavanun ja selluloosakuituharson
valmistus
hiili- ja monistuspaperin valmistus rullina tai
isoina arkkeina

Tähän ei kuulu:

• aaltopaperin ja -pahvin valmistus (17212)
• paperi-, kartonki ja paperimassatuotteiden
valmistus (17220, 17230, 17240, 17290)

• päällystetyn ja kyllästetyn paperin valmistus

•

kuuluu siihen luokkaan, mihin päällystys- tai
kyllästysaineen valmistus kuuluu, jos päällyste
tai kyllästysaine muodostaa tuotteen
pääasiallisen osan
hiomapaperin valmistus (23910)
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172

Paperi-, kartonki- ja
pahvituotteiden valmistus

– WC- ja talouspaperin valmistus
– terveyssiteiden, pikkuhousunsuojien,

1721

Aaltopaperin ja -pahvin sekä
paperi-, kartonki- ja
pahvipakkausten valmistus

– makuualustojen ja vastaavien tuotteiden

tamponien ja vaippojen valmistus
valmistus

– kertakäyttöastioiden valmistus kartongista:

17211 Paperisäkkien ja -pussien
valmistus

•

Tähän kuuluu:
• säkkien, pussien ja kassien valmistus paperista

•

17212 Aaltopahvin sekä paperi- ja
kartonkipakkausten valmistus
Tähän kuuluu:
• aaltopaperin, -kartongin ja -pahvin valmistus
• aaltopaperi-, aaltokartonki- ja aaltopahvipakkausten valmistus
• taivekoteloiden, -rasioiden ja -laatikoiden
valmistus paperista, kartongista tai pahvista
• muiden paperi-, kartonki- ja pahvipakkausten,
kuten maito- ja mehutölkkien tms. pakkausten valmistus
• muiden paperipakkausten valmistus:
lokerolaatikot, kirjekaukalot, myyntitelineet,
postituspakkaukset ja niiden kaltaiset
pahviesineet, jollaisia käytetään esim.
toimistoissa tai myymälöissä
Tähän ei kuulu:
• kirjekuorien valmistus (17230)
• muotoon valettujen tai puristettujen paperimassatuotteiden valmistus (kanamunien
pakkauskennot ja vastaavat tuotteet) (17290)
• säkkien, pussien ja kassien valmistus paperista
(17211)

1722

Paperisten talous- ja
hygieniatarvikkeiden valmistus

17220 Paperisten talous- ja
hygieniatarvikkeiden valmistus
Tähän kuuluu:
• henkilökohtaisen hygienian hoitoon
tarkoitetun paperin sekä paperimassa- ja
selluloosavanutuotteiden valmistus:
– kasvopyyhkeiden valmistus
– nenäliinojen, paperipyyhkeiden, pöytäja lautasliinojen valmistus sekä muiden
vastaavanlaisten kotitaloudessa käytettävien tuotteiden valmistus
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juomapikarit ja -kupit, lautaset, kulhot,
tarjottimet yms.
tekstiilivanun ja tekstiilivanutuotteiden
valmistus: terveyssiteet, tamponit jne.
sairaalatarvikkeet yms. tuotteet muotoonpuristetusta kuitumateriaalista

Tähän ei kuulu:

• selluloosavanun valmistus (17120)
• kuitukangastuotteiden valmistus (13950)
• lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettujen tekstiili•
•
•
•

vanutuotteiden ja haavatamponien valmistus
(21200)
parfymoitujen tai muutoin käsiteltyjen paperisten hygieniatuotteiden valmistus (204)
paperimassasta muotoonpuristettujen pakkaustuotteiden valmistus (17290)
kertakäyttöastioiden valmistus muovista tai
biohajoavista materiaaleista (22290)
kertakäyttöisten aterimien valmistus muovista
(22290) tai puusta (16290)

1723

Paperikauppatavaroiden valmistus

17230 Paperikauppatavaroiden valmistus
Tähän kuuluu erilaisten yleiskäyttöön valmistettujen paperikauppatavaroiden valmistus; tuotteet
voivat olla myös painettuja, mutta painatus on
toissijaista tuotteen käyttötarkoituksen kannalta:
• kirjoitus-, kopio- ja tulostinpaperin valmistus
• itsejäljentävän ja hiilipaperin valmistus
• liimapaperin, itseliimautuvan ja tarrapaperin
valmistus
• kirjekuorien ja kirje- ja postikorttien valmistus
• opetus- ja kaupalliseen tarkoitukseen
valmistettujen paperikauppatavaroiden
valmistus (muistikirjat ja -lehtiöt, vihot,
kortistot, kirjanpitokirjat, lomakkeet jne.),
kun painatus on tuotteessa toissijaista
• lajitelman kirjepaperia, kirjekuoria jne.
sisältävien paperi- ja pahvirasioiden,
-koteloiden, -kansioiden, yms. valmistus
Tähän ei kuulu:

• paperituotteiden painaminen (181)
• muovisten tarrojen valmistus (22290)
• postituspakkausten valmistus (17212)

C

1724

Tapettien valmistus

• kananmunien pakkauskennojen ja muiden

17240 Tapettien valmistus
Tähän kuuluu:
• paperipohjaisten tapettien ja niiden kaltaisten
seinänpäällysteiden valmistus
• muovipäällysteisten tapettien valmistus
• tekstiilitapettien valmistus
• lasikuitutapettien valmistus
Tähän ei kuulu:
• muovisten seinänpäällysteiden valmistus
(22290)

Teollisuus

•
•
•
•
•

paperimassasta muotoonpuristettujen
pakkaustuotteiden jne. valmistus
suojapakkausten valmistus muotoonpuristetusta kuitumassasta
muotoonpuristettujen kuitukennopakkausten
valmistus elintarvikkeille esim. kananmunille,
hedelmille ja vihanneksille
paperi- ja pahvikoristeiden valmistus
jacquardlaitteissa käytettävien paperi-,
kartonki- tai pahvikorttien valmistus
savukepaperin valmistus

Tähän ei kuulu:

1729

Muiden paperi-, kartonki- ja
pahvituotteiden valmistus

17290 Muiden paperi-, kartonki- ja
pahvituotteiden valmistus
Tähän kuuluu muualla luokittelemattomien, määräkokoon leikattujen ja muotoiltujen paperituotteiden valmistus:
• nimi- ja osoitelappujen valmistus
• suodatinpaperin, -kartongin ja -pahvin valmistus
• pupiinien (bobiinien), puolien, puolapillien,
kooppien jne. valmistus paperista, kartongista
tai pahvista

18

• pelikorttien valmistus (32400)
• pelien ja lelujen valmistus paperista, kartongista
tai pahvista (32400)

• juhla-, karnevaali- ja muiden vastaavien
tarvikkeiden valmistus (32999)

• sairaalatarvikkeiden yms. tuotteiden valmistus
muotoonpuristetusta kuitumateriaalista (17220)

• kertakäyttöastioiden valmistus kartongista
(17220)

• kertakäyttöastioiden ja -aterimien valmistus
muovista (22290) tai puusta (16290)

Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen

Tähän luokkaan kuuluu sanomalehtien, kirjojen,
aikakauslehtien, lomakkeiden, onnittelukorttien ja
muun materiaalin painaminen sekä painamisen tukipalvelut, kuten kirjansidonta, painolevyjen valmistuspalvelut ja kuvankäsittely.
Painamisessa käytetään erilaisia menetelmiä, joilla
kuva tai teksti siirretään painolevyltä, näytöltä tai
tiedostosta painopinnalle, kuten paperi-, muovi-,
metalli-, tekstiili- tai puupinnalle. Laaka-, syvä-, serija fleksopainatus ovat tärkeimmät menetelmät materiaalin siirtämisessä painolevyltä tai näytöltä painopinnalle. Uuden teknologian menetelmissä tiedot
syötetään suoraan tiedostoista painokoneisiin ja käytetään elektrostaattisia tai muita välineitä (digitaalinen tai muu kontaktiton painomenetelmä).

Tähän luokkaan kuuluu myös ääni-, kuva- ja
atk-tallenteiden jäljentäminen ja monentaminen
levyille, nauhoille ja levykkeille.
Tähän ei kuulu:

• kustannustoiminta (J)

181

Painaminen ja siihen liittyvät
palvelut

Tähän kuuluu sanomalehtien, kirjojen, aikakauslehtien, lomakkeiden, tarrojen, onnittelukorttien ja
muiden tuotteiden painaminen ja painamiseen liittyvät tukipalvelut, esimerkiksi kirjansidonta, painolevyjen valmistuspalvelu ja kuvankäsittely. Painamisessa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä ja painaminen voidaan tehdä erilaisille materiaaleille.
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Tähän ei kuulu:
• tekstiilituotteiden ja vaatteiden painaminen
(13300)

1811

Sanomalehtien painaminen

18110 Sanomalehtien painaminen
Tähän kuuluu:
• sanomalehtien ja muiden vähintään neljä
kertaa viikossa ilmestyvien lehtien painaminen
Tähän ei kuulu:
• painojulkaisujen kustantaminen (581)
• sanomalehtien kustantaminen (58130)

1812

Muu painaminen

18120 Muu painaminen
Tähän kuuluu painaminen kohopainossa, offset-,
syvä-, flekso- tai seripainossa tai muissa painokoneissa sekä pikapainojen toiminta. Tähän kuuluu myös
painamiseen verrattava originaalien monentaminen
monistuskoneilla, tietokoneen kirjoittimilla, korkopainossa, valokopiokoneilla ja lämpökopiokoneilla.
Tähän kuuluu:
• alle neljä kertaa viikossa ilmestyvien lehtien
ja muiden aikakausjulkaisujen painaminen
• kirjojen painaminen
• karttojen ja karttakirjojen painaminen
• partituurien, nuottien ja nuottikäsikirjoitusten
painaminen
• esitteiden, julisteiden, mainosluetteloiden,
mainosesitteiden ja muiden painettujen
mainostuotteiden painaminen
• postimerkkien, setelien, vero- ja leimamerkkien, arvopaperien, sekkilomakkeiden ja
osakepaperien painaminen
• älykorttien, konttorikirjojen, kansioiden,
lomakkeiden ja muiden elinkeinoelämän
painotuotteiden painaminen
• puhelinluetteloiden painaminen
• almanakkojen ja kalenterien painaminen
• henkilökohtaisten kirjelomakkeiden ja
-kuorien painaminen
• muiden painotuotteiden (muoviset lipukkeet,
muovikassit, lasilevyt, metalliesineet jne.)
• painaminen suoraan tekstiilille, muoville,
lasille, metallille puulle ja keramiikalle
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Tähän kuuluu myös:

• etikettien, nimi- ja osoitelappujen painaminen
(painaminen kivi-, syvä-, flexopainossa tai
muissa painokoneissa)
Tähän ei kuulu:

• tekstiilien ja vaatteiden silkkipainaminen (13300)
• tavanomaisten paperikauppatavaroiden valmis•
•
•

tus (vihot, lehtiöt, muistikirjat jne.), kun painatus on tuotteessa toissijaista (17230)
painojulkaisujen kustantaminen (581)
mainosmateriaalin kustantaminen (58190)
asiakirjojen kopiointi- yms. palvelut (82191)

1813

Painamista ja julkaisemista
edeltävät palvelut

18130 Painamista ja julkaisemista
edeltävät palvelut
Tähän kuuluu:
• ladonta, valoladonta, painamista edeltävä
tiedon syöttö tiedostoihin ml. skannaus ja
optinen luku, sähköinen taitto
• tiedostojen valmistelu tuotteen eri julkaisutapoja varten (paperijulkaisun ja sähköisen
julkaisun kombinaatio tms.)
• levynvalmistuspalvelut ml. sivu- ja levytulostus (kohopainoa ja offsetpainoa varten)
• painosylintereiden kaiverrus ja etsaus syväpainoa varten
• levynvalmistusprosessit suoraan levylle
(myös valopolymeerilaatat)
• levyjen ja meistien valmistelu teräskaiverrukseen tai painamiseen
• muut painamista edeltävät työt:
– teknistaiteellinen työ, kuten kivipainojen
ja puukaiverrusten valmistus
– havaintovälineet, esim. piirtoheitinkalvot
ja muut vastaavat esitysmuodot
– luonnokset, taittosuunnitelmat, sidontamallit
– vedokset
Tähän ei kuulu:
• graafinen suunnittelu (74101)

1814

Sidonta ja siihen liittyvät palvelut

18140 Sidonta ja siihen liittyvät palvelut
Tähän kuuluu:
• sidontapalvelut, koesidontapalvelut ja painamisen jälkeiset palvelut palkkatyönä tai tilaustyönä kustantamoille, painoille tai muille tilaajille,

C

•
•
•
•
•

kuten kirjojen, esitteiden, aikakauslehtien,
luetteloiden jne. sidonta ja viimeistely taittamalla, leikkaamalla, kokoamalla, nitomalla,
liimaamalla, ompelemalla, liimanidonnalla,
puhtaaksileikkauksella; kierresidonta metallitai muovikierteellä
kansitus, selkämyksen kultapainatus yms.
painetun paperin ja kartongin sidonta ja
viimeistely, taittamalla, rei’ittämällä, lävistämällä, kuvioimalla, liimaamalla, laminoimalla
CD-, DVD- yms. levyjen viimeistelypalvelut,
kuten painatus levyn pintaan ja kansilehden
tai -vihkon painaminen
postituksen viimeistelypalvelut painoissa, kuten
asiakkaalle räätälöityjen kirjekuorien valmistelu
muut viimeistelytoiminnot, kuten teräspainatus, pistekirjoituksen kopiointi

Tähän ei kuulu:
• postituspalvelut muiden kuin painotalojen toimesta (82192)
• kirjojen entisöinti ja uudelleensitominen (95290)

182

Ääni-, kuva- ja
atk-tallenteiden tuotanto

1820

Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden
tuotanto

18200 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden
tuotanto
Tähän kuuluu:

• musiikkitallenteiden jäljentäminen (äänilevyt,
•
•
•

CD- ja DVD-levyt, nauhat ja muut äänitallenteet)
elokuvia sisältävien CD- ja DVD-levyjen ja
nauhojen tai muiden videotallenteiden
monentaminen
atk-ohjelmistojen ja levyillä tai nauhoilla
olevien tietojen monentaminen
tietokonepelien monentaminen

Tähän ei kuulu:

• painotuotteiden kopioiminen (18110, 18120)
• ohjelmistojen kustantaminen (582)
• elokuvien, videoiden ja DVD-elokuvien tai
•
•
•
•

19
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muiden sellaisten tuotteiden tuotantoja levitys
(59110, 59120, 59130)
filmikopioiden valmistus teatterilevitystä varten
(59120)
masterkopioiden tuotanto ääni tai kuvatallenteiden tuottamista varten (59200)
asiakirjojen kuvaaminen mikrofilmille (74201)
kaitafilmien siirtäminen videonauhalle tai
DVD-levylle (74202)

Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus

Tähän luokkaan kuuluu raakaöljyn ja hiilen muuntaminen tuotteiksi. Tärkein tuotantoprosessi on öljynjalostus, joka sisältää raakaöljyn erottelun osatuotteiksi esimerkiksi krakkaamalla ja tislaamalla.
Tähän kuuluu myös alalle luonteenomaisten tuotteiden valmistus omaan lukuun (esim. koksi, butaani,
propaani, bensiini, lentopetroli, polttoöljy jne.) sekä
tuotteiden jalostuspalvelut, myös tilaajan tarpeiden
mukaan. Tähän kuuluu myös kaasujen valmistus öljynjalostuslaitoksissa (etaani, propaani ja butaani).

Sen sijaan näiden kaasujen valmistus muissa yksiköissä luokitellaan muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistukseen (20140).
Tähän ei kuulu teollisuuskaasujen valmistus
(20110), maakaasun tuotanto (metaani, etaani,
butaani tai propaani) (06200) eikä muiden kaasumaisten polttoaineiden valmistus (esim. hiili-, vesi-, generaattori- ja kaasulaitoskaasu) (35210).
Petrokemian tuotteita öljyjalosteista valmistavat
yksiköt luokitellaan luokkaan 20.
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191

Koksituotteiden valmistus

• moottoripolttoaineen tuotanto: bensiinin,

1910

Koksituotteiden valmistus

• polttoaineiden tuotanto: kevyiden, keski-

19100 Koksituotteiden valmistus
Tähän kuuluu koksaamojen toiminta:
• koksin ja puolikoksin valmistus ml. sivutuotteena syntyvä retorttihiili
• pien ja pikikoksin valmistus
• koksaamokaasun valmistus
• kivihiilitervan ja ruskohiilitervan valmistus
• tervan valmistus turpeesta
• koksin yhteenpuristaminen
Tähän ei kuulu:
• kivihiili-, ruskohiili- ja turvebrikettien
valmistus (19200)
• kivihiilitervan tislaus (20140)
• uunitervan valmistus puusta (20140)
• hautatervan poltto (02300)

192

Jalostettujen öljytuotteiden
valmistus

1920

Jalostettujen öljytuotteiden
valmistus

19200 Jalostettujen öljytuotteiden
valmistus
Tähän luokkaan kuuluu nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden sekä muiden tuotteiden
valmistus raakaöljystä, bitumipitoisista kivennäisaineista tai niiden jakotisleistä. Öljynjalostukseen
kuuluu mm. seuraavia toimintoja: raakaöljyn jakotislaus, suora tislaus sekä krakkaus.
Tähän kuuluu:

20

lentopetrolin jne. tuotanto
raskaiden ja raskaiden polttoöljyjen tuotanto

• nestekaasujen, kuten etaani, propaani,
butaani jne. tuotanto

• öljypohjaisten voiteluöljyjen ja -rasvojen
valmistus myös jäteöljystä

• tuotteiden valmistus petrokemian teolli•
•
•
•

suuden käyttöön ja tienpäällysteiden
valmistusaineiksi (maaöljybitumi)
erilaisten tuotteiden valmistus: mineraalitärpätti eli lakkabensiini, vaseliini, parafiini jne.
öljybrikettien valmistus
biopolttoaineiden sekoittaminen öljypohjaisiin
polttoaineisiin, esim. bensiini-etanoliseosten
valmistaminen
synteettisten moottoriöljyjen valmistus

Tähän kuuluu myös:

• turvebrikettien valmistus
• kivihiili- ja ruskohiilibrikettien valmistus
Tähän ei kuulu:

• turvepellettien valmistus (16290)
• bitumista valmistettujen tuotteiden valmistus
(23990)

• eteenin, propeenin ja butadieenin valmistus
(20140)

• etaanin, propaanin ja butaanin valmistus
muualla kuin öljynjalostuslaitoksissa (20140)

• tärpätin valmistus (20140)
• kasvipohjaisten voiteluaineiden valmistus
(20590)

• biodieselin valmistus esim. rypsistä, sinapinsiemenistä ym. (20590)

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus

Tähän luokkaan kuuluvat tuotteet valmistetaan
orgaanisista ja epäorgaanisista raaka-aineista kemiallisten prosessien avulla. Luokittelun alemmil-
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Teollisuus

Peruskemikaalien, lannoitteiden ja typpiyhdisteiden,
muoviaineiden ja synteettisen
kumiraaka-aineen valmistus

2013

Teollisuuskaasujen valmistus

20110 Teollisuuskaasujen valmistus

Tähän luokkaan kuuluu epäorgaanisten kemikaalien valmistus perusprosesseilla, joiden tuloksena
saadaan erotettua alkuaineita tai niiden yhdisteitä.

Teollisuuskaasut ovat teollisesti valmistettuja kaasuja, joita käytetään teollisuudessa, tutkimustoiminnassa ja lääketieteellisessä käytössä.

• alkuaineiden tuotanto (esim. natrium, kalium,

2011

Tässä luokassa valmistettavia kaasuja ovat esim.
typpi, happi, otsoni, vety, hiilidioksidi sekä argon,
helium ja muut jalokaasut.
Tähän kuuluu:
• nesteytettyjen tai paineistettujen epäorgaanisten teollisuuskaasujen ja lääketieteellisten
kaasujen valmistus:
– kaasumaiset alkuaineet
– nesteytetty ilma ja paineilma
– jäähdytyslaitekaasut
– teolliset seoskaasut
– suoja- eli inerttikaasut
– eristyskaasut
– lääkinnälliset kaasut, kuten dityppioksidi
eli ilokaasu
Tähän ei kuulu:
• maakaasun tuotanto (06200)
• nestekaasujen, kuten etaanin, butaanin tai propaanin valmistus öljynjalostamossa (19200)
• asetyleenin valmistus (20140)
• kaasumaisten polttoaineiden valmistus hiilestä,
jätteistä jne. (35210)

2012

Värien ja pigmenttien valmistus

20120 Värien ja pigmenttien valmistus
Tähän kuuluu:
• väriaineiden ja pigmenttien valmistus mistä
tahansa aineesta perusmuodossa tai tiivisteenä:
– titaanidioksidi, rautaoksidit, kromioksidi
– väripigmentit
– korroosionestopigmentit
• fluoresoivina kiiltoaineina tai loisteaineina eli
luminoforeina käytettävien tuotteiden
valmistus
Tähän ei kuulu:
• pigmentti- ja värituotteiden valmistus (20300)

Muiden epäorgaanisten
peruskemikaalien valmistus

20130 Muiden epäorgaanisten
peruskemikaalien valmistus

Tähän kuuluu:

•

•

•
•
•
•
•
•
•

kloori, fosfori, fluori) lukuun ottamatta
teollisuuskaasuja ja perusmetalleja
epäorgaanisten happojen, kuten rikkihapon,
savuavan rikkihapon eli oleumin, suolahapon
eli kloorivetyhapon, ja fosforihapon valmistus
lukuun ottamatta typpihappoa
alkalien, lipeän eli natriumhydroksidin ja
muiden epäorgaanisten emästen, kuten
kaliumhydroksidin valmistus lukuun
ottamatta ammoniakkia
muiden epäorgaanisten yhdisteiden, kuten
kalsiumkloridin, kloraattien, hypokloriitin ja
vetyperoksidin valmistus
vesilasin eli natriumsilikaatin valmistus
rautapyriittien pasuttaminen
väkevöidyn uraanin ja plutoniumin, köyhdytetyn uraanin ja toriumin valmistus
ydinreaktorien säteilyttämättömien polttoaine-elementtien valmistus
radioaktiivisten alkuaineiden, isotooppien ja
niiden yhdisteiden valmistus (esim. raskas vesi)
tislatun veden valmistus

Tähän ei kuulu:

• teollisuuskaasujen valmistus (20110)
• typpihapon valmistus (20150)
• typpilannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
•
•
•
•
•

(20150)
ammoniakin valmistus (20150)
ammoniumkloridin valmistus (20150)
nitriittien ja kaliumnitraattien valmistus (20150)
ammoniumkarbonaattien valmistus (20150)
tislattujen aromaattisten vesien valmistus (20530)

2014

Muiden orgaanisten
peruskemikaalien valmistus

20140 Muiden orgaanisten
peruskemikaalien valmistus
Tähän luokkaan kuuluu orgaanisten kemikaalien
valmistus perusprosesseilla, kuten terminen krak-
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kaus ja tislaus, joiden tuloksena saadaan erotettua
alkuaineita tai niiden yhdisteitä.

2015

Tähän kuuluu:
• orgaanisten peruskemikaalien valmistus:
– tyydytetyt ja tyydyttymättömät asykliset hiilivedyt, kuten eteeni, propeeni ja butadieeni
– tyydytetyt ja tyydyttymättömät sykliset
hiilivedyt, kuten bentseeni
– asykliset ja sykliset alkoholit, kuten
metanoli ja synteettinen etyylialkoholi,
sekä fenolit ja sen johdannaiset
– mono- ja polykarboksyylihapot, kuten
muurahaishappo ja etikkahappo
– muut happifunktioiset yhdisteet, myös
aldehydit, kuten asetaldehydi ja formaldehydi, ketonit kuten asetoni, kinonit ja kaksi tai useampi happifunktioiset yhdisteet
– synteettinen glyseroli
– typpifunktioiset orgaaniset yhdisteet,
kuten amiinit
– alkoholin ja estereiden raaka-aineen
valmistus sokeriruo’osta, maissista tai
vastaavista tuotteista käymisteitse
– muut orgaaniset yhdisteet, myös pyrolyysin avulla tehdyt tuotteet (esim. puuhiili)
• asetyleenin valmistus
• synteettisten aromaattisten tuotteiden valmistus
• kivihiilitervan tislaus ja tislaustuotteiden
valmistus
• uunitervan valmistus
• entsyymien eli biologisten katalyyttien valmistus

20150 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden
valmistus

Tähän kuuluu myös:
• tärpätin ja mäntyöljyn valmistus sulfaattiselluteollisuuden yhteydessä
• kasvisteroleiden ja -stanoleiden kuten
sitosterolin ja sitostanolin valmistus
• ksylitolin (ns. koivusokeri) valmistus
Tähän ei kuulu:
• pien ja pikikoksin valmistus (19100)
• ensiömuovin valmistus (20160)
• ensiökumin valmistus (20170)
• raakaglyserolin valmistus (20410)
• aitojen eteeristen öljyjen valmistus (20530)
• salisyyli- ja O-asetyylisalisyylihappojen
valmistus (21100)
• etyylialkoholin valmistus käymisteitse (11010)
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Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden
valmistus

Tähän kuuluu:
• lannoitteiden valmistus:
– puhtaat ja sekoitetut typpi-, fosfaattitai kalilannoitteet
– urea, luonnon raakafosfaatit ja luonnon
raa’at kalisuolat
– eläin- ja kasvisperäiset luonnonlannoitteet
• typpiyhdisteiden valmistus:
– typpihappo ja typpi-rikkihappo, ammoniakki, ammoniumkloridi, nitriitit ja
kaliumnitraatit
Tähän kuuluu myös:
• luonnon maa-aineksista, hiekasta, savesta ja
mineraalilannoitteista sekoitetun puutarhaja kukkamullan tuotanto
• pääosin turvetta sisältävän puutarha- ja
kukkamullan tuotanto
Tähän ei kuulu:

• kasvinsuojeluaineiden valmistus (20200)
• kompostimullan tuotanto jätteen käsittelyn
yhteydessä (38210)

• ruokamullan talteenotto ja seulonta (08990)
• guanon otto (08910)
2016

Muoviaineiden valmistus

20160 Muoviaineiden valmistus
Tähän luokkaan kuuluu hartsien, muoviaineiden,
vulkanoimattomien termoplastisten elastomeerien
ja synteettisten hartsien valmistus sekä hartsien
sekoittaminen.
Tähän kuuluu:
• ensiömuovin valmistus nesteinä ja tahnoina
(liuoksina, dispersioina, emulsioina),
jauheena, jyväsinä ja hiutaleina, kappaleina,
epäsäännöllisen muotoisina möhkäleinä ja
niiden kaltaisina massamateriaaleina:
– polymeerit, kuten polyeteeni (PE-LD,
PE-LLD ja PE-HD), polypropeeni (PP),
polystyreeni (PS), polyvinyylikloridi
(PVC), polyvinyyliasetaatti ja polyakryyli
– polyamidi
– fenoli- ja epoksihartsit ja polyuretaani
– alkydi- ja polyesterihartsit, polyeetteri
– silikonit
– polymeeripohjaiset ioninvaihtimet

C

Tähän kuuluu myös:
• selluloosamuovien (CA, CAB, CP) ja
muiden selluloosajohdannaisten valmistus
• luonnonkuitukomposiittien (puukuitujen
tai muiden luonnonkuitujen ja muovin
yhdistelmä) valmistus
Tähän ei kuulu:
• muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien
yms. muovipuolivalmisteiden tuotanto (22210)
• muovien kierrätys ja muovituotteiden rouhiminen uusiokäyttöön (38320)
• synteettisten tai muuntokuitujen valmistus ja
langan valmistus synteettisistä tai muuntokuiduista (20600)

2017

Synteettisen kumiraaka-aineen
valmistus

20170 Synteettisen kumiraaka-aineen
valmistus
Tähän kuuluu:
• ensiökumin valmistus laattoina, levyinä tai
kaistaleina:
– synteettinen kumi
– öljystä valmistettu faktis
• synteettisestä kumista ja luonnonkumista tai
sen kaltaisesta luonnosta saadusta kumista
(esim. balata) tehtyjen seosten valmistus
• synteettisen kumilateksin valmistus

202
2020

Torjunta-aineiden ja muiden
maatalouskemikaalien
valmistus
Torjunta-aineiden ja muiden
maatalouskemikaalien valmistus

20200 Torjunta-aineiden ja muiden
maatalouskemikaalien valmistus
Tähän kuuluu:
• hyönteistorjunta-aineiden, rotanmyrkkyjen, sienitautien ja muiden kasvitautien torjunta-aineiden,
rikkakasvien torjunta-aineiden, punkkien, nilviäisten ja muiden eliöntorjunta-aineiden valmistus
• itämistä estävien ja kasvien kasvua säätelevien
aineiden valmistus
• muualle luokittelemattomien maatalouskemikaalien valmistus
• maa- ja karjataloudessa käytettävien
desinfiointiaineiden valmistus

Teollisuus

Tähän kuuluu myös:

• desinfioivien puhdistusaineiden valmistus
• sairaaloiden tilojen puhdistamiseen ja instrumenttien sterilointiin käytettävien aineiden valmistus
Tähän ei kuulu:

• lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
(20150)

• desinfioivien saippuoiden valmistus (20410)
• desinfioimisaineiden, hyönteishävitteiden yms.
•

valmistus, kun ne ovat luonteeltaan ensisijassa
lääkkeitä (21200)
kotitalouksien käyttöön tarkoitetut puhdistusja desinfiointiaineet (20410)

203

Maalien, lakan, painovärien
yms. valmistus

2030

Maalien, lakan, painovärien
yms. valmistus

20300 Maalien, lakan, painovärien
yms. valmistus
Tähän kuuluu:

• maalien ja lakkojen valmistus
• valmistettujen pigmenttituotteiden, samennusaineiden ja värien valmistus

• lasiintuvien emalien ja lasitteiden, enkopien
ja niiden kaltaisten valmisteiden valmistus

• mastiksien valmistus
• täyte- ja tiivistystahnojen ja niiden kaltaisten

•
•
•
•
•

muiden kuin tulenkestävien silotteiden ja
pintojen peittämiseen tarkoitettujen
valmisteiden valmistus
orgaanisten liuotin- ja ohennusaineseosten
valmistus
maalin- ja lakanpoistoaineiden valmistus
puunsuoja-aineiden valmistus
painomusteen ja -värien valmistus
taiteilijanvärien, julistevärien, sävytysvärien
ja niiden kaltaisten värien valmistus

Tähän ei kuulu:

• väri- ja pigmenttiaineiden valmistus (20120)
• puna- ja keltamullan valmistus (20120)
• kirjoitus- ja piirustusmusteiden, myös tussin,
valmistus (20590)

• tärpätin (pineeni) valmistus (20140)
• mineraalitärpätin valmistus (19200)
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204
2041

Saippuan, pesu-, puhdistus- ja
kiillotusaineiden; hajuvesien ja
hygieniatuotteiden valmistus
Saippuan, pesu-, puhdistus- ja
kiillotusaineiden valmistus

20410 Saippuan, pesu-, puhdistus- ja
kiillotusaineiden valmistus
Tähän kuuluu:
• orgaanisten pinta-aktiivisten aineiden valmistus
• saippualla tai puhdistusaineella kyllästettyjen
puhdistusliinojen valmistus paperista, vanusta
tms.
• glyserolin valmistus
• saippuan valmistus, myös desinfioivan ja
ns. kosmeettisen saippuan valmistus
• pinta-aktiivisten valmisteiden valmistus
tankoina, paloina, hiutaleina, jauheena,
pulvereina, tahnoina ja liuoksina:
– kiinteät tai nestemäiset puhdistus- ja
pesuaineet
– pyykin- ja astianpesuaineet
– huuhteluaineet ja -kirkasteet
– tekstiilien ja pyykin pehmennys- ja
tärkkäysaineet yms.
• puhdistus- ja kiillotusaineiden valmistus:
– kotitalouksien käyttöön tarkoitetut
puhdistus- ja desinfiointiaineet
– huoneilman hajustamiseen tai raikastamiseen tarkoitetut valmisteet
– myymälätiloissa ja vastaavissa käytettävät
sisustustuoksut
– tekovahat ja valmistetut vahat
– kiillotusaineet ja -voiteet puupinnoille,
nahkaa tai korirakenteita, lasia ja metallia
varten
– hankauspastat ja -jauheet, myös näillä
kyllästetyt puhdistusliinat
Tähän ei kuulu:
• synteettisen glyserolin valmistus (20140)
• erilaisten orgaanisten ja epäorgaanisten yhdisteiden valmistus (20130, 20140)

2042

Hajuvesien ja hygieniatuotteiden
valmistus

20420 Hajuvesien ja hygieniatuotteiden
valmistus
Tähän kuuluu:
• parfyymien ja tuoksujen sekä hygieniatuotteiden valmistus:
– parfyymit, eau de toilette ja eau de cologne
– kauneudenhoitotuotteet ja värikosmetiikka
– aurinkosuojatuotteet ja itseruskettavat
tuotteet
– manikyyri- ja pedikyyrituotteet
– shampoot, hiustenhoitoaineet
– hiusten muotoiluaineet: hiuskiinteet,
hiusten kihartamiseen tai suoristamiseen
tarkoitetut tuotteet yms.
– suuhygienia- ja hammashoitotuotteet
sekä hammasproteesin kiinnittämiseen
tarkoitetut tuotteet
– parranajotuotteet, myös ennen ja jälkeen
parranajon käytettävät tuotteet, kuten
partavedet
– deodorantit, antiperspirantit ja kylpysuolat
– ihokarvanpoistoaineet
– suihkugeelit
Tähän kuuluu myös:
• lemmikkieläinten shampoot, turkin ja ihon hoitoaineet ja vastaavat hygienia- ja hoitotuotteet
Tähän ei kuulu:

• saippuan valmistus (20410)
• eteeristen (haihtuvien) öljyjen valmistus
(20530)

• hammasharjojen (32910) ja sähköhammasharjojen (27510) valmistus

• huoneilman hajustamiseen tarkoitetut valmisteet
(20410)

• myymälätiloissa ja vastaavissa käytettävien
sisustustuoksujen valmistus (20410)

205

Muiden kemiallisten
tuotteiden valmistus

Tähän kuuluu räjähdysaineiden ja ilotulitteiden, liimojen, eteeristen öljyjen ja muualla luokittelemattomien kemiallisten tuotteiden kuten valokuvauskäyttöön tarkoitettujen kemiallisten tuotteiden (myös
filmien ja valoherkän paperin) sekä yhdistettyjen
taudinmääritysvalmisteiden valmistus.
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2051

Räjähdysaineiden valmistus

Teollisuus

Tähän ei kuulu:

20510 Räjähdysaineiden valmistus

• synteettisten aromaattisten tuotteiden valmistus

Tähän kuuluu:
• ruudin valmistus
• räjähdysaineiden valmistus, myös tulilangan,
räjähtävän tulilangan, nallihattujen, sytyttimien
(räjähdysaine-), räjähdysnallien valmistus
• ilotulitteiden valmistus
• valoammusten, hätärakettien yms. valmistus

• parfyymien ja tuoksujen valmistus (20420)
• myymälätiloissa ja vastaavissa käytettävien

Tähän kuuluu myös:
• tulitikkujen valmistus
• tähtisädetikkujen valmistus
Tähän ei kuulu:
• ammusten ja ampumatarvikkeiden valmistus
(25400)

2052

Liimojen valmistus

20520 Liimojen valmistus
Tähän kuuluu:
• liimojen ja liisterien valmistus:
– kaseiiniliimat
– gelatiinipohjaiset liimat
– dekstriiniliimat, tärkkelysliisteri ja
tärkkelysliima
– gluteeniliimat
– silikaatteihin yms. perustuvat liimat
– kumiin ja muoviin perustuvat liimat
– liimat, jotka koostuvat kumin, orgaanisten
liuottimien, täyteaineitten, vulkanointiaineitten ja hartsien seoksista
– muut liimat

(20140)

sisustustuoksujen valmistus (20410)

2059

20590 Muualla luokittelematon
kemiallisten tuotteiden valmistus
Tähän kuuluu:

• valokuvauslevyjen, filmien, valoherkän
•
•
•
•

Tähän ei kuulu:
• gelatiinin ja sen johdannaisten valmistus
(20590)

Eteeristen öljyjen valmistus

•

20530 Eteeristen öljyjen valmistus

•

2053

Tähän kuuluu:
• uutteiden valmistus luonnon aromaattisista
tuotteista (kasveista tislattavia haihtuvia öljyjä)
• resinoidien valmistus
• hajuvesi- tai elintarviketeollisuudessa
käytettävien hyvänhajuisten seosten valmistus
• eteeristen öljyjen uutteista valmistetut vedet,
kuten ruusu- ja appelsiininkukkavesi

Muualla luokittelematon
kemiallisten tuotteiden valmistus

paperin ja muiden valoherkkien valottamattomien tuotteiden valmistus
valokuvauskäyttöön tarkoitettujen kemiallisten tuotteiden valmistus
gelatiinin ja sen johdannaisten valmistus
yhdistetyt taudinmääritysreagenssit ja
yhdistetyt laboratorioreagenssit
erilaisten kemiallisten tuotteiden valmistus:
– muualla luokittelemattomat peptonit,
peptonijohdannaiset, muut proteiinit ja
niiden johdannaiset
– kemiallisesti muunnetut öljyt ja rasvat
– tekstiilien ja nahan viimeistelyssä
käytettävät aineet
– pehmeäjuotossa, kovajuotossa tai
hitsauksessa käytettävät jauheet ja tahnat
– metallin peittausaineet
– valmissementin seosaineet
– aktiivihiili, voiteluöljyjen lisäaineet,
valmistetut vulkanoinnin kiihdyttimet,
katalyytit ja muut kemialliset tuotteet
teollisuuskäyttöön
– nakutusta ja jäätymistä estävät tuotteet
– hydraulisessa voimansiirrossa käytettävät
nesteet
biodieselin valmistus esim. rypsistä, sinapinsiemenistä ym.
kasvipohjaisten voiteluaineiden valmistus

Tähän kuuluu myös:

• kirjoitus- ja piirustusmusteiden, myös tussin,
valmistus
Tähän ei kuulu:

• erilaisten kemiallisten yhdisteiden valmistus
suurina erinä (20130, 20140)

• tislatun veden valmistus (20130)
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• muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
•
•
•
•
•
•

(20140)
painovärien ja -musteen valmistus (20300)
katalyyttien valmistus platinasta (24410)
luonnonasfalttipohjaisten sidosaineiden
valmistus (23990)
erilaisten orgaanisten ja epäorgaanisten
yhdisteiden valmistus (20130, 20140)
synteettisten moottoriöljyjen valmistus (19200)
hammaspaikkojen ja -sementtien valmistus
(32501)

206

Tekokuitujen valmistus

2060

Tekokuitujen valmistus

20600 Tekokuitujen valmistus

• karstaamattomien, kampaamattomien tai

•
•

muuten kehruuta varten käsittelemättömien
synteettisten tai muuntokatkokuitujen
valmistus
synteettisen tai muuntokuitufilamenttilangan,
myös erikoislujan langan, valmistus
monofilamenttilangan ja kaistaleiden
valmistus synteettisistä tai muuntokuiduista

Tähän ei kuulu:

• synteettisten tai muuntokuitujen kehruu
(13100)

• ompelulangan valmistus synteettisestä tai
muuntokuidusta (13100)

• lasikuidun ja lasikuitulangan valmistus
(23140)

• metallilangan valmistus (244)

Tähän kuuluu:
• synteettisten tai muuntokuitufilamenttitouvien valmistus

21

Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus

Tähän kuuluu lääkeaineiden ja -valmisteiden sekä
lääkinnällisiin kemikaaleihin ja kasviperäisiin aineisiin perustuvien tuotteiden valmistus.

211

Lääkeaineiden valmistus

2110

Lääkeaineiden valmistus

21100 Lääkeaineiden valmistus
Tähän kuuluu:
• sellaisten vaikuttavien aineiden tuotanto, joita
käytetään lääkkeiden valmistuksessa niiden farmakologisten ominaisuuksien vuoksi: antibiootit, perusvitamiinit, oopiumalkaloidit ja niiden
johdannaiset, sulfonamidit eli sulfat, salisyylihappo ja O-asetyylisalisyylihappo sekä niiden
suolat ja esterit, glykosidit ja kasvialkaloidit jne.
• verivalmisteet (valkosoluttomat punasolu- ja
verihiutalevalmisteet sekä jääplasma)
Tähän kuuluu myös:
• kemiallisesti puhtaiden sokerien valmistus
• rauhasten käsittely ja rauhasuutteiden valmistus
Tähän ei kuulu:
• lääkkeiden ja lääkevalmisteiden valmistus
(21200)
• radioaktiivisten diagnostisten aineiden
valmistus (21200)
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• yhdistetyt taudinmääritysreagenssit ja yhdistetyt
laboratorioreagenssit (20590)

212

Lääkkeiden ja muiden
lääkevalmisteiden valmistus

2120

Lääkkeiden ja muiden
lääkevalmisteiden valmistus

21200 Lääkkeiden ja muiden
lääkevalmisteiden valmistus
Tähän kuuluu:
• alkuperälääkkeiden ja muiden reseptilääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valmistus:
– antiseerumit ja muut verifraktiot
– rokotteet ja lääkkeet
– homeopaattiset tuotteet
• hormonaalisten ehkäisylääkkeiden ja ulkoisesti
käytettävien kemiallisten ehkäisytuotteiden
valmistus
• lääkinnällisten diagnostisten tuotteiden valmistus, myös raskaustestit
• elävässä organismissa käytettävien radioaktiivisten diagnostisten aineiden valmistus
• bioteknisten lääkkeiden valmistus
• vitamiinien ja hivenaineiden valmistus

C

Teollisuus

Tähän kuuluu myös:
• käsikauppatavaroina myytävien haavanhoitotarvikkeiden (laastarit, kyllästetty vanu,
valmiit haavasiteet ym.) valmistus
• ensiapupakkausten valmistus
• kasviperäisten aineiden valmistelu (hienontaminen, lajittelu, jauhaminen) lääkinnälliseen
käyttöön
• eläinlääkkeiden valmistus

• leikkaussalituotteiden, kuten leikkausliinojen ja

Tähän ei kuulu:
• yhdistetyt taudinmääritysreagenssit ja yhdistetyt
laboratorioreagenssit (20590)
• yrttiuutteiden valmistus (minttu, rohtorautayrtti, kamomilla jne.) (10830)

•
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•
•
•
•
•

•

steriilin haavanompelulangan valmistus
(32501)
hampaan paikkojen ja hammassementin
valmistus (32501)
luusementtien valmistus (32501)
lääketukkukauppa (46461)
apteekit (47730)
lääketieteellinen ja biolääketieteellinen tutkimus
ja kehittäminen (721)
farmaseuttisten tavaroiden pakkaaminen
asiakkaan laskuun (82920)
kondomien valmistus (22190)

Kumi- ja muovituotteiden valmistus

Tähän luokkaan kuuluu kumi- ja muovituotteiden
valmistus. Luokittelun perusteena on tuotteiden
valmistuksessa käytettävät raaka-aineet, vaikka
kaikki näistä materiaaleista tehdyt tuotteet eivät
kuulukaan tähän luokkaan (esim. kumisaappaat,
lelut, urheilutarvikkeet).

221

Kumituotteiden valmistus

2211

Renkaiden valmistus ja
uudelleenpinnoitus

22110 Renkaiden valmistus ja
uudelleenpinnoitus
Tähän kuuluu:
• ajoneuvoissa, laitteissa, liikkuvissa koneissa,
ilma-aluksissa, leluissa, huonekaluissa ja
muualla käytettävien kumirenkaiden
valmistus:
– pneumaattiset (esim. paineilmatäytteiset)
renkaat
– umpikumi- tai puolipneumaattiset
(joustorenkaat) renkaat
• sisärenkaiden valmistus
• vannenauhojen ja renkaiden uudelleenpinnoittamiseen käytettävien kulutuspintaprofiilien jne. valmistus
• renkaiden uudelleenpinnoitus
Tähän ei kuulu:
• renkaiden paikkaamiseen tarvittavien
tuotteiden valmistus (22190)

• ulko- ja sisärenkaiden korjaaminen, asennus tai
vaihtaminen (45202)

• renkaiden nastoitus (45202)
2219

Muiden kumituotteiden valmistus

22190 Muiden kumituotteiden valmistus
Tähän kuuluu:

• muiden valmiiden ja puolivalmiiden tuotteiden valmistus vulkanoimattomasta, vulkanoidusta tai kovakumista, synteettisestä tai
luonnonkumista:
– kumilaatat, -levyt, -kaistaleet, -tangot ja
-profiilit
– kumiputket ja -letkut
– kumiset kuljetus- ja käyttöhihnat
– kumiset vaatteet ja vaatetustarvikkeet
(yhteenliimatut, ei ommellut)
– kumiset kengänpohjat ja -osat
– kumilanka ja kumiköysi
– kumilla käsitellyt langat ja kankaat
– kumiset liitososat, tiivisteet ja renkaat
– kumitulpat ja -korkit
– kumiset telan päällysteet
– ilmalla täytettävät kumipatjat
– ilmapallot
– kovakumiset piipunvarret
– kumiharjat
– kovakumiset kammat, hiuspinnit,
papiljotit yms.
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• hygieniatuotteiden valmistus: tutit, kondomit,
•
•

kuumavesipullot jne.
kumisten lattianpäällysteiden valmistus
kumisten mattojen valmistus

Tähän kuuluu myös:
• kumin paikkaamiseen tarvittavien aineiden
valmistus
• kumilla kyllästettyjen, päällystettyjen tai
laminoitujen tekstiilikankaiden valmistus, jos
kumi muodostaa tuotteen pääasiallisen osan
• kumisten vesisängyn patjojen valmistus
• kumisten uimalakkien ja esiliinojen valmistus
• kumisten märkä- ja sukelluspukujen valmistus
• kumisten seksivälineiden valmistus
Tähän ei kuulu:
• kordikankaan valmistus ulkorenkaita varten
(13960)
• vaatteiden ja asusteiden valmistus pintakäsitellyistä tai joustavista kankaista (14120–14190)
• kumijalkineiden valmistus (15200)
• kumipohjaisten liimojen ja liistereiden valmistus
(20520)
• renkaiden kulutuspintaprofiilien valmistus
(22110)
• kumiveneiden ja kumisten pelastuslauttojen
valmistus (30110, 30120)
• päällystämättömien solukumipatjojen valmistus
(31030)
• kumisten urheiluvarusteiden valmistus (32300)
• kirurgisten kumikäsineiden valmistus (32501)
• kampojen valmistus muovista (22290),
metallista (25990)
• lattian pyyhkimiseen tai kuivaamiseen
tarkoitettujen kumilastojen valmistus (32910)
• kumisten pelien ja leikkikalujen valmistus
(myös lasten kahluualtaat, ilmalla täytettävät
lasten kumiveneet, ilmalla täytettävät leikkieläimet, pallot yms.) (32400)
• kumin talteenotto (38320)

222

Muovituotteiden valmistus

Tähän kuuluu uuden tai kierrätetyn muoviraaka-aineen muokkaaminen puolivalmisteiksi tai
lopputuotteiksi erilaisilla prosesseilla, kuten ruiskuvalulla, ekstruusiolla (suulakepuristuksella),
kalvonpuhalluksella, puhallusmuovauksella, syvävedolla, rotaatiovalulla jne. Suurimmassa osassa
näistä tuotantoprosessi mahdollistaa monenlaisten
tuotteiden valmistuksen.
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2221

Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien
ja -profiilien valmistus

22210 Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien
ja -profiilien valmistus
Tähän kuuluu:
• muovisten puolivalmisteiden valmistus:
– muovilaatat, -levyt, -kalvot, -kelmut,
-kaistaleet, -nauhat jne. (itsekiinnittyvät
ja -kiinnittymättömät)
• muovituotteiden valmistus:
– muoviputket ja -letkut; liitos- tai muut osat
• sellofaanikelmun ja -arkkien valmistus
Tähän ei kuulu:

• ensiömuovin valmistus (20160)
• optisten laitteiden muoviosien valmistus (26700)
• muovisten linssien ja piilolinssien valmistus
(32501)

• päällystämättömien solumuovipatjojen
valmistus (31030)

• glassiinipaperin ja pergamentin valmistus (17120)
• itsekiinnittyvien muoviteippien, laattojen, levyjen, kalvojen ja kaistaleiden valmistus (22290)

2222

Muovipakkausten valmistus

22220 Muovipakkausten valmistus
Tähän kuuluu:
• tavaroiden pakkaamiseen käytettävien
muovituotteiden valmistus:
– muovipussit, -kassit, -säkit, -rasiat, -laatikot,
-pullot, -koripullot jne.
Tähän ei kuulu:
• muovisen pakkausmateriaalin valmistus
(22210)
• muovisten matka- ja käsilaukkujen valmistus
(15120)
• muovisten altaiden ja säiliöiden valmistus
(22230)
• ensiömuovin valmistus (20160)

2223

Rakennusmuovien valmistus

22230 Rakennusmuovien valmistus
Tähän kuuluu:
• rakennuspuusepäntuotteiden valmistus muovista:
– muoviovet, -ikkunat, -karmit, -kynnykset
ja listat sekä ikkunaluukut ja sälekaihtimet

C

• rakennusmuovituotteiden valmistus:
– lattian-, seinän- tai katonpäällysteet

– kalusteiden helat ja varusteet
– kuljetus- ja käyttöhihnat
– itsekiinnittyvät muoviteipit, laatat, levyt,

rullina, laattoina, levyinä jne.

– saniteettitavarat, kuten kylpyammeet,

•
•
•

suihkualtaat, pesualtaat, wc-altaat, wc:n
huuhtelusäiliöt jne.
– joustavien lattianpäällysteiden, kuten
vinyyli-, linoleumi- tms. valmistus
muovisten altaiden ja säiliöiden valmistus
tekonurmen valmistus esim. jalkapallokentille
tekokiven valmistus, esim. marmorijäljitelmät

Tähän ei kuulu:
• ensiömuovin valmistus (20160)
• muovipäällysteisten tapettien valmistus (17240)
• muovisten salaojaputkien valmistus (22210)

2229

Muiden muovituotteiden valmistus

22290 Muiden muovituotteiden
valmistus
Tähän kuuluu:
• muovisten pöytä- ja keittiöesineiden sekä
kylpyhuonetavaroiden valmistus:
– lusikat, haarukat, veitset, lautaset, juomalasit, pesuvadit, ämpärit yms.
– kertakäyttöastiat ja aterimet, myös styroksista tai biohajoavista materiaaleista
– pöytäliinat, suihkuverhot ja niiden
kaltaiset sisustusmuovit
• erilaisten muovituotteiden valmistus:
– muovipäähineet, vaatteet ja vaatetustarvikkeet (yhteenliimatut, ei ommellut),
muoviset kengän lestit
– lamppujen ja valaistustarvikkeiden osat
– toimisto- ja koulutarvikkeet

23

Teollisuus

kalvot, kaistaleet
muoviköydet ja -narut
muoviset kammat
pienoispatsaat
muoviset kukkaruukut, muoviset
pikkuesineet jne.
kori- ja punontatuotteiden valmistus
muovista: matot, säleiköt, rasiat, korit jne.
muovimattojen valmistus

–
–
–
–
•
•

Tähän ei kuulu:

• kertakäyttöastioiden valmistus kartongista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(17220)
muovimattojen kudonta (13930)
muovisten matkalaukkujen valmistus (15120)
muovijalkineiden valmistus (15200)
muovihuonekalujen valmistus (31010, 31020,
31090)
päällystämättömien solumuovipatjojen
valmistus (31030)
muovisten urheiluvälineiden valmistus (32300)
muovisten pelien ja leikkikalujen valmistus
(32400)
muovilaitteiden valmistus lääketieteelliseen
tai hammaslääketieteelliseen käyttöön (32501)
muovisten linssien ja piilolinssien valmistus
(32501)
optisten laitteiden muoviosien valmistus (26700)
muovisten suojakypärien ja muiden henkilökohtaisten turvavälineiden valmistus muovista
(32991)
muoviveneiden valmistus (30120)
kampojen valmistus kovakumista (22190),
metallista (25990)

Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

Tähän kuuluvat toimialat, joilla valmistetut tuotteet perustuvat johonkin mineraaliperäiseen aineeseen, kuten lasi ja lasituotteet (tasolasi, ontto lasitavara, lasikuitu, tekninen lasi jne.), keraamiset tuotteet (laatat ja poltetut tiilituotteet) sekä muut ra-

kennusaineteollisuuden tuotteet (sementti, kipsi ja
kalkki sekä niistä valmistetut lopputuotteet). Kiven
muotoilu ja viimeistely sekä muiden mineraalituotteiden valmistus kuuluvat myös tähän luokkaan.
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231

Lasin ja lasituotteiden
valmistus

Tähän kuuluu lasin ja lasituotteiden valmistus kaikissa muodoissaan ja millä tahansa valmistusmenetelmällä.

2311

Tasolasin valmistus

23110 Tasolasin valmistus
Tähän kuuluu:
• tasolasin valmistus valamalla, valssaamalla,
vetämällä tai puhaltamalla, suorakulmaisiksi
kappaleiksi tai muulla tavalla leikattuna,
taivutettuna tai muuten valmistettuna,
myös pinnalta hiottuna tai kiillotettuna
• lankavahvistetun tasolasin valmistus
• sävytetyn ja värjätyn tasolasin valmistus
Tähän ei kuulu:
• lasilevystä valmistetun eristyslasin valmistus
(23120)
• lasivillan ja muiden kudontaan soveltumattomien lasikuitujen sekä lasihuovan, lasikuitumattojen ja muiden lasikuituteosten valmistus
(23140)

2312

Tasolasin muotoilu ja muokkaus

muiden kotitaloudessa käytettävien astioiden valmistus lasista tai kristallista.
Tähän kuuluu:

• pullojen, koripullojen, tölkkien, ruukkujen

•
•

ja niiden kaltaisten astioiden valmistus sekä
niiden sulkemiseen tarkoitettujen lasitulppien
ja -kansien valmistus
termospullojen ja muiden termosastioiden
lasisäiliöiden valmistus
juomalasien, kannujen, kulhojen ja maljakoiden valmistus

Tähän ei kuulu:
lasisten laboratorioesineiden valmistus (23190)
lasilelujen valmistus (32400)
termospullojen ja -astioiden valmistus (32999)
lasisten koriste-esineiden valmistus (23190)
lasisten joulukoristeiden valmistus (32999)

•
•
•
•
•

2314

Lasikuitujen valmistus

23140 Lasikuitujen valmistus
Tähän kuuluu:
• lasikuidun ja lasikuitulangan valmistus
• lasivillan valmistus ja siitä valmistettujen
tuotteiden valmistus
Tähän ei kuulu:

23120 Tasolasin muotoilu ja muokkaus

• kudottujen kankaiden valmistus lasilangasta

Tähän kuuluu:
• karkaistun tai laminoidun tasolasin valmistus
• eri kerroksista valmistetun eristyslasin valmistus
• monikerroksisten panssarilasielementtien
valmistus
• lasipeilien valmistus
• ajoneuvojen tuuli-, sivu- ja takalasien valmistus
• muut muotoillut kehystämättömät tasolasituotteet (kokolasiset ovet, suihkuseinät yms.)

• optisten kuitujen ja optisten kuitukaapelien

Tähän ei kuulu:
• lyijymosaiikki-ikkunoiden valmistus (23190)
• puukehysteisten tasolasituotteiden valmistus
(16239)

2313

Onton lasitavaran valmistus

23130 Onton lasitavaran valmistus
Tähän kuuluu säilytykseen, pakkaukseen tai kuljetukseen tarkoitettujen astioiden ja säiliöiden valmistus lasista tai kristallista sekä juomalasien ja
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(13200)

•

valmistus tiedon tai kuvien suoraan siirtoon
(27310)
lasikuitutapettien valmistus (17240)

2319

Muu lasin valmistus ja muokkaus
ml. lukien tekniset lasituotteet

23190 Muu lasin valmistus ja muokkaus
ml. tekniset lasituotteet
Tähän kuuluu:
• lasisten laboratorioesineiden, terveydenhoidollisten ja farmaseuttisten lasiesineiden
valmistus esim. ampullit
• kellonlasin, silmälaseissa käytettävän optisen
lasin ja optisesti työstämättömien optisten
elementtien valmistus
• jäljitelmäkoruissa käytettävän lasin valmistus,
esim. lasihelmet
• lasieristimien ja lasisten eristysosien valmistus

C

• sähkölamppujen ja valaisinkalusteiden
•
•
•
•
•

avonaisten lasikupujen ja muiden lasi- ja
kristalliosien valmistus
lasitankojen ja -putkien valmistus
pienoispatsaiden valmistus lasista
lasisten toimistoesineiden, koristeiden
ym. valmistus
lasilaattojen, lasitiilien ja niiden kaltaisten
tavaroiden valmistus
lyijymosaiikki-ikkunoiden valmistus

Tähän ei kuulu:
• optisesti työstettyjen optisten elementtien
valmistus (26700)
• linssien, piilolinssien ja muiden vastaavanlaisten optisten tavaroiden valmistus (32501)
• injektioruiskujen ja muiden laboratoriovälineiden valmistus (32501)
• lasisilmien valmistus (32501)
• sähkölamppujen valmistus (27400)
• lasilevystä valmistetun eristyslasin valmistus
(23120)
• muotoillut kehystämättömät tasolasituotteet
(kokolasiset ovet, suihkuseinät yms.) (23120)
• lasivillan ja muiden kudontaan soveltumattomien
lasikuitujen sekä lasihuovan, lasikuitumattojen ja
muiden lasikuituteosten valmistus (23140)
• lasisten joulukoristeiden valmistus (32999)

Teollisuus

Tähän kuuluu myös:

• magnesiittia, dolomiittia tai kromiittia sisältävien tulenkestävien esineiden valmistus
Tähän ei kuulu:

• muiden kuin tulenkestävien keraamisten
tuotteiden valmistus (23310-23490)

• poltettujen keraamisten tiilien ja kattotiilien
valmistus (23320)

• keraamisten astioiden valmistus (23410)

233

Keraamisten
rakennusaineiden valmistus

2331

Keraamisten tiilien ja laattojen
valmistus

23310 Keraamisten tiilien ja laattojen
valmistus
Tähän kuuluu:

• ei-tulenkestävien keraamisten, lasitettujen
•

tai lasittamattomien lattia- ja seinälaattojen,
mosaiikkilaattojen yms. valmistus
ei-tulenkestävien keraamisten katulaattojen
ja pihakivien valmistus

Tähän ei kuulu:

• tekokiven valmistus, esim. marmorijäljitelmät
(22230)

232
2320

Tulenkestävien keraamisten
tuotteiden valmistus
Tulenkestävien keraamisten
tuotteiden valmistus

23200 Tulenkestävien keraamisten
tuotteiden valmistus
Tähän luokkaan kuuluu tulenkestävien välituotteiden valmistus ei-metallisista mineraalituotteista, kuten hiekasta, sorasta, kivestä tai savesta. Muiden
kuin tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus luokitellaan luokkaan 23310–23490.
Tähän kuuluu:
• tulenkestävän sementin, laastin, betonin
yms. valmistus
• tulenkestävien keraamisten tuotteiden
valmistus:
– tulenkestävät tiilet, laatat, kaakelit jne.
– retortit, upokkaat, muhvelit, suuttimet, tulpat, tuet, vaipat, muotit, putket, tangot jne.
– lämpöä eristävät keraamiset tuotteet,
myös piidioksidipitoisesta jauheesta

• tulenkestävien keraamisten tiilien, laattojen ja
kaakelien valmistus (23200)

• poltettujen tiilien ja muiden kuin tulenkestävien
•

keraamisten rakennustarvikkeiden valmistus
savesta (23320)
kalkkihiekkatiilien valmistus (23610)

2332

Poltettujen tiilien ja muun
rakennuskeramiikan valmistus

23320 Poltettujen tiilien ja muun
rakennuskeramiikan valmistus
Tähän kuuluu:

• muiden kuin tulenkestävien rakennustarvikkeiden valmistus savesta:

– keraamiset tiilet ja kattotiilet
– savupiipun jatkokset, putket, viemäriputket, kourut sekä putkien liitos- ja muut osat

• poltettujen lasittamattomien lattialaattojen
valmistus savesta
Tähän ei kuulu:

• keraamisten katulaattojen valmistus (23310)
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• tulenkestävien keraamisten tiilien ja laattojen
•
•
•
•

valmistus (23200)
tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
(23200)
kalkkihiekkatiilien valmistus (23610)
betonitiilien valmistus (23610)
muun kuin rakennuskeramiikan valmistus (234)

234

Muiden posliini- ja
keramiikkatuotteiden
valmistus

Tähän kuuluu lopputuotteiden valmistus ei-metallisista mineraalituotteista, kuten hiekasta, sorasta, kivestä tai savesta.

2341

Keraamisten talous- ja koristeesineiden valmistus

23410 Keraamisten talous- ja koristeesineiden valmistus
Tähän kuuluu:
• posliinisten ja muiden keraamisten astioiden,
pöytä-, keittiö- ym. talousesineiden valmistus
• posliinisten ja muiden keraamisten kylpyhuonetavaroiden valmistus
• posliinisten ja muiden keraamisten pienoispatsaiden ja muiden koriste-esineiden ja
sisustusesineiden valmistus sisä- ja ulkotiloihin, myös julkisiin tiloihin
Tähän ei kuulu:
• keraamisten korujen valmistus (32130)
• keraamisten lelujen valmistus (32400)
• keraamisten kiinteästi asennettavien saniteettikalusteiden valmistus (23420)
• tavaroiden kuljettamiseen ja pakkaamiseen käytettävien keraamisten astioiden valmistus (23490)
• piha- ja sisäkäyttöön tarkoitettujen koriste- ja
käyttöesineiden valmistus betonista, kipsistä,
sementistä tai tekokivestä (23690)

2342

Keraamisten saniteettikalusteiden
valmistus

23420 Keraamisten saniteettikalusteiden
valmistus
Tähän kuuluu:
• keraamisten saniteettikalusteiden valmistus, esim.
pesualtaat, kylpyammeet, bideet, wc-altaat
• muiden keraamisten kiintokalusteiden valmistus
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Tähän ei kuulu:

• tulenkestävien keraamisten tavaroiden valmistus
(23200)

• keraamisten rakennusmateriaalien valmistus
(233)

• keraamisten kylpyhuonetavaroiden valmistus
(23420)

2343

Keraamisten eristystuotteiden
valmistus

23430 Keraamisten eristystuotteiden
valmistus
Tähän kuuluu:
• keraamisten sähköeristimien ja eristystarvikkeiden valmistus
Tähän ei kuulu:

• tulenkestävien keraamisten tavaroiden
valmistus (23200)

2344

Muiden teknisten keraamisten
tuotteiden valmistus

23440 Muiden teknisten keraamisten
tuotteiden valmistus
Tähän kuuluu:
• keraamisten ja ferriittimagneettien valmistus
• keraamisten tavaroiden valmistus laboratorio-,
kemialliseen tai tekniseen käyttöön
Tähän ei kuulu:

• metallisten kestomagneettien valmistus (25990)
• lasisten laboratorioesineiden valmistus (23190)
• tulenkestävien keraamisten tavaroiden valmistus
(23200)

2349

Muiden keramiikkatuotteiden
valmistus

23490 Muiden keramiikkatuotteiden
valmistus
Tähän kuuluu:
• tavaroiden kuljettamiseen ja pakkaamiseen
käytettävien keraamisten purkkien, ruukkujen
ja vastaavien astioiden valmistus
• maataloudessa käytettävien keraamisten
astioiden, kuten kaukaloiden, sammioiden ym.
valmistus
• keraamisten kukkaruukkujen valmistus
• kaakeliuunien keraamisten osien valmistus

C

Teollisuus

236

Betoni-, kipsi- ja
sementtituotteiden valmistus

Tähän ei kuulu:
• tulenkestävien keraamisten tavaroiden valmistus
(23200)
• keraamisten kiintokalusteiden valmistus (23420)
• kukkaruukkujen valmistus sementistä (23690)

2361

Betonituotteiden valmistus
rakennustarkoituksiin

235

Sementin, kalkin ja kipsin
valmistus

• valettujen betonielementtien, sementtituottei-

2351

Sementin valmistus

• muualla luokittelemattomien ei-tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus

23610 Betonituotteiden valmistus
rakennustarkoituksiin
Tähän kuuluu:

23510 Sementin valmistus
Tähän kuuluu:
• hydraulisen sementin, kuten portland-,
aluminaatti-, kuona- ja superfosfaattisementtien valmistus, myös värjättynä ja klinkkerinä
Tähän ei kuulu:
• tulenkestävän laastin, betonin yms. valmistus
(23200)
• valmisbetonin ja -laastien valmistus käyttövalmiina tai kuivana (23630, 23640)
• sementtituotteiden valmistus (23690)
• hammaslääketieteessä käytettävän sementin
valmistus (32501)

2352

Kalkin ja kipsin valmistus

•
•

den ja tekokivituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin:
– laatat, tiilet, kattotiilet, harkot, kevytbetonitiilet ja -harkot, levyelementit,
putket, renkaat, pilarit, palkit jne.
talonrakentamiseen tai tie- ja vesirakentamiseen
tarkoitettujen tehdasvalmisteisten rakennusosien
valmistus sementistä, betonista tai tekokivestä
kalkkihiekkatiilien ja muiden kalkkihiekkateosten valmistus

Tähän ei kuulu:

• kevytsoraharkkojen ja muun rakennusmateriaalin valmistus paisutetusta savesta (23990)

• poltettujen lattialaattojen ja kattotiilien
valmistus savesta (23320)

2362

Kipsituotteiden valmistus
rakennustarkoituksiin

23520 Kalkin ja kipsin valmistus

23620 Kipsituotteiden valmistus
rakennustarkoituksiin

Tähän kuuluu:
• sammuttamattoman kalkin, sammutetun
kalkin ja hydraulisen kalkin valmistus
• kipsin valmistus kalsinoidusta kipsistä tai
kalsinoidusta sulfaatista

Tähän kuuluu kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin:
• levyt, laatat tai paneelit jne. päällystämättöminä tai paperilla, kartongilla tai pahvilla
päällystettyinä

Tähän kuuluu myös:
• kalsinoidun dolomiitin valmistus

2363

Tähän ei kuulu:
• kipsituotteiden valmistus (23620, 23690)

Valmisbetonin valmistus

23630 Valmisbetonin valmistus
Tähän kuuluu:

• valmisbetonin valmistus käyttövalmiina tai
kuivana

• sementtipohjaisen laastin valmistus käyttövalmiina tai kuivana

• saumauslaastin valmistus
Tähän ei kuulu:

• kalkkipohjaisen muurauslaastin valmistus
(23640)

• tulenkestävän sementin valmistus (23200)
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2364

Muurauslaastin valmistus

237

Kiven leikkaaminen,
muotoilu ja viimeistely

2370

Kiven leikkaaminen, muotoilu ja
viimeistely

23640 Muurauslaastin valmistus
Tähän kuuluu:
• kalkkipohjaisen muurauslaastin valmistus
Tähän ei kuulu:
• tulenkestävän laastin valmistus (23200)
• kuivabetonin ja sementtipohjaisen laastin
valmistus (23630)
• saumauslaastin valmistus (23630)

2365

Kuitusementin valmistus

23650 Kuitusementin valmistus
Tähän kuuluu:
• rakennusaineiden valmistus kasviaineista
(lastuvilla, oljet, kaislat, ruo’ot) sementtiä,
kipsiä tai muuta kivennäisainetta sideaineena
käyttäen
• tuotteiden valmistus selluloosakuitusementistä
tai vastaavasta:
– aaltolevyt ja muut levyt, paneelit, laatat,
putket, säiliöt, kaukalot, altaat, ruukut,
ikkunanpuitteet jne.

2369

Muiden betoni-, kipsi- ja
sementtituotteiden valmistus

23690 Muiden betoni-, kipsi- ja
sementtituotteiden valmistus
Tähän kuuluu:
• muiden piha- ja sisäkäyttöön tarkoitettujen
koriste- ja käyttöesineiden valmistus betonista,
kipsistä, sementistä tai tekokivestä:
– veistokset, huonekalut, reliefit, maljakot,
kukkaruukut jne.
Tähän ei kuulu:
• keraamisten pienoispatsaiden ja muiden
koriste-esineiden ja sisustusesineiden valmistus
(23410)
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23700 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja
viimeistely
Tähän kuuluu:
• kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely
käytettäväksi rakentamisessa, hautausmailla,
katukivinä, kateaineena jne.:
– katu-, reuna- ja käytävänpäällyskivet
– graniitin, gneissin ja muun muistopatsasja rakennuskiven työstäminen ja valmistus
– liuskekiven työstäminen ja liuskekivitavaroiden valmistus
– vuolukiven työstäminen ja vuolukivituotteiden valmistus
• kivihuonekalujen valmistus
Tähän ei kuulu:

• kaivos- ja louhintatoiminnan yhteydessä
tapahtuva kiven karkea työstäminen (0811)

• soran ja sepelin valmistus (08120)
• myllynkivien, hiomakivien ja vastaavien
tuotanto (23910)

• rakentamisen yhteydessä tapahtuva kiven
louhinta ja murskaus (43120)

239

Hiontatuotteiden ja muualla
luokittelemattomien eimetallisten mineraalituotteiden valmistus

2391

Hiontatuotteiden valmistus

23910 Hiontatuotteiden valmistus
Tähän kuuluu:
• teroittamista, kiillottamista tai hiomista varten
valmistetut tuotteet:
– kovasimet, hiomakivet ja niiden kaltaiset
käsikivet luonnonkivestä tai kokoonpuristetusta luonnon- tai keinotekoisesta
hioma-aineesta
– hioma- ja kiillotuslaikat, -kärjet, -päät jne.
• luonnon- tai keinotekoisen hioma-ainejauheen
ja -rouheen kiinnittäminen tekstiilikangas-,
paperi-, kartonki- tai pahvialustalle, esim.
hiekkapaperi
• myllynkivien valmistus

C

Tähän ei kuulu:
• työkalujen valmistus (25730)
• käsikäyttöisten hiomakoneiden valmistus
(28240)
• tahkojen valmistus (28240)

2399

Muualla luokittelemattomien
ei-metallisten mineraalituotteiden
valmistus

23990 Muualla luokittelemattomien
ei-metallisten mineraalituotteiden
valmistus
Tähän kuuluu:
• mineraaliaineisiin tai selluloosaan perustuvien
kitka-aineiden ja niistä valmistettujen asentamattomien tuotteiden valmistus esim. jarruja
ja kytkimiä varten, kuten jarruhihnojen ja
-kappaleiden valmistus
• eristysmateriaalien ja -tuotteiden valmistus
mineraaleista:
– kuonavilla, kivivilla eli vuorivilla, kivennäisvilla ja vastaavat mineraalivillat
– paisutettu vermikuliitti, paisutettu savi ja
sen kaltaiset paisutetut kivennäisaineet,
lämpöharkot, kevytsoraharkot ja muut
kevytsoratuotteet sekä vastaavat lämpöä
tai ääntä eristävät tai ääntä vaimentavat
aineet

24

Teollisuus

• eri mineraaliaineista valmistetut tuotteet:
– työstetyt kiillemineraali ja kiille- tai
•

•
•
•
•
•
•

grafiittituotteet (muut kuin sähköalan
tuotteet) jne.
asfaltista ja sen kaltaisesta aineesta tehtyjen
tuotteiden valmistus, kuten asfalttipohjaisten
sidosaineiden, kivihiilitervapien yms.
valmistus
bitumilla, asfaltilla tai tervalla päällystetyn
tai kyllästetyn kattohuovan, eristyshuovan,
vuoraushuovan ja vuorauspaperin valmistus
maaöljybitumiin, luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, kivennäistervaan tai kivennäispikeen
perustuvien bitumisten seosten valmistus
hiili- ja grafiittikuitujen ja tuotteiden
valmistus (paitsi elektrodien ja sähköalan
tuotteiden valmistus)
keinotekoisen grafiitin valmistus
keinotekoisen korundin valmistus
turvetuotteiden valmistus, kuten turvelaatat,
eristysvaipat, kasvualustat ja taimiruukut

Tähän ei kuulu:

• lasivillan ja lasivillatuotteiden valmistus
•
•
•
•

(23140)
grafiittielektrodien valmistus (27900)
hiili- tai grafiittitiivisteiden valmistus (28290)
kankaan valmistus turpeesta (13200)
turvebrikettien (19200), -pellettien (16290)
valmistus

Metallien jalostus

Tämä luokka sisältää rauta- ja värimetallin sulatuksen ja puhdistuksen malmista, harkkoraudasta tai
kierrätysteräksestä, kierrätysalumiinista ja muusta
kierrätysmetallista sähkömetallurgisia ja muita prosessimetallurgian tekniikoita käyttäen. Luokkaan
kuuluvat yksiköt valmistavat myös metalliseoksia ja
superseoksia lisäämällä puhtaisiin metalleihin muita alkuaineita. Sulatuksen ja puhdistuksen tuotoksena saadaan yleensä harkkoja, joita käytetään valssattaessa, vedettäessä ja puristettaessa levyjä, nauhaa, tankoja, lankaa tai putkia ja onttoja profiileja,
tai tuotos on sulassa muodossa, josta tehdään valoksia ja muita perusmetallituotteita.

241

Raudan, teräksen ja
rautaseosten valmistus

Tähän luokkaan kuuluu rautamalmin välitön
muokkaus, harkkoraudan valmistus kiinteässä tai
sulassa muodossa, raudan valmistus teräkseksi sekä
rautaseosten ja terästuotteiden valmistus.

2410

Raudan, teräksen ja rautaseosten
valmistus

24100 Raudan, teräksen ja rautaseosten
valmistus
Tähän kuuluu:

• masuunien, teräskonverttereiden sekä kuumaja kylmävalssaamojen toiminta
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• harkkoraudan ja peiliraudan valmistus hark•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

koina, kappaleina tai muussa alkumuodossa
rautaseosten valmistus
rautatuotteiden valmistus pelkistämällä ja
muiden huokoisten rautatuotteiden valmistus;
raudan valmistus poikkeuksellisen puhtaana
elektrolyysillä tai muilla kemiallisilla
prosesseilla
rauta- tai teräksisten hylkyvalanteiden
uudelleensulatus
murtopinnaltaan rakeisen raudan ja rautajauheen valmistus
teräsvalanteiden valmistus tai teräksen
muu valmistus alkumuodossaan
teräsaihioiden valmistus
teräslevytuotteiden valmistus kuuma- tai
kylmävalssauksella
tankojen ja lankojen valmistus kuumavalssauksella
teräsprofiilien valmistus kuumavalssauksella
teräspalkkien ja hitsattujen teräsprofiilien
valmistus
asentamattomien ratakiskojen valmistus
teräksestä

Tähän ei kuulu:
• tankojen kylmävetäminen (24310)
• teräslangan valmistus kylmävetämällä (24340)

242
2420

Putkien, profiiliputkien ja
niihin liittyvien tarvikkeiden
valmistus teräksestä
Putkien, profiiliputkien ja niihin
liittyvien tarvikkeiden valmistus
teräksestä

24200 Putkien, profiiliputkien ja niihin
liittyvien tarvikkeiden valmistus
teräksestä
Tähän kuuluu:
• saumattomien putkien valmistus ja putkenaihioiden valmistus jatkokäsittelyä varten
kuumavalssaamalla, kuumapursotuksella tai
muulla kuumakäsittelyllä; puolivalmisteiden,
kuten tangot tai aihiot, valmistus
kuumavalssaamalla tai jatkuvavalulla
• saumattomien tarkkuus- ja muiden putkien
valmistus ja niiden aihioiden jatkokäsittely
kylmävetämällä tai kylmävalssaamalla, kuumavalssaamalla tai -puristamalla
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• hitsattujen putkien valmistus:
– pyöreät putket, jotka on valmistettu

•
•
•
•

kylmä- tai kuumamuovaamalla kylmä- tai
kuumavalssatuista levytuotteista, jotka
ovat pituus- tai kierresaumahitsattuja
– muut kuin poikkileikkaukseltaan pyöreät
putket, jotka on valmistettu kylmä- tai
kuumamuovaamalla kylmä- tai kuumavalssatusta pituussaumahitsatusta nauhasta
hitsattujen ohutseinäputkien valmistus
(ulkohalkaisija enintään 406,4 mm)
laippojen tai taottujen kauluslaippojen
valmistus kuumavalssatusta teräksestä
hitsattavien putkenosien, kuten putkikäyrien
tai putkikartioiden valmistus kuumavalssattuja
saumattomia teräsputkia takomalla
kierteistettyjen ja muiden teräksisten
putkenosien valmistus

Tähän ei kuulu:

• keskipakovalettujen saumattomien valuteräsputkien valmistus (24520)

243

Muu teräksen jalostus

Tähän luokkaan kuuluu teräksen jalostus kylmäkäsittelemällä.

2431

Raudan ja teräksen
kylmävetäminen

24310 Raudan ja teräksen
kylmävetäminen
Tähän kuuluu:
• terästankojen tai profiilien valmistus kylmävetämällä, hiomalla tai sorvaamalla.
Tähän ei kuulu:

• teräslangan veto (24340)
2432

Rainan kylmävalssaus

24320 Rainan kylmävalssaus
Tähän kuuluu:
• päällystetyn tai päällystämättömän rainan
(leveys alle 600 mm) valmistus rullina tai
levyinä kuumavalssattuja levytuotteita
kylmävalssaamalla

C

2433

Kylmämuovaus tai kylmätaitto

24330 Kylmämuovaus tai kylmätaitto
Tähän kuuluu:
• tankojen, profiilien ja muotolevyjen kylmämuovaus ja -taitto
• kohokuvioitujen levyjen ja kerroslevyjen
kylmämuovaus ja -taitto

2434

Teräslangan veto

24340 Teräslangan veto
Tähän kuuluu:
• vedetyn teräslangan valmistus valssilangasta
kylmävetämällä
Tähän ei kuulu:
• terästankojen ja profiilien kylmävetäminen
(24310)
• metallilankatuotteiden valmistus (25930)

244

Jalometallien ja muiden
värimetallien valmistus

Tähän luokkaan kuuluu jalometallien ja värimetallien (kupari, lyijy, nikkeli, tina, alumiini jne.) sekä
uraanimetallin valmistus.

2441

2442

Tähän kuuluu:
• perusjalometallien tuotanto:
– muokkaamattomien tai muokattujen
jalometallien (kulta, hopea, platina jne.)
valmistus ja puhdistus
• jalometalliseosten valmistus
• jalometallisten puolivalmisteiden valmistus
• epäjalojen metallien päällystäminen hopealla
• epäjalojen metallien tai hopean päällystäminen kullalla
• kullan, hopean tai epäjalojen metallien
päällystäminen platinalla

Alumiinin valmistus

24420 Alumiinin valmistus
Tähän kuuluu:

• alumiinin valmistus alumiinioksidista
• alumiinin valmistus kierrätysalumiinista
elektrolyyttisesti puhdistamalla

• alumiiniseosten valmistus
• alumiinisten puolivalmisteiden valmistus
Tähän kuuluu myös:
alumiinilangan valmistus kylmävetämällä
alumiinioksidin valmistus
alumiinifolion valmistus
alumiinilehtien valmistus
alumiiniputkien ja putken osien valmistus

•
•
•
•
•

Tähän ei kuulu:

• värimetallien valu (24530, 24540)
• metallijätteen muuntaminen uusioraakaaineiksi mekaanisen tai kemiallisen prosessin
avulla (38320)

2443

Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus

24430 Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus
Tähän kuuluu:

• lyijyn, sinkin ja tinan tuotanto malmeista
• lyijyn, sinkin ja tinan tuotanto kierrätys-

Jalometallien valmistus

24410 Jalometallien valmistus

Teollisuus

•
•

lyijystä, -sinkistä ja -tinasta elektrolyyttisesti
puhdistamalla
lyijy-, sinkki- ja tinaseosten valmistus
lyijy-, sinkki- ja tinapuolivalmisteiden tuotanto

Tähän kuuluu myös:

• lyijy-, tina- ja sinkkilangan vetäminen
• tinafolion valmistus
Tähän ei kuulu:

• värimetallien valu (24530, 24540)
• metallijätteen muuntaminen uusioraakaaineiksi mekaanisen tai kemiallisen prosessin
avulla (38320)

2444

Kuparin valmistus

24440 Kuparin valmistus

Tähän kuuluu myös:
• jalometallilangan valmistus vetämällä
• lyöntimetallin valmistus jalometallista ja
lehtikullan valmistus
• katalyyttien valmistus platinasta

• kuparin tuotanto malmeista
• kuparin tuotanto kierrätyskuparista

Tähän ei kuulu:
• värimetallien valu (24530, 24540)
• jalometallikorujen valmistus (32120)

• kupariseosten valmistus
• sulakelangan tai -nauhan valmistus
• kuparisten puolivalmisteiden valmistus

Tähän kuuluu:

elektrolyyttisesti puhdistamalla
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Tähän kuuluu myös:
• kuparilangan vetäminen
• kupariputkien ja putken osien valmistus
Tähän ei kuulu:
• värimetallien valu (24530, 24540)
• metallijätteen muuntaminen uusioraakaaineiksi mekaanisen tai kemiallisen prosessin
avulla (38320)

2445

Muiden värimetallien valmistus

245

Metallien valu

Tähän luokkaan kuuluu puolivalmisteiden ja erilaisten valujen erilliset valamispalvelut tilaajalle
tämän toimittamien tietojen mukaisesti.
Tähän ei kuulu:
• metallisten lopputuotteiden valu, kuten:
– kuumavesivaraajat ja keskuslämmityspatterit (25210)
– valetut kotitalousesineet (25990)

24450 Muiden värimetallien valmistus

2451

Tähän kuuluu:
• kromin, mangaanin, nikkelin yms. tuotanto
malmeista tai oksideista
• kromin, mangaanin, nikkelin yms. valmistus
kierrätyskromista, -mangaanista, -nikkelistä
yms. kierrätysmetallista puhdistamalla
elektrolyyttisesti tai käyttäen
termiittikuumennusmenetelmää
• kromi-, mangaani-, nikkeli- yms. seosten
valmistus
• kromi-, mangaani-, nikkeli- yms. puolivalmisteiden tuotanto
• nikkelikiven valmistus
• magnesiumin, titaanin, berylliumin, litiumin
jne. tuotanto

24510 Raudan valu

Tähän kuuluu myös:
• metallilangan vetäminen edellä mainituista
värimetalleista
• nikkeliputkien ja putken osien valmistus
Tähän ei kuulu:
• värimetallien valu (24530, 24540)
• metallijätteen muuntaminen uusioraakaaineiksi mekaanisen tai kemiallisen prosessin
avulla (38320)

2446

Ydinpolttoaineen valmistus

Raudan valu

Tähän kuuluu rautavalimoiden toiminta:
• puolivalmiiden rautatuotteiden valaminen
• harmaiden rautavalujen valaminen
• pallografiittirautavalujen valaminen
• taottavien valurautatuotteiden valaminen
• valurautaputkien ja profiilien ja putken osien
valmistus

2452

Teräksen valu

24520 Teräksen valu
Tähän kuuluu teräsvalimoiden toiminta:
• puolivalmiiden terästuotteiden valaminen
• teräsvalujen valaminen
• keskipakovalettujen saumattomien valuteräsputkien valmistus

2453

Kevytmetallien valu

24530 Kevytmetallien valu
Tähän kuuluu:
• puolivalmiiden alumiini-, magnesium-,
titaani-, sinkki- ja muiden kevytmetallituotteiden valaminen
• kevytmetallivalujen valaminen

24460 Ydinpolttoaineen valmistus

2454

Tähän kuuluu:
• uraanimetallin valmistus pikivälkkeestä
tai muusta malmista
• uraanin sulatus ja jalostus

24540 Muiden värimetallien valu

Tähän ei kuulu:
• uraanin väkevöinti (20130)
• ydinreaktorien säteilyttämättömien polttoaine-elementtien valmistus (20130)
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Muiden värimetallien valu

Tähän kuuluu:
• raskasmetallivalujen valaminen
• jalometallivalujen valaminen
• muiden kuin rautametalliseosten painevalaminen

C

25

Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)

Tähän luokkaan kuuluu sellaisten metallituotteiden valmistus, joille on ominaista paikallaan pysyvyys (kuten säiliöt ja rakenteet ja rakenteiden
osat). Luokkiin 26-30 sen sijaan kuuluu tällaisten
metallituotteiden kokoaminen ja asennus (usein
muihin materiaaleihin yhdistettynä) monimutkaisemmiksi yksiköiksi, joissa on liikkuvia osia, lukuun ottamatta puhtaasti sähköisiä, elektronisia
tai optisia laitteita. Tähän kuuluu myös aseiden ja
ammusten valmistus.
Tähän ei kuulu:
• luokassa 25 valmistettujen metallituotteiden
erikoistunut asennus, kuten keskuslämmityskattiloiden ja -patterien asennus (43220)
• erikoistunut koneiden ja laitteiden korjaus ja
huolto (331)

251

Teollisuus

Metallirakenteiden valmistus

2512

Metalliovien ja -ikkunoiden
valmistus

25120 Metalliovien ja -ikkunoiden
valmistus
Tähän kuuluu:

• metalliovien ja -ikkunoiden, niiden puitteiden
sekä metalliluukkujen ja -porttien valmistus

• lattiaan kiinnitettävien metallisten väliseinien
valmistus

252

Metallisäiliöiden ja -altaiden
yms. valmistus

Tähän luokkaan kuuluu metallisäiliöiden ja keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja kuumavesivaraajien valmistus.

2521

Keskuslämmityspatterien ja
kuumavesivaraajien valmistus

Tähän luokkaan kuuluu metallirakenteiden valmistus, kuten rakennusten metalliset runkorakenteet ja rakennusten ja rakennelmien osat.

25210 Keskuslämmityspatterien ja
kuumavesivaraajien valmistus

2511

• keskuslämmityskattiloiden, keskuslämmitys-

Metallirakenteiden ja niiden osien
valmistus

25110 Metallirakenteiden ja niiden osien
valmistus
Tähän kuuluu:
• metallirakenteiden, kehikoiden, rakennusrunkojen, telineiden yms. sekä niiden sovitettujen
osien valmistus rakennustarkoituksiin (pilarit,
palkit, kannattimet, holvikaaret, kattopalkit,
sillat, tornit, mastot, tuulivoimaloiden
rakenteet, kaivostornit, sulkuportit, laiturit,
aallonmurtajat jne.)
• metallirakenteiden yms. sekä niiden sovitettujen osien valmistus teollisuuskäyttöön
(masuuneihin, nosto- ja kuljetusvälineisiin jne.)
• valmiiden rakennusten valmistus pääasiassa
metallista:
– työmaaparakkien, autotallien, näyttely– elementtimoduulien yms. valmistus
Tähän ei kuulu:
• koottujen raide-elementtien valmistus (25990)
• laivanlohkojen valmistus (30110)
• kelluvien laiturien valmistus (30110)
• rakenneosien valmistus metallista (25990)

Tähän kuuluu:
patterien ja kuumavesivaraajien valmistus
Tähän ei kuulu:

• erillisten sähköisten vedenlämmittimien
valmistus (27510)

2529

Muiden metallisäiliöiden ja
-altaiden yms. valmistus

25290 Muiden metallisäiliöiden ja
-altaiden yms. valmistus
Tähän kuuluu:

• kiinteinä kalusteina yleensä varastoinnissa tai

•

valmistusprosesseissa käytettävien metallitankkien ja -säiliöiden valmistus (tilavuus vähintään
300 litraa), myös kevytmetallista valmistetut
metallisäiliöiden valmistus tiivistettyjä tai
nestemäisiä kaasuja varten

Tähän ei kuulu:

• astioiden, tynnyreiden, säilytystölkkien, sankojen,

•

rasioiden, laatikoiden yms. kuljetus- ja pakkaustarkoituksiin tarkoitettujen säiliöiden valmistus
(tilavuus alle 300 litraa) (25910, 25920)
kuljetuskonttien valmistus (29200)
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253

Höyrykattiloiden valmistus
(pl. keskuslämmityslaitteet)

Tähän luokkaan kuuluu höyrykattiloiden valmistus.

2530

• ilma- ja kaasuaseiden ja -pistoolien valmistus
• metsästys-, urheilu- tai turvakäyttöön

Höyrykattiloiden valmistus (pl.
keskuslämmityslaitteet)

•
•

25300 Höyrykattiloiden valmistus (pl.
keskuslämmityslaitteet)

•

Tähän kuuluu:
• höyrykattiloiden ja muiden höyrynkehittimien
valmistus
• höyrykattiloissa käytettävien apulaitteiden
valmistus:
– lauhduttimet, esilämmittimet, höyryntulistimet, höyryakut, noenpoistolaitteet,
savukaasunpalautuslaitteet jne.
• ydinreaktoreiden valmistus pl. isotooppien
erottimet
• laivakattiloiden ja voimakattiloiden osien
valmistus
Tähän kuuluu myös:
• kaikenlaisten teollisuusputkistojen ja
vastaavien rakentaminen ml. putkien jatkokäsittely, jonka tarkoituksena voi olla niiden
tekeminen paineenkestäviksi sekä tähän
liittyvä suunnittelu- ja asennustyö
Tähän ei kuulu:
• keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja
kuumavesivaraajien valmistus (25210)
• höyryturbiinien ja kiinteiden kattilallisten
koneiden valmistus (28110)
• isotooppien erottimien valmistus (28990)

254

Aseiden ja ammusten
valmistus

2540

Aseiden ja ammusten valmistus

25400 Aseiden ja ammusten valmistus
Tähän kuuluu:
• raskaiden aseiden valmistus: tykit, liikuteltavat
raskaat aseet, raketinheittimet, torpedoputket,
raskaat konekiväärit jne.
• kevyiden aseiden valmistus: revolverit,
haulikot, kevyet konekiväärit
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tarkoitettujen tuliaseiden ja näiden ammusten
valmistus
ampumatarvikkeiden valmistus sotilaskäyttöön
räjähtävien ammusten valmistus, kuten
pommit, miinat, torpedot
sellaisten aseiden valmistus, jotka ampuvat
vain paukkupatruunoita, valoraketteja yms.

Tähän ei kuulu:

• nallien, sytyttimien tai valoammusten valmistus
(20510)

• tikareiden, miekkojen, pistinten yms. valmistus
(25710)

• tankkien ja muiden taisteluajoneuvojen
valmistus sekä sotilaskäyttöön valmistettavien
laivojen, hävittäjien yms. valmistus (30110,
30300, 30400)

255

Metallin takominen,
puristaminen, meistäminen
ja valssaus; jauhemetallurgia

Tähän luokkaan kuuluvat metallin käsittelyyn liittyvät toiminnot, kuten metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja valssaus, joita tehdään
tyypillisesti sopimus- tai alihankintatyönä.

2550

Metallin takominen, puristaminen,
meistäminen ja valssaus;
jauhemetallurgia

25500 Metallin takominen, puristaminen,
meistäminen ja valssaus;
jauhemetallurgia
Tähän kuuluu:
• metallin takominen, puristaminen,
meistäminen ja valssaus
• jauhemetallurgia: metalliesineiden tuotanto
suoraan metallijauheista lämpökäsittelemällä
(sintraus) tai paineen alaisena
Tähän ei kuulu:

• rautajauheen valmistus (24100)

C

256

Metallien käsittely,
päällystäminen ja työstö

Tähän ryhmään kuuluvat tavalliset metallien käsittelytoiminnot, kuten päällystäminen, kaivertaminen,
poraus, kiillottaminen hitsaus yms. toiminta, joita
tyypillisesti tehdään sopimus- tai alihankintatyönä.

2561

Tähän kuuluu:
• metallien päällystäminen, anodisointi jne.
• metallien kuumakäsittely
• purseen poisto, hiekkapuhaltaminen,
rumpuhionta, puhdistaminen
• metallien värjääminen ja kaivertaminen
• metallien päällystäminen muulla kuin metallilla:
– laminointi, emalointi, lakkaus jne.
• metallien karkaiseminen, kiillottaminen
Tähän ei kuulu:
• painaminen metallille (18120)
• muovien päällystäminen metallilla (22290)
• epäjalojen metallien päällystäminen jalometalleilla (24410, 24420, 24430, 24440)

Ruokailu- ja leikkuuvälineiden
yms. valmistus

25710 Ruokailu- ja leikkuuvälineiden
yms. valmistus
Tähän kuuluu:

• kotitaloudessa käytettävien ruokailu- ja

Metallien käsittely ja päällystäminen

25610 Metallien käsittely ja
päällystäminen

2562

2571

Teollisuus

•

•

leikkuuvälineiden, kuten veitsien, haarukoiden, lusikoiden yms. valmistus
muiden leikkuuvälineiden valmistus:
– liha- ja kokkiveitset
– partaveitset ja partakoneen terät
– sakset, hiusten ja kynsien leikkurit
– puukot
tikareiden, miekkojen, pistinten yms. valmistus

Tähän ei kuulu:

• metallisten keittoastioiden (padat, pannut,

•

kattilat, kasarit jne.), metallisten pöytäastioiden
(kulhot, tarjoiluvadit jne.) ja metallisten
ruokailuastioiden valmistus (25990)
jalometallisten ruokailuvälineiden valmistus
(32120)

2572

Lukkojen ja saranoiden valmistus

25720 Lukkojen ja saranoiden valmistus
Tähän kuuluu:

Metallien työstö

• riippulukkojen, lukkojen, avainten, saranoiden

25620 Metallien työstö

ja muiden helojen valmistus rakennuksia,
huonekaluja, ajoneuvoja yms. tuotteita varten

Tähän kuuluu:
• koneistuspalvelut alihankintana:
– metallikappaleiden poraus, sorvaus,
jyrsintä, syövyttäminen, oikominen,
hiertäminen, kalvaminen, tasoittaminen,
sahaus, hiominen, teroittaminen, hitsaus,
yhteenliittäminen jne.
– metallin leikkaaminen tai metallille
kirjoittaminen lasersäteen avulla

2573

Työkalujen valmistus

25730 Työkalujen valmistus
Tähän kuuluu:

• koneiden tai mekaanisten laitteiden terien ja
leikkuuterien valmistus

• käsityökalujen, kuten pihtien, ruuvimeisselien
yms. valmistus

Tähän ei kuulu:
• kaiverruspalvelut asiakkaan odottaessa (95250)

• maataloudessa käytettävien ei-voimakäyttöis-

257

• työkalujen, myös voimakäyttöisten, vaihdetta-

Ruokailu- ja
leikkuuvälineiden yms. sekä
työkalujen ja rautatavaran
valmistus

Tähän luokkaan kuuluu ruokailuvälineiden, metallisten käsityökalujen ja muiden metallituotteiden valmistus.

ten käsityökalujen ja -välineiden valmistus

• sahojen ja sahanterien ml. pyörösahanterien
ja ketjusahanterien, valmistus

•
•
•
•

vien osien valmistus: porat, naskalien piikit,
talttojen terät, jyrsinten ja höylien terät
puristustyökalujen valmistus
sepän työkalujen valmistus: ahjot, alasimet jne.
valukehysten, valupohjien ja muottien (pl.
harkkomuottien ja valukokillien) valmistus
ruuvi- ja muiden puristimien valmistus
Tilastokeskus 147

C Teollisuus

Tähän ei kuulu:
• voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
(28240)
• harkkomuottien ja valukokillien valmistus
(28910)
• hioma- ja kiillotuslaikkojen valmistus ml.
niiden kärjet, päät jne. (23910)

• eristämättömän metallikaapelin tai eristetyn

259

Muu metallituotteiden
valmistus

•
•
•

Tähän luokkaan kuuluu erilaisten metallituotteiden
valmistus, esim. tölkit, sangot ja astiat; rautanaulat,
ruuvit, pultit ja mutterit; metalliset kotitaloustarvikkeet; metalliset kiinnikkeet; laivojen potkurit ja
ankkurit; asennetut rautatiekiskojen varusteet jne.
erilaiseen kotitalous- ja teollisuuskäyttöön.

•

2591

• kellojen jousien valmistus (26520)
• sähkön johtamiseen tarkoitettujen johtojen

Metallipakkausten ja -astioiden
valmistus

•
•

kaapelin, jota ei voi käyttää sähköjohtimena,
valmistus
päällystetyn tai sydämellä varustetun langan
valmistus
langasta valmistettujen tuotteiden valmistus:
piikkilanka, aitauslanka, ristikko, verkko,
kudelma jne.
hitsauspuikkojen valmistus
naulojen ja neulojen valmistus
jousien valmistus:
– lehtijousien, kierrejousien, kiertojousien
valmistus
– jousen lehtien valmistus
ketjujen, ei kuitenkaan voimansiirtoketjujen,
valmistus

Tähän ei kuulu:

ja kaapelien valmistus (27320)

25910 Metallipakkausten ja -astioiden
valmistus

• voimansiirtoketjujen valmistus (28150)
• ruuvien valmistus (25940)

Tähän kuuluu:
• tynnyreiden, sankojen, kanistereiden,
laatikoiden yms. valmistus metallista

2594

Tähän ei kuulu:
• kiinteästi asennettavien metallitankkien ja
-säiliöiden (tilavuus vähintään 300 litraa)
valmistus varastointi- ja teollisuuskäyttöön
(25290)

2592

Kevytmetallipakkausten valmistus

25920 Kevytmetallipakkausten valmistus
Tähän kuuluu:
• elintarvikekäyttöön tarkoitettujen säilyketölkkien ja -purkkien sekä kokoontaitettavien
putkiloiden ja rasioiden valmistus (tilavuus
alle 300 litraa)
• metallisten sulkijoiden valmistus

2593

Metallilankatuotteiden, ketjujen ja
jousien valmistus

25930 Metallilankatuotteiden, ketjujen
ja jousien valmistus
Tähän kuuluu:
• metallikaapelin, palmikoidun nauhan ja
vastaavien tavaroiden valmistus
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Kiinnittimien ja ruuvituotteiden
valmistus

25940 Kiinnittimien ja ruuvituotteiden
valmistus
Tähän kuuluu:
• niittien, aluslaattojen ja vastaavien
kierteettömien tuotteiden valmistus
• ruuvituotteiden valmistus
• pulttien, ruuvien, mutterien ja muiden
sen kaltaisten tuotteiden valmistus

2599

Muiden metallituotteiden
valmistus

25990 Muiden metallituotteiden
valmistus
Tähän kuuluu:
• metallisten kotitalousesineiden valmistus:
– ruokailuastiat: ruoka-, kahvi-, tee- ja aluslautaset ym. metalliset kotitalousesineet
– keittoastiat: kasarit, kattilat, kannut,
pannut, paistinpannut jne.
– tarjoiluastiat: kulhot, maljat, tarjoiluvadit
jne.
– keittiön käsikäyttöisten työvälineiden ja
laitteiden valmistus
– metallisten patasutien valmistus

C

• rakenneosien valmistus metallista: räystäs•
•
•

•

kourut, kattopellit, kylpyammeet, pesualtaat
ja vastaavat esineet
toimistokäyttöön tarkoitettujen metallitavaroiden valmistus pl. huonekalut
kassakaappien ja -lippaiden, panssariovien
yms. valmistus
erilaisten metallituotteiden valmistus:
– laivojen potkurit ja niiden lavat
– ankkurit
– koottujen raide-elementtien valmistus
– soittokellot
– sulkimet, soljet, koukut
– metallitikkaat ja -portit
– nimikyltit ml. tiekyltit
foliopussien ja -kassien valmistus

26

Teollisuus

• metallisten kestomagneettien valmistus
• metallisten termospullojen ja termoskannujen
valmistus

• metallisten virkamerkkien ja sotilastunnuksien
valmistus

• sateenvarjojen kädensijojen ja kehysten
valmistus
Tähän ei kuulu:

• tikareiden, miekkojen, pistinten valmistus
(25710)

• ostoskärryjen valmistus (30990)
• metallisten huonekalujen valmistus (31010,
31020, 31090)

• urheiluvälineiden valmistus (32300)
• pelien ja leikkikalujen valmistus (32400)

Tietokoneiden sekä elektronisten ja
optisten tuotteiden valmistus

Tähän luokkaan kuuluu tietokoneiden ja näiden
oheislaitteiden valmistus, viestintävälineiden ja
muiden vastaavanlaisten elektronisten tuotteiden
valmistus sekä näiden tuotteiden komponenttien
valmistus. Luokkaan kuuluu myös viihde-elektroniikan tuotteiden valmistus; mittaus-, testaus ja
navigaatiolaitteiden valmistus; säteilytys-, sähkölääkintä- ja sähköhoitolaitteiden valmistus; optisten instrumenttien ja laitteiden valmistus sekä
tallennevälineiden valmistus.

• elektronisten integroitujen piirien valmistus
(integroidut, digitaaliset ja hybridipiirit)

• diodien, transistorien ja vastaavien erillisosien
valmistus

• induktorien valmistus (esim. kuristimet, kelat,
muuntajat)

• asennettujen pietsosähköisten kiteiden
valmistus

• elektronisten laitteiden katkaisimien, kytkinten ja muuntimien ja anturien valmistus

• valmiiden tai puolivalmiiden kiekkojen ja

261

Elektronisten komponenttien
ja piirilevyjen valmistus

2611

Elektronisten komponenttien
valmistus

26110 Elektronisten komponenttien
valmistus
Tähän kuuluu elektronisten laitteiden puolijohteiden ja muiden komponenttien valmistus.
Tähän kuuluu:
• elektronisten kondensaattorien valmistus
• elektronisten vastusten valmistus
• mikroprosessorien valmistus
• elektroniputkien valmistus
• elektronisten kytkinten valmistus
• painettujen piirilevyjen valmistus

puolijohteiden valmistus

• näyttöjen komponenttien valmistus
(plasma- ja nestekidenäytöt)

• loistediodien valmistus (LED)
Tähän kuuluu myös:

• tietokone-, kirjoitin- ja USB-kaapelien sekä
vastaavien kaapelisarjojen ja -yhdistelmien
valmistus
Tähän ei kuulu:

• älykorttien painaminen (18120)
• tietokoneiden ja televisioiden näyttöjen
valmistus (26200, 26400)

• kantoaalto- ja kantataajuusmodeemien sekä
•

operaattoritason modeemien valmistus
(carrier class modems) (26300)
röntgenputkien ja vastaavien säteilylaitteiden
valmistus (26600)
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• optisten laitteiden valmistus (26700)
• fluoresoivien muuntajien (virranrajoittimien)
valmistus (27110)

• sähköreleiden valmistus (27120)
• sähköisten kytkinten, katkaisijoiden,
kytkentälaitteiden yms. valmistus (27330)

• sähkökondensaattorien valmistus (27900)
• sähkövastusten valmistus (27900)
• sellaisten kokonaisuuksien valmistus, joissa on
joukko elektronisia mikropiirejä asennettuna,
kuuluu samaan luokkaan kuin kyseinen laite

2612

Kalustettujen piirilevyjen valmistus

26120 Kalustettujen piirilevyjen valmistus
Tähän kuuluu:
• kalustettujen piirilevyjen valmistus ja ladonta
• komponenttien ladonta piirilevylle (vain
ladonta esim. päähankkijan toimittamille
piirilevyille)
• liitäntäsovituskorttien valmistus (esim.
äänikortit, kuvakortit, verkkokortit, ohjainten
ja modeemien sovituskortit)
Tähän ei kuulu:
• älykorttien painaminen (18120)
• kalustamattomien painettujen piirilevyjen
valmistus (26110)

262

Tietokoneiden ja niiden
oheislaitteiden valmistus

2620

Tietokoneiden ja niiden
oheislaitteiden valmistus

26200 Tietokoneiden ja niiden
oheislaitteiden valmistus
Tähän kuuluu tietokoneiden valmistus ja kokoaminen, esim. keskustietokoneet, serverit, pöytäja kannettavat tietokoneet; tietokoneiden oheislaitteiden valmistus, kuten muistiyksiköt ja syöttöja tulostusyksiköt (printterit, monitorit, näppäimistöt). Tietokoneet voivat olla analogisia, digitaalisia tai hybridityyppisiä tietokoneita.
Tähän kuuluu:
• pöytätietokoneiden valmistus
• kannettavien tietokoneiden valmistus
• keskustietokoneiden valmistus
• kämmentietokoneiden valmistus
• magneettisten levykeasemien ja muiden
muistiyksiköiden valmistus
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

optisten levykeasemien valmistus
printtereiden valmistus
monitorien valmistus
näppäimistöjen valmistus
hiirten ja muiden ohjauslaitteiden valmistus
tietokoneiden erityispäätelaitteiden valmistus
servereiden valmistus
skannereiden valmistus ml. viivakoodin lukijat
älykorttien lukijoiden valmistus
virtuaalikypärien valmistus
tietokoneprojektoreiden valmistus

Tähän kuuluu myös:

• pankkiautomaattien ja myynnin automaattisten palvelulaitteiden valmistus

• monitoimisten, kahta tai useampaa toimintaa
(esim. painaminen, skannaus, kopiointi, faksaus) suorittavien toimistokoneiden valmistus
Tähän ei kuulu:

• tallenteiden monentaminen (data-, ääni-,
kuva- ym. tallenteet) (18200)

• tietokoneissa ja näiden oheislaitteissa käytettävien osien ja komponenttien valmistus (261)

• korttimodeemien ja ulkoisten modeemien
valmistus (26120)

• liitäntäsovituskorttien, -moduulien ja -laitteiden
valmistus (26120)

• kalustettujen piirilevyjen valmistus (26120)
• kantoaalto- ja kantataajuusmodeemien sekä
•
•
•
•
•

operaattoritason modeemien valmistus
(carrier class modems) (26300)
tietoliikennevälineiden valmistus, esim.
reitittimet, sillat ja yhdyskäytävät (26300)
viihde-elektroniikkalaitteiden valmistus,
kuten CD- ja DVD -soittimet (26400)
televisiomonitorien valmistus (26400)
videopelikonsolien valmistus (26400)
tallentamattomien magneettisten ja optisten
tallennusvälineiden valmistus (26800)

263

Viestintälaitteiden valmistus

2630

Viestintälaitteiden valmistus

26300 Viestintälaitteiden valmistus
Tähän kuuluu puhelinten ja tietoliikennevälineiden valmistus. Ne lähettävät viestiä elektronisesti
langan, kaapelin tai antennin välityksellä, kuten
radio- ja televisiolähettimet ja langattomat tietoliikennevälineet.

C

Tähän kuuluu:
• puhelinkeskusten kytkentälaitteiden valmistus
• langattomien puhelinten valmistus
• puhelinvaihteiden laitteiden valmistus
• puhelinlaitteiden ja faksien valmistus ml.
puhelinvastaajat
• tietoliikennevälineiden valmistus, kuten
reitittimet, sillat ja yhdyskäytävät
• lähetys- ja vastaanottoantennien valmistus
• kaapelitelevisiolaitteiden valmistus
• hakulaitteiden valmistus
• matkapuhelinten valmistus (kännykät)
• matkaviestintälaitteiden valmistus
• radio- ja televisiostudioiden laitteiden
valmistus ml. televisio- ja videokamerat
ammattikäyttöön
• kantoaalto- ja kantataajuusmodeemien sekä
operaattoritason modeemien valmistus
(carrier class modems)
• valvontakeskuksiin signaaleja lähettävien
murto- ja palohälytyslaitteiden valmistus
• radio- ja televisiolähetinlaitteiden valmistus
• infrapuna-aaltoja käyttävien viestintävälineiden valmistus (esim. kaukosäätimet)

Teollisuus

Tähän kuuluu:

• kuvantaltiointi- ja kuvantoistolaitteiden
valmistus

• televisioiden valmistus
• televisiomonitorien valmistus
• äänentaltiointi- ja äänentoistolaitteiden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

valmistus
stereolaitteiden valmistus
radiovastaanottimien valmistus
kaiuttimien valmistus
kotikäyttöön tarkoitettujen videokameroiden
valmistus
levyautomaattien valmistus
musiikkisoittimiin ja julkisiin tiloihin
tarkoitettujen vahvistimien valmistus
mikrofonien valmistus
CD- ja DVD -soitinten valmistus
karaokelaitteiden valmistus
kuulokkeiden valmistus (esim. radiotelevisio- ja tietokonekäyttöön)
videopelikonsolien valmistus

Tähän ei kuulu:

• nauhoitettujen tallenteiden jäljentäminen (tietokone-, ääni-, kuva- ym. tallenteet) (18200)

Tähän ei kuulu:
• viestintävälineissä käytettävien elektronisten
osien ja komponenttien valmistus ml. ulkoiset
ja korttimodeemit (261)
• kalustettujen piirilevyjen valmistus (26120)
• tietokoneiden ja näiden oheislaitteiden
valmistus (26200)
• viihde-elektroniikkalaitteiden, kuten kuvanja äänentallennus- ja -toistolaitteiden
valmistus (26400)
• paikannuslaitteiden valmistus
(esim. GPS-laitteet) (26510)
• elektronisten tulos- ja valotaulujen valmistus
(27900)
• liikennevalojen valmistus (27900)

• tietokoneiden oheislaitteiden ja tietokoneiden

264

Viihde-elektroniikan
valmistus

265

2640

Viihde-elektroniikan valmistus

26400 Viihde-elektroniikan valmistus
Tähän kuuluu äänen ja kuvan vastaanotto- ja toistolaitteiden valmistus kotikäyttöön ja ajoneuvoihin ym., soitinten vahvistuslaitteiden sekä julkisten tilojen äänentoistojärjestelmiin tarkoitettujen
laitteiden valmistus.

päätelaitteiden valmistus (26200)

• puhelinvastaajien valmistus (26300)
• hakulaitteiden valmistus (26300)
• kaukosäädinten valmistus (radio- ja infrapunasignaali) (26300)

• radiostudiolaitteiden valmistus, esim.
•
•
•
•

jäljennyslaitteet, lähetys- ja vastaanottoantennit (26300)
videokameroiden valmistus ammattikäyttöön
(26300)
antennien valmistus (26300)
digitaalisten kameroiden valmistus (26700)
elektronisten pelien valmistus: videopelit,
shakkipelit yms. (32400)

Mittaus-, testaus- ja
navigointivälineiden ja
-laitteiden valmistus; kellot

Tähän kuuluu mittaus-, testaus- ja navigointilaitteiden sekä kellojen ja ajanmittauslaitteiden valmistus ammatti- ja muuhun käyttöön. Tähän luokitellaan sähköiset ja ei-sähköiset laitteet lukuun
ottamatta aivan yksinkertaisia, mekaanisesti toimivia mittaus- ja testauslaitteita.
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2651

Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus

26510 Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus
Tähän kuuluu etsintä-, ilmaisin-, navigointi-, opastus
sekä ilmailu- ja merenkulkujärjestelmien ja laitteiden valmistus; automaattisten tarkkailu- ja säätöjärjestelmien valmistus esim. lämmitys- ilmastointi- ja
jäähdytysjärjestelmiin; lämpöä, kosteutta, painetta,
alipainetta, palamista, virtausta, korkeutta, viskositeettia, tiheyttä, happamuutta, pitoisuutta ja
pyörimistä mittaavien, ilmaisevien, rekisteröivien,
näyttävien, lähettävien ja ohjaavien kojeiden ja -laitteiden valmistus; nesteen ominaisuuksien mittaus- ja
laskulaitteet; sähkösuureiden mittaus- ja tarkkailukojeet; kiinteiden, nestemäisten, kaasumaisten ja sekoiteaineiden näytteiden laboratorioanalyysikojeet
sekä muut mittaus- ja testauslaitteet ja näiden osat.
Tähän kuuluu myös ei-sähköisten mittaus-, testaus- ja navigointilaitteiden valmistus pl. yksinkertaiset mekaaniset laitteet.
Tähän kuuluu:
• lentokoneen mittareiden valmistus
• automaattisten säteilyn testauslaitteiden
valmistus
• meteorologisten laitteiden valmistus
• säähavaintopallojen valmistus
• fysikaalisten ominaisuuksien testaus- ja
tarkkailulaitteiden valmistus
• valheenpaljastuslaitteiden valmistus
• säteilyn ilmaisin- ja tarkkailulaitteiden valmistus
• maanmittauslaitteiden valmistus
• lämpömittareiden valmistus
(pl. lääketieteelliset)
• kosteuden mittaus- ja säätölaitteiden valmistus
• nesteen tai kaasun tasoa, määrää tms.
ohjaavien laitteiden valmistus
• liekin ja polton valvontalaitteiden valmistus
• spektrometrien valmistus
• pneumaattisten mittareiden valmistus
• kulutusmittareiden valmistus
(esim. vesi-, kaasu- ja sähkömittarit)
• virtauksen mittaus- ja laskulaitteet
• käsilaskurien valmistus
• miinaharavoiden, metallinpaljastimien ja
pulssigeneraattoreiden (signaaligeneraattoreiden) valmistus
• etsintä-, navigointi-, ilmailu- ja merenkulkulaitteiden valmistus ml. sonometrit
• tutkien ja niiden laitteistojen valmistus
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• paikannuslaitteiden, esim. GPS-laitteiden,
valmistus

• ympäristön valvontalaitteiden ja niiden
automaattisten ohjaimien valmistus

• mittaus- ja rekisteröintilaitteiden valmistus
•
•
•
•
•
•

•

(esim. lennon rekisteröintilaitteet)
kulunvalvontalaitteiden valmistus
liikeilmaisimien valmistus
matka- ja taksamittareiden valmistus
askel-, syke- yms. mittareiden valmistus
laboratoriotutkimuslaitteiden valmistus
(esim. veren tutkimuslaitteet)
laboratoriovaakojen, laboratorion punnituslaitteiden, laboratorion lämpökaappien ja
erilaisten mittaamiseen, testaukseen jne.
tarkoitettujen laboratoriokojeiden valmistus
muiden kuin optisten mikroskooppien
valmistus (esim. elektroni- tai protonisäteillä
toimivat mikroskoopit)

Tähän ei kuulu:

• puhelinvastaajien valmistus (26300)
• lääkintäkäyttöön tarkoitettujen säteilylaitteiden
valmistus (26600)

• sanelulaitteiden valmistus (28230)
• punnituslaitteiden (muut kuin laboratoriopunnituslaitteet) yms. valmistus (28290)

• kuumemittareiden valmistus (32501)
• teollisuusprosessien tarkkailulaitteiden
asennus (33200)

• optisten paikannusvälineiden valmistus (26700)
• optisten mikroskooppien valmistus (26700)
2652

Kellojen valmistus

26520 Kellojen valmistus
Tähän kuuluu kellojen, ajanmittauskoneistojen ja
niiden osien valmistus.
Tähän kuuluu:
• kaikenlaisten kellojen valmistus, myös
kojelautakellojen valmistus
• kellonkuorien valmistus, myös jalometallisten
• ajanottolaitteiden, ajanmittaus- ja ajantarkkailulaitteiden ja muiden ajan
osoittamiseen käytettyjen laitteiden valmistus:
– pysäköintimittarit
– työajantarkkailu- ja kellokorttilaitteet
– päiväyksen merkitsemislaitteet
– merkinantokellot
• aikakytkinten ja muiden vastaavien katkaisulaitteiden valmistus:
– hidastusreleet, aikalukot

C

• kellon osien valmistus:
– kellon koneistot
– jousien, kivien, kellotaulujen, osoittimien,
pohjien, siltojen ja muiden osien valmistus

– kellon kuorien valmistus erilaisista mate-

267

Optisten instrumenttien ja
valokuvausvälineiden
valmistus

2670

Optisten instrumenttien ja
valokuvausvälineiden valmistus

riaaleista
Tähän ei kuulu:
• muiden kuin metallisten kellonrannekkeiden
valmistus (tekstiili, nahka, muovi) (15120)
• jalometallisten kellonrannekkeiden valmistus
(32120)
• metallisten kellonrannekkeiden valmistus (32130)
• kulunvalvontalaitteiden valmistus (26510)

266

Säteilylaitteiden sekä
elektronisten lääkintä- ja
terapialaitteiden valmistus

2660

Säteilylaitteiden sekä elektronisten
lääkintä- ja terapialaitteiden
valmistus

26600 Säteilylaitteiden sekä
elektronisten lääkintä- ja
terapialaitteiden valmistus
Tähän kuuluu:
• säteilyn käyttöön perustuvien laitteiden
valmistus (teolliseen, lääketieteelliseen, diagnostiikka-, lääkintäterapeuttiseen, tutkimusja tieteelliseen käyttöön tarkoitetut laitteet)
– röntgenlaitteet ja -putket sekä beeta-,
gamma- tai muuhun ionisoivaan säteilyyn
perustuvat laitteet
• CT-kuvauslaitteiden valmistus
• PET-kuvauslaitteiden valmistus
• magneettikuvauslaitteiden (MRI) valmistus
• lääketieteellisten ultraäänilaitteiden valmistus
• EKG-laitteiden valmistus
• lääketieteellisten tähystyslaitteiden valmistus
• lääkintäkäyttöön tarkoitettujen laserlaitteiden
valmistus
• kuulolaitteiden valmistus
• sydämentahdistimien valmistus
Tähän kuuluu myös:
• elintarvikkeiden säteilytyslaitteiden valmistus
Tähän ei kuulu:
• solariumlaitteiden valmistus (28990)
• ultraäänipuhdistuslaitteiden ja steriloimislaitteiden valmistus (32501)

Teollisuus

26700 Optisten instrumenttien ja
valokuvausvälineiden valmistus
Tähän kuuluu optisten laitteiden ja linssien, kuten
kiikarien, mikroskooppien, kaukoputkien ja prismojen valmistus, linssien heijastussuojaus, muu
viimeistely ja kiinnittäminen sekä valokuvauslaitteiden kuten valokuvauskameroiden ja valomittareiden valmistus. Tähän ei kuitenkaan kuulu
elektroni- ja protonimikroskooppien valmistus eikä silmälasien linssien valmistus, viimeistely tai
kiinnittäminen kehyksiin.
Tähän kuuluu:
optisten peilien valmistus
aseiden optisten tähtäinvälineiden valmistus
optisten paikannusvälineiden valmistus
optisten suurennuslaitteiden valmistus
optisten koneistuksen tarkkuustyökalujen
valmistus
• optisten vertailulaitteiden valmistus
• ammattikäyttöön tarkoitettujen elokuvakameroiden valmistus
• valokuvauskameroiden valmistus (filmikamerat ja digitaaliset)
• elokuva- ja diaprojektorien valmistus
• piirtoheitinten valmistus
• optisten mittaus- ja tarkkailulaitteiden
valmistus (esim. palontorjuntalaitteet,
valokuvauksen valotus- ja etäisyysmittarit)
• linssien, optisten mikroskooppien, kiikareiden
ja kaukoputkien valmistus
• laserlaitteiden valmistus

•
•
•
•
•

Tähän ei kuulu:

• tietokoneen projektorien valmistus (26200)
• ammattikäyttöön tarkoitettujen televisio- ja
videokameroiden valmistus (26300)

• kotitalouskäyttöön tarkoitettujen videokameroiden valmistus (26400)

• laserkomponentteja käyttävien kojeiden
valmistus (esim. lääkintälaserlaitteet 26600)

• valokopiokoneiden valmistus (28230)
• silmälasien, linssien ja muiden vastaavanlaisten
optisten tavaroiden valmistus (32501)

• elektroni- ja protonimikroskooppien valmistus
(26510)
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• optisten valo- ja kuitukaapelien ja -kimppujen
valmistus (27310)

Tähän kuuluu:

• tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen sekä
-kasettien valmistus

268

Tallennevälineiden valmistus

2680

Tallennevälineiden valmistus

26800 Tallennevälineiden valmistus

• tallentamattomien levykkeiden, laserlevyjen
ja kiintolevyjen valmistus
Tähän ei kuulu:

• ääni-, kuva-, atk- ja muiden tallenteiden
jäljentäminen (18200)

Tähän kuuluu magneettisten ja optisten tallennevälineiden valmistus.

27

Sähkölaitteiden valmistus

Tähän luokkaan kuuluu kaikkien sähkömoottorien, muuntajien ja generaattoreiden valmistus, sähkön jakelutekniikkaan liittyvien laitteiden valmistus sekä sähköä käyttävien koneiden ja laitteiden
(valaisimet, merkinantolaitteet, kodinkoneet) valmistus. Tähän kuuluu myös muiden kuin sähköisten valaisimien ja kodinkoneiden valmistus.

• muuntoasemien ja sähkönjakelukeskusten
muuntajien valmistus sähkönjakelua varten

• jännitteen säätimien valmistus sähkönsiirtoa
ja jakelua varten

• vaihtovirta- ja tasavirtageneraattorien sekä

Tähän ei kuulu:
• elektronisten tuotteiden valmistus (26)

271

Sähkömoottorien, generaattorien, muuntajien sekä
sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus

•

sähkögeneraattoriyhdistelmien valmistus
(pl. tuulivoimaturbiinit)
– tehogeneraattorit (paitsi akunlatausgeneraattorit polttomoottoreita varten)
– moottorigeneraattoriyhdistelmät eli aggregaatit (paitsi turbiinigeneraattoriyksiköt)
generaattorien ankkurien tehdasmainen
uudelleenkäämitys

Tähän ei kuulu:

• elektronisten osien kaltaisten muuntajien ja
kytkimien valmistus (26110)

Tähän luokkaan kuuluu suurjännite-, jakelu- ja
erikoismuuntajien valmistus sekä sähkömoottorien ja generaattorien valmistus.

• sähköhitsaus- ja juotoslaitteiden valmistus

2711

• turbiinigeneraattoriyksiköiden valmistus

Sähkömoottorien, generaattorien
ja muuntajien valmistus

27110 Sähkömoottorien, generaattorien
ja muuntajien valmistus
Tähän luokkaan kuuluu sähkögeneraattorien ja
moottorien sekä kiinteiden tai pyörivien muuttajien, muuntajien, tasasuuntaajien ja induktanssikäämien valmistus.
Tähän kuuluu:
• sähkömoottorien valmistus (paitsi polttomoottorit ja niiden käynnistysmoottorit)
• sähkönjakelumuuntajien valmistus
• kaarihitsausmuuntajien valmistus
• fluoresoivien muuntajien valmistus
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(27900)

• elektronisten vaihtosuuntaajien, tasasuuntaajien
ja muuttajien valmistus (27900)
(28110)

• tuulivoimaturbiinien valmistus (28110)
• käynnistysmoottorien ja generaattorien
valmistus polttomoottoreita varten (29310)

2712

Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus

27120 Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus
Tähän kuuluu:
• varokkeiden, automaattisten virrankatkaisijoiden valmistus
• ylijännitesuojien ja jännitteen rajoittimien
valmistus (sähkönjakelussa käytettävät)

C Teollisuus

• releiden valmistus
• sulakkeiden valmistus
• kytkinlaitteistojen ja vastaavien yhdistelmien
•
•
•

valmistus, esim. kytkimien ja varokkeiden
yhdistelmät
verkkokytkinlaitteiden valmistus pl. painonappi-, pika-, solenoidi- ja vipukytkimet
ohjauspaneelien, -taulujen ja muiden
alustojen valmistus sähkönjakelua varten
osien valmistus kytkintaululaitteita varten

Tähän ei kuulu:
• ympäristönvalvontalaitteiden ja teollisuuden
prosessinsäätölaitteiden valmistus (26510)
• katkaisijoiden, kuten painonappi- ja pikakatkaisijat, valmistus (27330)

272

Paristojen ja akkujen
valmistus

2720

Paristojen ja akkujen valmistus

27200 Paristojen ja akkujen valmistus
Tähän luokkaan kuuluu ei-ladattavien ja ladattavien paristojen valmistus.
Tähän kuuluu:
• galvaanisten parien ja paristojen valmistus:
– galvaaniset parit, jotka sisältävät
mangaanidioksidia, elohopeadioksidia,
hopeaoksidia jne.
• sähköakkujen ja niiden osien valmistus:
– akkulevyjen välikkeet, akkualustat, -kannet
• lyijyakkujen valmistus
• nikkeli-kadmiumakkujen valmistus
• nikkeli-metallihydridiakkujen valmistus
• litiumparistojen valmistus
• kuivakennoparistojen valmistus
• märkäkennoparistojen valmistus

273

Sähköjohtojen ja
kytkentälaitteiden valmistus

Tähän luokkaan kuuluu virrallisten ja virrattomien
kytkentälaitteiden valmistus materiaalista riippumatta sähkövirtapiirien kytkemistä tai katkaisemista varten. Tähän kuuluu myös eristettyjen sähköjohtojen ja optisten kuitukaapelien valmistus.

2731

Optisten kuitukaapelien valmistus

27310 Optisten kuitukaapelien valmistus
Tähän kuuluu:

• optisen kuitukaapelin valmistus tiedonsiirtoa
tai kuvien suoraa lähetystä varten

• optisten kuitujen ja optisten kuitukimppujen
valmistus
Tähän ei kuulu:

• lasikuidun tai lasikuitulangan valmistus
(23140)

• optisten kaapelisarjojen tai -yhdistelmien
valmistus liittimineen tai muine lisäosineen,
käyttökohteesta riippuen (esim. tietokone-,
kirjoitin- ja USB-kaapelien valmistus 26110)

2732

Muiden elektronisten ja
sähköjohtojen sekä -kaapelien
valmistus

27320 Muiden elektronisten ja
sähköjohtojen sekä -kaapelien
valmistus
Tähän kuuluu:

• eristetyn sähkölangan, -kaapelin, -tangon,

•

-kuidun, -kaistaleen tai niiden kaltaisten
sähköjohtimien valmistus teräksestä, kuparista
tai alumiinista
koaksiaalikaapelin ja sähköjohtimien valmistus

Tähän ei kuulu:

• metallilangan valmistus (vetämällä) (24340,
24410, 24420, 24430, 24440, 24450)

• optisen kuitukaapelin valmistus (27310)
• tietokone-, kirjoitin- ja USB-kaapelien sekä
•
•

vastaavien kaapelisarjojen ja -yhdistelmien
valmistus (26110)
sähköjohtosarjojen valmistus eristettyine
johtoineen ja liittimineen (27900)
kaapelisarjojen, sähköjohtojen ja niiden
yhdistelmien valmistus autoja varten (29310)

2733

Kytkentälaitteiden valmistus

27330 Kytkentälaitteiden valmistus
Tähän luokkaan kuuluu virrallisten ja virrattomien
kytkentälaitteiden valmistus sähkövirtapiirien kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten, valmistusaineesta riippumatta.
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Tähän kuuluu:
• virtakiskojen valmistus
• vikavirtakatkaisimien (GFCI) valmistus
• lampunkantojen ja elektroniputkien pitimien
(kytkinosien) valmistus
• ukkosenjohdattimien valmistus (salamasieppaimet)
• katkaisijoiden valmistus sähköjohtoja varten
(esim. painekatkaisimet, painonappi-, pika-,
vipukatkaisijat)
• pistokkeiden ja sähkörasioiden valmistus
(esim. liitäntärasiat, pistorasiat, jakorasiat)
• sähköjohtojen sovittimien valmistus
• laitteiden valmistus sähkö- ja voimansiirtolinjoja varten
• virrattomien muovisten sähkölaitteiden
valmistus ml. muoviset liitäntärasiat, pistotulpat, asteikkolevyt ja vastaavat, muoviset
ilmajohtovarusteet ja kytkimen kannet
• muovisten eristystarvikkeiden valmistus
Tähän ei kuulu:
• keraamisten eristimien valmistus (23430)
• elektronisten osien kaltaisten liittimien,
pidikkeiden ja kytkimien valmistus (26110)

• sähkötakkojen efektien valmistus
(liekki, hiillos, puu yms.)

• taskulamppujen ja muiden kannettavien
valaisimien valmistus

• valokuvauksessa käytettävien salamavalolamppujen valmistus

• sähköisten hyönteislamppujen valmistus
• lyhtyjen valmistus (esim. karbidi-, sähkö-,
•
•
•
•

kaasu-, öljy-, kerosiinilyhdyt)
kohdevalaisimien valmistus
piha-, puutarha- ja ulkovalaisimien valmistus
katuvalaisimien valmistus
valaistuslaitteiden valmistus kulkuvälineitä
varten (esim. moottoriajoneuvoihin, polkupyöriin, ilma-aluksiin, veneisiin)

Tähän ei kuulu:

• valaisinkalusteiden lasiosien valmistus (23190)
• virrallisten kytkentälaitteiden valmistus
valaisinlaitteisiin (27330)

• valaistuslaitteisiin yhdistettyjen kattotuuletti•

mien tai kylpyhuone- yms. tuulettimien
valmistus (27510)
sähköisten merkinantolaitteiden, kuten
liikennevalojen ja jalankulkijaopastimien
valmistus (27900)
sähköisten kilpien valmistus (27900)
led-valojen (hohtodiodien) valmistus (26110)

274

Sähkölamppujen ja
valaisimien valmistus

•
•

2740

Sähkölamppujen ja valaisimien
valmistus

275

27400 Sähkölamppujen ja valaisimien
valmistus
Tämä luokka sisältää sähkölamppujen ja -putkien
sekä niiden osien ja varusteiden valmistuksen (ei
kuitenkaan sähkölamppujen lasiaihioiden valmistusta), sähköisten valaistuslaitteiden ja niiden osien valmistuksen pl. virrallisten kytkentälaitteiden
valmistus. Tähän kuuluu myös ei-sähköisten valaisimien ja valaistusvarusteiden valmistus.
Tähän kuuluu:
• purkaus-, hehku-, loiste-, ultravioletti-, infrapuna-, kaari- yms. lamppujen ja valaisinlaitteiden valmistus
• kattokruunujen ja muiden katto- ja seinävalaisimien valmistus
• pöytä-, kirjoituspöytä-, vuode- ja jalkalamppujen valmistus
• joulukuusen valaisinsarjojen ja vastaavanlaisten valaisinsarjojen valmistus
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Kodinkoneiden valmistus

Tähän kuuluu kotitalouksien käyttöön tarkoitettujen pienten sähkölaitteiden ja sähköisten kodinkoneiden valmistus, kuten tuulettimien, pölynimureiden, lattioiden hoitoon tarkoitettujen laitteiden, liesien ja keittolaitteiden, pyykinpesukoneiden, kylmäkalusteiden, astianpesukoneiden ja jätemyllyjen valmistus. Tähän kuuluu myös kaasulla tai muulla polttoaineella toimivien kodinkoneiden valmistus.

2751

Sähköisten kodinkoneiden valmistus

27510 Sähköisten kodinkoneiden
valmistus
Tähän kuuluu kotitalouksien käyttöön tarkoitettujen sähköisten kodinkoneiden ja lämpösähkölaitteiden valmistus:
• jääkaapit ja pakastimet
• astianpesukoneet
• pyykinpesu- ja kuivauskoneet, mankelit
• pölynimurit ja lattiankiillotuslaitteet
• jätemyllyt ja vastaavat jätteidenhävittämislaitteet

C Teollisuus

• elintarvikkeiden jauhamis- tai sekoituskoneet,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

mehulingot ja -puristimet
purkinavaajat
sähköparranajokoneet, sähköhammasharjat ja
muut henkilökohtaiset sähkölaitteet
veitsenteroittimet
tuuletus- tai ilmankiertokuvut, liesituulettimet
vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat
sähköhuovat
hiustenkuivauslaitteet, harja- ja muut kihartimet
silitysraudat
sähköpatterit, sähkökiukaat ja muut
huoneiden ja muiden tilojen siirrettävät
lämmityslaitteet ja tuulettimet, myös
valaistuslaitteisiin yhdistetyt tuulettimet
mikroaaltouunit ja muut sähköuunit
keittolevyt, kuumennusrenkaat
kahvin- tai teenkeittimet, rasvakeittimet
sähköpannut ja -grillit, leivänpaahtimet,
lämpökuvut
kuumennusvastukset jne.

Tähän ei kuulu:
• ammattimaiseen ja teolliseen käyttöön
tarkoitettujen kylmäkalusteiden valmistus,
esim. jääkaapit ja pakastimet (28250)
• rakennusten ullakkokerroksiin tai katolle
asennettavien huippuimureiden ja poistoilmapuhaltimien valmistus (28250)
• huoneilmastointilaitteiden ja huonetiloihin kiinteästi asennettujen tuulettimien valmistus (28250)
• huonetiloihin kiinteästi asennettujen lämmityslaitteiden valmistus (28210)
• ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen
ruoanvalmistuskoneiden valmistus (28930)
• ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen
pyykinpesu-, kuivapesu- ja silityskoneiden
valmistus (28940)
• ammattimaiseen, teolliseen tai laitoskäyttöön
tarkoitettujen pölynimurien valmistus (28290)
• kotitalouksissa käytettävien ompelukoneiden
valmistus (28940)
• keskuslämmitysjärjestelmien valmistus (28210)

2752

Sähköistämättömien
kodinkoneiden valmistus

27520 Sähköistämättömien
kodinkoneiden valmistus
Tähän kuuluu:
• kaasukäyttöisten kodinkoneiden ja laitteiden
valmistus:

– kaasugrillit, -liedet, -jääkaapit ja
-pakastimet, lämmittimet

• muiden ei-sähköisten kotitalouden keitto- ja
lämmityslaitteiden ja niiden osien valmistus:

– muut kuin sähköllä toimivat huonetilojen
lämmityslaitteet, keittokamiinat, arinat,
liedet, uunit, kiukaat, vedenkuumennuslaitteet, keittolaitteet, lämpölaatat,
lautasenlämmittimet
Tähän ei kuulu:
• mekaanisesti toimivien kodinkoneiden ja
-laitteiden, kuten lihamyllyjen ja pastakoneiden
valmistus (25990)
• keskuslämmitysjärjestelmien valmistus (28210)

279

Muiden sähkölaitteiden
valmistus

2790

Muiden sähkölaitteiden valmistus

27900 Muiden sähkölaitteiden valmistus
Tähän kuuluu erilaisten muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden valmistus.
Tähän kuuluu:

• akkulaturien valmistus
• sähköjohtosarjojen valmistus eristettyine
johtoineen ja liittimineen (pl. ajoneuvoille)

• sähköllä toimivien ovenavaus- ja ovensuljinlaitteiden valmistus

• jatkojohtojen valmistus eristetystä johdosta
• ultraäänipesulaitteiden valmistus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(pl. laboratorio- tai hammaslaboratorioiden
käyttöön tarkoitetut)
elektronisten vaihtosuuntaajien, tasasuuntaajien, polttokennojen, vakavoitujen ja eivakavoitujen teholähteiden valmistus
katkottomien teholähteiden valmistus
(UPS-laitteet)
ylijännitesuojaimien valmistus
(pl. sähkönjakelussa käytettävät)
eristysaineella vuorattujen epäjalosta metallista valmistettujen sähköjohdinputkien ym. sähköjohtosarjojen valmistus liitoskappaleineen
hiili- ja grafiittielektrodien, sähkökoskettimien
ja -kontaktien sekä muiden sähköisten hiili- ja
grafiittituotteiden valmistus
hiukkaskiihdyttimien valmistus
signaaligeneraattorien valmistus
sähköpaimenten ja muiden sähköaitojen
energialähteiden valmistus
etälukukorttien ja -merkkien valmistus
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• sähkökondensaattorien, -vastusten ja
•
•
•
•

•

•

vastaavanlaisten komponenttien valmistus
sähkömagneettien valmistus
sähköisten kilpien ja elektronisten
valotaulujen valmistus
soittokellojen ja sireenien valmistus
rautatie-, maantie-, sisävesi-, satama- tai
lentokenttäliikenteen valvontaa ja ohjausta
varten tarkoitettujen sähköisten merkinantolaitteiden valmistus, kuten liikennevalojen
ja jalankulkijaopastimien valmistus
sähköeristimien valmistus (paitsi lasisten tai
keraamisten), sähkökoneisiin ja -laitteisiin
tarkoitettujen eristysosien valmistus (pl. keraamiset ja muoviset eristysosat), perusmetallisten
eristysputkien ja liitoskappaleiden valmistus
sähköhitsaus- ja -juotoslaitteiden valmistus
ml. kädessä pidettävät kolvit

Tähän ei kuulu:
• posliinisten sähköeristimien valmistus (23430)
• hiili- ja grafiittikuitujen ja -tuotteiden valmistus
(paitsi elektrodit ja sähkölaitteet) (23990)
• sähkö- ja kestomagneettien valmistus (25990)

28

• elektronikomponentti-tyyppisten tasasuuntaa-

•
•
•
•
•
•
•
•

jien, jännitettä säätävien ja tehoa muuttavien
mikropiirien, elektronisten kondensaattorien,
vastusten ja vastaavien tuotteiden valmistus
(26110)
murto- ja palohälyttimien valmistus (26300)
muuntajien, moottorien, generaattorien,
kytkinlaitteistojen, releiden ja teollisuuden
valvontalaitteiden valmistus (271)
paristojen valmistus (27200)
tietoliikennekaapelien ja (energia)kaapelin,
virrallisten ja virrattomien johdinsarjojen
valmistus (273)
valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus
(27400)
kodinkoneiden valmistus (275)
ei-sähköisten hitsaus- ja -juotoslaitteiden
valmistus (28290)
moottoriajoneuvojen sähkölaitteiden valmistus,
kuten generaattorit, vaihtovirtageneraattorit,
sytytystulpat, sytytyskaapelisarjat, sähkökäyttöiset ikkuna- ja ovijärjestelmät,
jännitteensäätimet (29310)

Muiden koneiden ja laitteiden valmistus

Tähän kuuluu sellaisten koneiden ja laitteiden valmistus, jotka työstävät materiaaleja joko mekaanisesti tai lämpökäsittelynä tai suorittavat erilaisia
toimintoja (kuten käsittely, ruiskutus, punnitus tai
pakkaus) ml. niiden voimaa tuottavat ja käyttävät
mekaaniset komponentit sekä kaikki erikoisvalmisteiset osat. Tähän kuuluu kiinteiden ja siirrettävien tai kädessä pidettävien laitteiden valmistus
siitä riippumatta, onko ne tarkoitettu teolliseen
käyttöön, rakennusten rakentamiseen, maa- ja
vesirakentamiseen, maatalouteen tai kotikäyttöön.
Tähän kuuluu myös muiden, muualle luokittelemattomien erikoiskoneiden ja laitteiden valmistus
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä teollisuuden
tuotantoprosessissa, esim. huvipuistojen välineistöt, automaattisen keilaradan välineet jne.
Tähän ei kuulu:
• säätölaitteiden, tietojenkäsittely-, mittaus- ja
testauslaitteiden valmistus (26)
• sähkön jakelu- ja valvontalaitteiden valmistus (27)
• yleiskäyttöisten moottoriajoneuvojen valmistus
(29, 30)
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281

Yleiskäyttöön tarkoitettujen
voimakoneiden valmistus

Tähän kuuluu sellaisten yleiskäyttöisten koneiden,
laitteistojen ja komponenttien valmistus, joita
käytetään useilla toimialoilla.

2811

Moottorien ja turbiinien valmistus
(pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen
moottorit)

28110 Moottorien ja turbiinien valmistus
(pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen
moottorit)
Tähän kuuluu:
• kipinä- ja painesytytysmäntäpolttomoottoreiden valmistus pl. moottoriajoneuvojen ja lentokoneiden moottoreiden ja propulsiomoottoreiden valmistus; nämä voivat olla sekä liikkuvalle että kiinteälle alustalle asennettavia:
– laivojen ja veneiden moottorit
– junanmoottorit

C

• mäntien, männänrenkaiden, kaasuttimien ja
•
•

•
•
•
•

vastaavien valmistaminen kaikkiin polttomoottoreihin, dieselmoottoreihin jne.
polttomoottoreiden imu- ja pakoventtiilien
valmistus
turbiinien ja niiden osien valmistus (tähän
kuuluvat turbiinit on tarkoitettu merenkulun
sekä sähkögeneraattoreiden ja pumppujen
pääasiallisiksi käyttövoimakoneiksi):
– höyryturbiinien valmistus
– vesiturbiinien, vesirattaiden ja niiden
säätölaitteiden valmistus
– tuuliturbiinien valmistus
– kaasuturbiinien valmistus pl. lentokoneille
työntövoiman tuottavien turbiinien
valmistus
höyrypainelaitteistojen ja muiden höyrykoneiden valmistus
turbiinigeneraattoriyksiköiden valmistus
edellä mainittujen moottorien ja turbiinien
osien valmistus
teollisuudessa käytettävien koneiden
moottoreiden valmistus

Tähän ei kuulu:
• sähkögeneraattoreiden valmistus, paitsi
turbiinigeneraattoriyksiköiden valmistus (27110)
• voimakonelaitteistojen generaattoreiden
valmistus, paitsi turbiinigeneraattoriyksiköiden
valmistus (27110)
• polttomoottoreiden sähkölaitteiden, sähköosien
ja komponenttien valmistus (29310)
• moottoriajoneuvojen ja lentokoneiden moottoreiden valmistus (29100, 30300, 30910)
• lentokoneille työntövoiman tuottavien suihkuja potkuriturbiinimoottorien valmistus (30300)
• höyrykattiloiden ja muiden höyrynkehittimien
valmistus (25300)

2812

Hydraulisten voimalaitteiden
valmistus

28120 Hydraulisten voimalaitteiden
valmistus
Tähän kuuluu:
• hydraulisten järjestelmien valmistus
• hydraulisten voimansiirtolaitteiden valmistus
• hydrostaattisten (nestepaineella toimivien)
voimansiirtolaitteiden valmistus
• hydraulisten ja pneumaattisten komponenttien valmistus: hydrauliset pumput ja

•

Teollisuus

moottorit, hydrauliset ja pneumaattiset
sylinterit, venttiilit, letkut ja liitososat
pneumaattisissa systeemeissä käytettävän
ilman esikäsittelyyn tarvittavien laitteiden
valmistus (ilman paineistus kompressorilla,
mahdollinen puhdistus ja varastointi säiliöön
painevaihteluiden tasaamiseksi)

Tähän ei kuulu:

• mekaanisten siirtolaitteiden valmistus (28150)
• kompressorien valmistus (28130)
• pumppujen valmistus muihin kuin hydraulisiin
sovelluksiin (28130)

• venttiilien valmistus muihin kuin hydraulisiin
sovelluksiin (28140)

• tuuliturbiinien valmistus (28110)
2813

Pumppujen ja kompressoreiden
valmistus

28130 Pumppujen ja kompressoreiden
valmistus
Tähän kuuluu:

• ilma- ja tyhjiöpumppujen sekä ilma- tai
kaasukompressorien valmistus

• nestepumppujen, myös mittalaittein
varustettujen, valmistus

• polttomoottoreihin asennettavien pumppujen
•

valmistus: öljy-, vesi- ja nestepumput
moottoriajoneuvoihin jne.
käsipumppujen valmistus

Tähän ei kuulu:

• hydraulisten ja pneumaattisten voimalaitteiden
valmistus (28120)

• betonipumppujen valmistus (28290)
2814

Muiden hanojen ja venttiilien
valmistus

28140 Muiden hanojen ja venttiilien
valmistus
Tähän kuuluu:

• teollisuudessa käytettävien hanojen ja venttiilien valmistus ml. säätelyventtiilit ja ottohanat

• kylpyhuonekalusteiden hanojen ja venttiilien
valmistus

• lämmityslaitteiden hanojen ja venttiilien valmistus
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Tähän ei kuulu:
• hydraulisten ja pneumaattisten venttiilien
valmistus sekä pneumaattisissa systeemeissä
käytettävän ilman esikäsittelyyn tarvittavien
laitteiden valmistus (28120)
• teollisuudessa käytettävien hanojen ja venttiilien
valmistus karkaisemattomasta vulkanoidusta
kumista, lasista tai keraamisesta materiaalista
(22190, 23190, 23440)
• polttomoottoreiden imu- ja poistoventtiilien
valmistus moottoreihin ja turbiineihin (28110)
tai lentokoneiden moottoreihin (30300) tai
moottoriajoneuvoihin (29320)

2815

Laakereiden, hammaspyörien,
vaihteisto- ja ohjauselementtien
valmistus

28150 Laakereiden, hammaspyörien,
vaihteisto- ja ohjauselementtien
valmistus
Tähän kuuluu:
• kuula-, neula- ja rullalaakereiden ja niiden osien
valmistus
• mekaanisten voimansiirtolaitteiden valmistus:
– voimansiirtoakselit ja kammet: nokka-,
jako- ja kampiakselit, kammet jne.
– laakeripesät, liukulaakerit ja laakeripesien
akselit
• hammaspyörät, kitkapyörät, vaihteistot,
vaihdelaatikot ja muut nopeudensäätöpyörästöt
• kytkinten ja akselikytkinten valmistus
ml. automaattiset keskipakoiskytkimet
• vauhtipyörien ja väkipyörien valmistus
• nivellettyjen hahloketjujen ja nivelrengasketjujen valmistus
• voimansiirtoketjujen valmistus
Tähän ei kuulu:
• kulkuneuvojen ja lentokoneiden voimansiirtolaitteiden osien valmistus (29, 30)
• hydraulisten voimansiirtolaitteiden valmistus
(28120)
• hydrostaattisten voimansiirtolaitteiden
valmistus (28120)
• (elektromagneettisten) kytkinten valmistus (29310)
• muiden kuin voimansiirtoketjujen valmistus
(25930)

282

Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus

2821

Teollisuusuunien,
lämmitysjärjestelmien ja
tulipesäpolttimien valmistus

28210 Teollisuusuunien,
lämmitysjärjestelmien ja
tulipesäpolttimien valmistus
Tähän kuuluu:
• teollisuudessa ja laboratorioissa käytettävien
sähkö- ja muiden uunien valmistus ml.
jätteenpolttouunit:
– polttimet
– mekaaniset lämmittimet, arinat,
tuhkanpoistolaitteet jne.
• kotitalouksien käyttöön tarkoitettujen
sähkölämmityslaitteiden ja keskuslämmityslaitteiden valmistus:
– öljy-, sähkö-, aurinko-, höyry- tai muissa
keskuslämmitysjärjestelmissä käytettävät
laitteet, lämpöpumput, poistoilmalämpöpumput
• ei-sähköisten koneellisten ilmalämmityslaitteiden valmistus
• kiinteästi asennettavien esim. uima-altaissa
käytettävien sähkölämmittimien yms.
valmistus
Tähän ei kuulu:

• keskuslämmityspattereiden ja kuumavesivaraajien valmistus (25210)

• kotitalouksien käyttöön tarkoitettujen liesien,
kiukaiden yms. valmistus (27510, 27520)

• huonekohtaisten lämmityslaitteiden valmistus
kotitalouksien käyttöön (27510, 27520)

• maataloudessa käytettävät viljankuivurit
(28930)

• leipomoissa käytettävien uunien valmistus
(28930)

• paperi-, sellu- ja sahateollisuuden kuivaajien
valmistus (28990)

• lääkintä-, kirurgiseen tai laboratoriokäyttöön
•
•
•
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tarkoitettujen sterilointilaitteiden valmistus
(32501)
hammaslaboratoriossa käytettävien uunien
valmistus (32501)
teollisuudessa käytettävien sähkö- ja muiden
uunien korjaus ja huolto (33121)
keskuslämmitysjärjestelmien uunien ja
laitteiden korjaus ja huolto (43220)

C

2822

Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus

2823

28220 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
Tehtaissa, varastoissa, rakennuksilla ja satamissa
nostamiseen, siirtämiseen, kuormaamiseen tai
purkamiseen erikoistuneiden mekaanisten manipulaattorien ja teollisuusrobottien valmistus.
Tähän kuuluu:
• käsi- ja voimakäyttöisten nosto-, siirto-,
lastaus-, purkaus- ja muiden käsittelylaitteiden
valmistus:
– taljojen ja väkipyörästöjen, vintturien,
nostoruuvien ja väkivipujen valmistus
– nostopuomien, -kurkien, liikkuvien nostokehysten (portaalinosturien) ja haara
-trukkien valmistus
– tehtaissa ym. käytettävien trukkien, myös
nosto- tai siirtolaitteilla varustettujen,
valmistus ml. käsikäyttöisten trukkien ja
työntökärryjen valmistus
– mekaaniset kappaleenkäsittelylaitteet
(manipulaattorit) sekä erityisesti nostoon,
käsittelyyn, lastaukseen ja purkaukseen
suunnitellut teollisuusrobotit
• kuljetushihnojen, ilmaköysiratojen ja nostovaunujen yms. valmistus
• hissien, rullaportaiden, liukuportaiden ja
liukukäytävien valmistus
• erityisesti nosto- ja siirtolaitteissa käytettävien
osien valmistus: nostokorit, kauhat, kourat
yms. varusteet
Tähän ei kuulu:
• monikäyttöisten teollisuusrobottien valmistus
(28990)
• maan alla käytettävien jatkuvatoimisten
nostolaitteiden ja hihnakuljettimien valmistus
(28920)
• mekaanisten kaivureiden, kaivinkoneiden ja
kuormaajien valmistus (28920)
• uivien ja kelluvien nostureiden, junanosturien,
nosturiautojen valmistus (30110, 30200)
• hissien, liukuportaiden ja nostolaitteiden
asennus, kunnossapito ja huolto (43299)
• maansiirto- ja puskutraktoreiden kauhojen
ja puskurien valmistus (28920)
• nosto- ja siirtolaitteisiin tarkoitettujen
polttomoottorien valmistus (28110)
• matkatavaroiden kuljetuskärryjen, ostoskärryjen, kottikärryjen jne. valmistus (30990)

Teollisuus

Konttorikoneiden ja -laitteiden
valmistus (pl. tietokoneet ja niiden
oheislaitteet)

28230 Konttorikoneiden ja -laitteiden
valmistus (pl. tietokoneet ja niiden
oheislaitteet)
Tähän kuuluu:

• laskukoneiden ja taskulaskimien valmistus
• kassakoneiden valmistus
• frankeerauskoneiden sekä postin käsittelyssä

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ja postilähetysten ohjauksessa käytettyjen
koneiden ja laitteiden valmistus: kuorituskoneet, kirjekuorien sulkemiseen ja
osoitteiden merkitsemiseen käytetyt laitteet
sekä postin avaamisessa, lajittelussa ja
skannauksessa käytettävät laitteet
kirjoituskoneiden ja pikakirjoituskoneiden
valmistus
toimistoissa käytettävien nidontalaitteiden
valmistus (joissa käytetään esim. teippiä tai
muovia)
shekkien kirjoituskoneet
kolikoiden laskenta- ja pakkauskoneiden
valmistus
kynänteroittimien valmistus
nitojien ja niittien irrottajien valmistus
äänestyskoneiden valmistus
teippilaitteiden valmistus
rei’ittimien valmistus
mekaanisesti toimivien kassakoneiden
valmistus
valokopiokoneiden valmistus
mikrofilmien ja mikrokorttien lukulaitteiden
valmistus
väriaine- ja värijauhekasettien valmistus
liitu-, kirjoitus- ja muistitaulujen valmistus
sanelukoneiden valmistus

Tähän ei kuulu:

• tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
(26200)

• monitoimisten, kahta tai useampaa toimintaa

•
•

(esim. painaminen, skannaus, kopiointi)
suorittavien faksaustoimistokoneiden valmistus
(26200)
tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden korjaus
ja huolto (95110)
konttorikoneiden ja -laitteiden korjaus ja huolto
(33121)
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2824

Voimakäyttöisten käsityökalujen
valmistus

28240 Voimakäyttöisten käsityökalujen
valmistus
Tähän kuuluu:
• paineilma-, sähkö- tai muulla moottorilla
toimivien käsityökalujen valmistus, kuten:
– pyörösahat, sirkkelit ja kehyssahat,
moottorisahat
– porat ja kallionporauskoneet, poramoukarit
– käsikäyttöiset hiomakoneet
– painekäyttöiset naulaimet
– naulapistoolit
– nitomakoneet, paineilmalla toimivat
niittivasarat
– jyrsinkoneet, urajyrsimet
– myllyt, tahkot
– höyläkoneet
– keritsimet ja leikkurit
– mutterin avaimet ja kiertimet
Tähän ei kuulu:
• vaihdettavien osien valmistus käsikäyttöisiin
työkaluihin (25730)
• käsikäyttöisten sähköllä toimivien juotos- ja
hitsauslaitteiden valmistus (27900)
• hiontatuotteiden valmistus teroittamista,
kiillottamista tai hiomista varten (23910)
• myllynkivien valmistus (23910)

2825

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön
tarkoitettujen jäähdytys- ja
tuuletuslaitteiden valmistus

28250 Muuhun kuin kotitalouskäyttöön
tarkoitettujen jäähdytys- ja
tuuletuslaitteiden valmistus
Tähän kuuluu:
• teollisuuspakastimien ja -jäähdytyslaitteiden
valmistus ml. komponenttien kokoaminen
• muiden elinkeinotoiminnassa käytettyjen pakastimien ja kaupan pakastinaltaiden valmistus
• ilmastointilaitteiden valmistus, myös
moottoriajoneuvoihin
• muiden kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen
tuulettimien valmistus
• lämmönsiirtimien valmistus
• ilman tai kaasun nesteyttämiseen tarkoitettujen koneiden ja laitteiden valmistus
• huippuimurit, poistoilmapuhaltimet yms. (rakennusten ullakkokerroksiin tai katolle asennettavat)
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• ilmastointilaitteet, joissa on laitteet ilman,
lämpötilan ja kosteuden muuttamista varten
(nämä laitteet on yleensä rakennettu yhdeksi
kokonaisuudeksi)
Tähän ei kuulu:

• kotitalouksien käyttöön tarkoitettujen kylmälaitteiden ja pakastimien valmistus (27510)

• kotitalouksien käyttöön tarkoitettujen
tuulettimien valmistus (27510)

• koneellisten ilmalämmityslaitteiden ja
lämpöpumppujen valmistus (28210)

2829

Muualla luokittelematon
yleiskäyttöön tarkoitettujen
koneiden valmistus

28290 Muualla luokittelematon
yleiskäyttöön tarkoitettujen
koneiden valmistus
Tähän kuuluu:
• punnituslaitteiden valmistus (muut kuin
herkät laboratoriolaitteet):
– kotitalouksien, myymälä- ja tavaravaa’at,
jatkuvassa tavaranpunnituksessa käytettävät vaa’at, punnitusalustat (joilla punnitaan ajoneuvoja tms.), punnukset jne.
• nesteiden suodattamiseen ja puhdistamiseen
tarkoitettujen laitteiden ja välineiden
valmistus
• nesteiden tai jauheiden ruiskutus-, hajotustai sumutuslaitteiden valmistus:
– ruiskupistoolit, tulensammuttimet, hiekanpuhalluskoneet, höyrypuhdistuskoneet jne.
• pakkaus- ja käärimiskoneiden ja -laitteiden
valmistus:
– koneet ja laitteet täyttämistä, pakkaamista,
sulkemista, kapseloimista tai päällysmerkinnöillä varustamista jne. varten
• pullojen puhdistamiseen tai kuivaamiseen
sekä juomien hiilihapottamiseen tarkoitettujen koneiden ja laitteiden valmistus
• tislaus- tai rektifioimislaitteiden valmistus
öljynjalostamojen, kemianteollisuuden,
juomateollisuuden jne. käyttöön
• kaasugeneraattorien valmistus
• kalanteri- tai muiden valssauskoneiden ja
niiden telojen valmistus (pl. metallin, lasin
ja paperin valssauksessa käytetyt)
• sentrifugien (linkojen) valmistus
pl. maitoseparaattorit ja pyykinkuivauslingot

C

• erilaisista materiaaliyhdisteistä tai samasta ainees•
•
•
•

ta kerrostettujen tiivisteiden, vastaavanlaisten
liitoskappaleiden ja tiivistesarjojen valmistus
tavaranmyyntiautomaattien valmistus
vesivaakojen, mittanauhojen ja vastaavien
käsityökalujen sekä koneenkäyttäjien
tarkkuustyökalujen (pl. optiset) valmistus
ei-sähköisten hitsaus- ja juotoslaitteiden
valmistus
jäähdytystornien valmistus ml. vastaavanlaiset
jäähdytinlaitteet, joiden toiminta perustuu
veden kierrättämiseen

Tähän ei kuulu:
• herkkien vaakojen (laboratoriotyyppisten)
valmistus (26510)
• kotitalouksien käyttöön tarkoitettujen kylmälaitteiden ja pakastimien valmistus (27510)
• kotitalouksien käyttöön tarkoitettujen
liikuteltavien tuulettimien valmistus (27510)
• sähkökäyttöisten hitsaus- ja juotoslaitteiden
valmistus (27900)
• maataloudessa käytettävien suihkukastelulaitteiden ja ruiskutuskoneiden valmistus (28300)
• metallin, lasin ja paperin valssauslaitteiden ja
niiden sylintereiden valmistus (28910, 28990,
28950)
• maataloudessa käytettävien kuivureiden
valmistus (28930)
• ruoan suodattamiseen ja puhdistamiseen
käytettävien laitteiden valmistus (28930)
• maitoseparaattoreiden valmistus (28930)
• ammattikäyttöön tarkoitetut vaatteiden
kuivaajat (28940)
• tekstiilien painokoneiden valmistus (28940)

283

Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus

2830

Maa- ja metsätalouskoneiden
valmistus

28300 Maa- ja metsätalouskoneiden
valmistus
Maanmuokkaukseen, istutukseen ja lannoittamiseen käytettävien maanviljelys-, metsänhoito- ja
puutarhanhoitokoneiden sekä sadon käsittelyyn
tarkoitettujen koneiden ja laitteiden valmistus.
Myös eläinvetoisten koneiden valmistus.

Teollisuus

Tähän kuuluu:

• maa- ja metsätaloudessa käytettävien
traktoreiden valmistus

• pienien puutarhatraktoreiden (jyrsimien)
valmistus

• niittokoneiden ja ruohonleikkureiden valmistus
• maataloudessa käytettävien itselastaavien ja
•

•
•
•
•

•

-purkavien peräkärryjen ja puoliperävaunujen
valmistus
maanmuokkauslaitteiden sekä istutus- ja
lannoituskoneiden valmistus:
– aurat, lannanlevittimet, kylvökoneet,
äkeet jne.
sadonkorjuu- ja puimakoneiden valmistus:
– sadonkorjuukoneet, puimurit, lajittelijat jne.
lypsykoneiden valmistus
maataloudessa käytettävien suihkukastelulaitteiden valmistus
erilaisten maataloudessa käytettävien
koneiden ja laitteiden valmistus:
– siipikarjanhoito- tai mehiläistenhoitokoneet ja -laitteet, rehunvalmistuskoneet
ja -laitteet
– munien, hedelmien, viljan jne. puhdistusja lajittelukoneet ja -laitteet
erilaisten metsätaloudessa käytettävien
koneiden valmistus:
– metsätraktorit, hakkuukoneet, monitoimikoneet (harvesterit), harvesteripäät,
nosturit ja ketjusahat
– halkaisuterä-, sirkkeli- ja klapikoneet

Tähän ei kuulu:
• ei-voimakäyttöisten maataloustyökalujen
valmistus (25730)
• maatiloilla käytettävien liuku- ja kuljetushihnojen valmistus (28220)
• voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
(28240)
• maitoseparaattoreiden valmistus (28930)
• koneet ja laitteet, joilla puhdistetaan tai
lajitellaan siemeniä, jyviä tai kuivattuja
palkokasveja (28930)
• puoliperävaunujen vetovaunujen (nuppien)
valmistus (29100)
• perävaunujen vetovaunujen (nuppien)
valmistus (29200)
• raivaus- ja puskutraktoreiden valmistus
(28920)
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284

Metallin työstökoneiden ja
konetyökalujen valmistus

Tähän kuuluu metallin työstökoneiden ja konetyökalujen valmistus ml. metallin ja muiden materiaalien (puu, luu, kivi, kovakumi, kovamuovi, kylmä lasi
jne.) työstämiseen tarkoitettujen konetyökalujen
valmistus; myös laserporalla, ultraäänillä, plasmakaarella, magneettisella pulssilla yms. työstävät metallin
työstökoneiden ja konetyökalujen valmistus.

2841

Metallin työstökoneiden valmistus

•

•

•

28410 Metallin työstökoneiden valmistus
Tähän kuuluu:
• metallin työstökoneiden valmistus ml. työstökoneet, joissa käytetään laserporaa, ultraääntä,
plasmakaarta, magneettista pulssia jne.
• työstökoneiden, kuten jyrsin-, sorvaus-,
poraus- ja höyläkoneiden valmistus
• meistokoneiden valmistus
• murskaimien valmistus
• hydraulisten sekä paineilma- ja sähkötoimisten
puristimien, jarrujen, junttauskoneiden,
vasarointi- ja takomakoneiden jne. valmistus
• vetokoneiden (vetopenkkien), kierteen
valssauskoneiden sekä metallilangan yms.
valmistuksessa käytettävien koneiden valmistus
Tähän kuuluu myös:
• metallintyöstökoneiden osien ja lisävarusteiden valmistus
Tähän ei kuulu:
• käsikäyttöisten työkalujen vaihdettavien osien
valmistus (25730)
• sähköisten hitsaus- ja juotoslaitteiden valmistus
ml. kädessä pidettävät juottimet (27900)
• voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
(28240)

2849

Muiden konetyökalujen valmistus

28490 Muiden konetyökalujen valmistus
Tähän kuuluu puun, korkin, kiven, luun, kovakumin, kovamuovien, lasin ja niiden kaltaisten kovien
materiaalien työstämiseen tarkoitettujen työstökoneiden, niiden osien ja lisälaitteiden valmistus.
Tähän kuuluu:
• puun, luun, kiven, kovakumin, kovamuovin,
kylmän lasin jne. työstämisessä käytettävien
konetyökalujen valmistus ml. ne, joissa
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•

•
•

käytetään laserporaa, ultraääntä, plasmakaarta,
magneettista pulssia jne.
työstökoneiden osien ja tarvikkeiden valmistus: työkappaleen ja työterän pitimet, jakopäät yms. erityisosat; työstökoneiden jakopäiden, itseavautuvien kierteistyspäiden ja muiden erityisten kiinnityslaitteiden valmistus
kiinteästi asennettavien koneiden, joilla voi
naulata, nitoa yhteen, liimata tai muulla
tavalla koostaa puuta, korkkia, luuta, kovakumia tai muovia jne. valmistus
sorvaamiseen, poraamiseen, avartamiseen,
kairaamiseen, muotoiluun, tasoittamiseen,
hiomiseen yms. toimintoihin käytettävien
työstökoneiden valmistus
kiinteästi asennettavien kiertopora-, kiertoiskupora- ja viilauskoneiden sekä niittaajien,
leikkaus- ja pinnankarkaisukoneiden yms.
valmistus
lastulevyjen ja vastaavien levyjen prässäämisessä käytettävien laitteiden valmistus
(puristimet)
galvanointikoneiden valmistus

Tähän ei kuulu:

• konetyökalujen vaihdettavien osien valmistus
•
•
•
•
•

(porat, meistit, naskalinpiikit, kierreleuat, jyrsimet, sorvit, sahat, leikkuuterät jne.) (25730)
kädessä pidettävien sähköllä toimivien juotoskolvien ja pikajuottimien valmistus (27900)
voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
(28240)
metallin työstökoneiden valmistus (28410)
metallisulattamoissa, -valimoissa ja muissa
metallin käsittelylaitoksissa käytettävien
koneiden ja laitteiden valmistus (28910)
kaivos- ja louhintatoiminnan laitteiden ja
koneiden valmistus (28920)

289

Muiden erikoiskoneiden
valmistus

Tähän kuuluu sellaisten erikoiskoneiden ja -laitteiden valmistus, joita käytetään yksinomaan tietyllä
toimialalla tai pienessä toimialaklusterissa. Monia
näistä käytetään sellaisissa valmistusprosesseissa
kuin elintarvikkeiden ja tekstiilien valmistus, mutta tähän ryhmään kuuluu myös erikoislaitteiden
valmistus ei-teollisille toimialoille, kuten ilmaalusten laukaisulaitteiden tai huvipuistojen välineiden valmistus.

C

2891

Metallinjalostuskoneiden valmistus

28910 Metallinjalostuskoneiden
valmistus
Tähän kuuluu:
• metallien kuumakäsittelykoneiden ja
-laitteiden valmistus:
– konvertterit, valukokillit, valusangot,
valukoneet
• metallinvalssainten ja niiden telojen valmistus
Tähän ei kuulu:
• tankojen, putkien, muototankojen, langan ja
niiden kaltaisten tuotteiden valmistuksessa
käytettävien vetokoneiden (vetopenkkien)
valmistus (28410)
• valumuottien, muottien ja muotinkehysten (pl.
harkkomuotit ja valukokillit) valmistus (25730)
• valumuottien valmistuksessa käytettävien
koneiden valmistus (28990)

2892

Tähän ei kuulu:

• maan päällä käytettävien nosto- ja siirtovälineiden valmistus (28220)

• maa-, metsä- ja puutarhatraktoreiden valmistus
(28300) eikä vetoautojen valmistus (29100)

• kiven työstämisessä käytettävien työstökoneiden
•

Tähän kuuluu:
• maan alla käytettävien jatkuvatoimisten
nostolaitteiden ja kuljetushihnojen valmistus
• poraus-, louhinta- ja tunnelintekokoneiden ja
-laitteiden valmistus (riippumatta siitä,
käytetäänkö niitä maan alla vai ei)
• mineraalien seulonta-, lajittelu-, erottelu-,
pesu-, murskauslaitteiden sekä myllyjen ja
sekoittimien jne. valmistus
• betonin- ja laastinsekoittimien ja betonipumppujen valmistus
• maansiirtolaitteiden valmistus:
– maansiirto- ja puskutraktorit, tiehöylät ja
lanat, raappauskoneet, maantasauskoneet
– kaivinkoneet, kauhakuormaajat jne.
• lumiaurat ja lumilingot (tienpidossa ja
kiinteistönhoidossa käytettävät)
• paalutuskoneiden, paalunostureiden, laastin
ja bitumin levittimien, betonin pintakäsittelykoneiden yms. valmistus
• junttauskoneiden valmistus
• telatraktoreiden ja kaivos- ja louhintatyössä
käytettyjen traktoreiden valmistus
• maansiirto- ja puskutraktoreiden puskulevyjen
valmistus

valmistus ml. kivien lohkomiseen tai halkaisemiseen käytettävien koneiden valmistus (28490)
betonimyllyautojen valmistus (29100)

2893

Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus

28930 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus
Tähän kuuluu:

• maatalouden kuivureiden valmistus
• meijeriteollisuuden laitteiden ja koneiden
valmistus:

– maitoseparaattorit
– maidonkäsittelylaitteet (esim. homogenoijat)
– maidon jalostuslaitteet (voikirnut, voin

Kaivos-, louhinta- ja
rakennuskoneiden valmistus

28920 Kaivos-, louhinta- ja
rakennuskoneiden valmistus

Teollisuus

vaivauskoneet ja muotit)

– juustonvalmistuskoneet ja -laitteet
(homogenoijat, muotit ja puristimet)

• myllyteollisuuden koneiden ja laitteiden
valmistus:

– siementen, jyvien ja kuivattujen palkokasvi-

•
•

•

en puhdistus- ja lajittelulaitteet, seulontahihnat, erottimet, jyvänharjauskoneet jne.
– jauhojen yms. valmistuksessa käytetyt
koneet ja laitteet (hienonnuskoneet,
syöttölaitteet, siivilät ja seulat, leseiden
puhdistuslaitteet, sekoittimet, riisinkuorimakoneet, herneenhalkaisukoneet)
viinin, siiderin, hedelmämehujen yms.
valmistuksessa käytettävien puristimien,
murskaimien ym. valmistus
leipomoteollisuudessa sekä makaronin, spagetin ja vastaavien tuotteiden valmistuksessa
käytettävien koneiden ja laitteiden valmistus:
– leivinuunit, taikinakoneet, taikinan
annostelijat, muotit, viipalointilaitteet,
koneet joilla viimeistellään ja koristellaan
leivonnaisia jne.
erilaisten elintarvikkeiden valmistuksessa
käytettyjen koneiden ja välineiden valmistus:
– makeisten, kaakaon tai suklaan valmistuksessa käytettävät koneet ja laitteet;
sokerin valmistuksessa käytettävät koneet
ja laitteet
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– panimoteollisuuden koneet ja laitteet;

•
•
•

lihan tai siipikarjanlihan, hedelmien,
pähkinöiden tai kasvisten käsittelyssä
käytettävät koneet ja laitteet; kalan,
äyriäisten tai muiden meren antimien valmistuksessa käytettävät koneet ja laitteet
– muut elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa käytettävät koneet ja laitteet
– elintarvikkeiden suodatus- ja puhdistuskoneet ja -laitteet
eläin- tai kasvirasvojen tai -öljyjen uuttamisessa käytettävien koneiden ja laitteiden
valmistus
tupakan, savukkeiden ja sikarien, piipputai purutupakan tai nuuskan valmistuksessa
käytettävien koneiden ja laitteiden valmistus
hotelleissa ja ravintoloissa käytettävien ruoanvalmistuskoneiden ja -laitteiden valmistus

Tähän ei kuulu:
• elintarvikkeiden ja maidon säteilytyslaitteet
(26600)
• munien, hedelmien tai muiden maataloustuotteiden (paitsi siementen, jyvien ja kuivattujen palkokasvien) puhdistus- ja lajittelukoneiden
ja -laitteiden valmistus (28300)
• elintarviketeollisuudessa käytettävien pakastimien
ja jäähdytyslaitteiden valmistus (28250)

2894

Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus

28940 Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus
Tähän kuuluu:
• tekstiiliteollisuuden koneiden ja laitteiden
valmistus:
– tekokuitujen, -materiaalien tai -lankojen
valmistelussa, tuotannossa, suulakepuristamisessa, venyttämisessä, teksturoinnissa tai
katkomisessa käytettävät koneet
– luonnonkuitujen valmistelussa käytettävät
koneet: puuvillaloukut, paalin purkajat,
garnetoimislaitteet, puuvillan levityskoneet, villanpesulaitteet, villan karbonoimislaitteet, kammat, karstat, esikehruukoneet jne.
– kehruu- ja kertauskoneet, puolauskoneet
– tekstiililankojen valmistelussa käytettävät
koneet: vyyhteämiskoneet, loimenluontikoneet, loimenliistauskoneet ja näiden
kaltaiset koneet
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– kutomakoneet, myös käsikäyttöiset
– neulekoneet
– solmitun verkkokankaan, tyllin, pitsin,
•

•
•

•
•

•

punosten jne. valmistuksessa käytettävät
koneet ja laitteet
tekstiiliteollisuuden koneiden lisälaitteiden
valmistus:
– varsi- ja jacquardlaitteet, automaattiset
langanvartijalaitteet, syöstävänvaihtolaitteet (sukkulanvaihtolaitteet), värttinät
ja siipivärttinät jne.
tekstiilien painatuksessa käytettyjen koneiden
valmistus
kankaiden valmistuksessa ja käsittelyssä sekä
tekstiililankojen ja -kudelmien tai valmiiden
tekstiilitavaroiden viimeistelyssä ja jälkikäsittelyssä käytettävien koneiden valmistus:
– koneet joilla pestään, valkaistaan,
värjätään, jälkikäsitellään, viimeistellään,
päällystetään, kyllästetään tai muutoin
viimeistellään kankaita
– tekstiilikankaiden käärimis-, aukikäärimis-,
laskostamis-, leikkuu- ja harkkoamiskoneet
– silityslaitteet ml. liimaliinaprässäyslaitteet
– ammattikäyttöön tarkoitetut pesu- ja
kuivauskoneet, kuivapesulaitteet
ompelukoneet, ompelukoneen konevarret ja
ompelukoneen neulat (sekä ammatti- että
kotitalouskäyttöön yms.)
huovan tai kuitukankaan valmistuksessa ja
jälkikäsittelyssä käytettävät koneet ja laitteet,
myös huopahattujen valmistuskoneet ja
-laitteet
nahantyöstökoneiden valmistus:
– vuodan tai nahan muokkauksessa,
parkituksessa tai muussa käsittelyssä
käytettävät koneet ja laitteet
– jalkineiden ja muiden vuota-, nahka- tai
turkistavaroiden valmistuksessa tai
korjaamisessa käytettävät koneet ja laitteet

Tähän kuuluu myös:
• edellä mainittujen koneiden ja laitteiden
apukoneet ja -laitteet sekä osat ja tarvikkeet
Tähän ei kuulu:

• kotitaloudessa käytettävien pesu- ja kuivauskoneiden valmistus (27510)

• nahan parkitsemisessa käytettyjen alustojen ja
penkkien valmistus (28990)
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2895

Paperi-, kartonki- ja
pahviteollisuuden koneiden
valmistus

28950 Paperi-, kartonki- ja
pahviteollisuuden koneiden
valmistus
Tähän kuuluu:
• paperimassan valmistuksessa käytettävien
koneiden ja laitteiden valmistus
• paperin, kartongin ja pahvin valmistuksessa
käytettävien koneiden ja laitteiden valmistus
• paperi-, kartonki- ja pahvitavaroiden valmistuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden
valmistus
• osien valmistus erityisesti massan, paperin ja
pahvin valmistuksessa käytettäviin koneisiin
ja laitteisiin
Tähän ei kuulu:
• puun, paperimassan, paperin, kartongin ja
pahvin kuivauksessa käytettyjen koneiden ja
-laitteiden valmistus (28990)

2896

Muovi- ja kumiteollisuuden
koneiden valmistus

28960 Muovi- ja kumiteollisuuden
koneiden valmistus
Tähän kuuluu:
• pehmeän kumin tai muovin työstämisessä tai
näistä aineista valmistettavien tavaroiden
valmistuksessa käytettävien koneiden ja
laitteiden valmistus:
– suulakepuristimet ja muovauskoneet
– pneumaattisten ulkorenkaiden
valmistuksessa tai uudelleen pinnoituksessa
käytettävät koneet
– muut erityisesti määriteltyjen kumitai muovituotteiden valmistuksessa
käytettävät koneet ja laitteet
– kumi- ja muoviaineista muovattavien
tuotteiden valmistuksessa käytettävät
koneet ja laitteet
Tähän ei kuulu:
• kovakumin ja -muovin työstökoneet (28490)

2899

Muualla luokittelematon
erikoiskoneiden valmistus

28990 Muualla luokittelematon
erikoiskoneiden valmistus
Tähän kuuluu muualle luokittelemattomien erikoiskoneiden ja laitteistojen valmistus:
• puun, paperimassan, paperin, kartongin ja
pahvin kuivauskoneiden ja -laitteiden
valmistus
• paino- ja kirjansitomakoneiden valmistus sekä
erilaisten materiaalien painattamista tukevien
laitteiden ja koneiden valmistus
• kaakeleiden, laattojen ja tiilien, keraamisten
levitteiden, putkien, grafiittielektrodien, liitutaulujen liitujen jne. valmistamiseen tarkoitettujen koneiden ja laitteiden valmistus
• puolijohteiden valmistuksessa käytettävien
koneiden ja laitteiden valmistus
• moniin eri käyttötarkoituksiin soveltuvien
teollisuusrobottien valmistus
• erilaisten erikoiskoneiden ja laitteiden valmistus:
– sähkö- tai elektronilamppujen, -putkien tai
salamalamppujen kokoamisessa käytettävät koneet ja laitteet
– lasin, lasitavaroiden, lasikuidun tai -langan
valmistuksessa tai kuumana työstämisessä
käytettävät koneet ja laitteet
– isotooppien erottamisessa käytettävät
koneet ja laitteet
• autorenkaiden asentamisessa, säätämisessä ja
tasapainottamisessa tarvittavien koneiden ja
välineiden valmistus
• voitelusysteemien valmistus
• ilma-alusten lähetyslaitteiden sekä
lentotukialusten kannella käytettävien
katapulttien, jarrutuslaitteiden ja vastaavanlaisten laitteiden valmistus
• nahan parkitsemisessa käytettyjen alustojen
ja penkkien valmistus
• keilaratojen automaattisten laitteiden
valmistus (esim. keilojen nostajat)
• karusellien, ampumakojujen ja huvipuistojen
muiden laitteiden valmistus
Tähän ei kuulu:

• kodinkoneiden valmistus (275)
• kovakumin, kovamuovin tai kylmän lasin
työstämisessä käytettyjen koneiden ja laitteiden
valmistus (28490)
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29

Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja
puoliperävaunujen valmistus

Tähän luokkaan kuuluu henkilöiden tai tavaroiden
kuljettamiseen tarkoitettujen moottoriajoneuvojen, niiden osien ja tarvikkeiden sekä perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus.

• moottoriajoneuvojen korien valmistus (29200)
• moottoriajoneuvojen sähköosien valmistus

Tähän ei kuulu:
• moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (45201)

• moottoriajoneuvojen huolto-, korjaus- ja

(29310)

• moottoriajoneuvojen osien ja tarvikkeiden
valmistus (29320)
muutostyöt (45201)

• tankkien ja muiden taisteluajoneuvojen

291

Moottoriajoneuvojen
valmistus

2910

Moottoriajoneuvojen valmistus

•

29100 Moottoriajoneuvojen valmistus

•

Tähän kuuluu:
• ajoneuvojen moottorien valmistus
• moottoriajoneuvojen alustojen valmistus
• moottorein varustettujen alustojen valmistus
• henkilöautojen valmistus
• tavarankuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen valmistus:
– paketti-, kuorma-, rekka- ja säiliöautot,
maantiekuljetuksiin tarkoitetut puoliperävaunujen vetoautot jne.
• linja-autojen, johdinbussien ja matkailuautojen valmistus
• muiden moottoriajoneuvojen valmistus:
– moottorikelkat, mönkijät, golfkentillä
käytettävät ajoneuvot, sekä vedessä että
maalla kulkevat ajoneuvot
– palo-, sairas-, hinaus-, kadunlakaisu- ja
jäteautot sekä muuhun kuin sotilaskäyttöön tarkoitetut panssaroidut ajoneuvot
– betoninsekoitusautot
– maastoautot, mikroautot ja vastaavat,
myös kilpa-autot

•

Tähän kuuluu myös:
• valmistajan suorittama ajoneuvojen
moottorien muuntaminen (tehdashuolto)
Tähän ei kuulu:
• sähkömoottoreiden valmistus (27110) ja
käynnistinmoottorit (29310)
• moottoriajoneuvojen valaistuslaitteiden ja
sähkölamppujen valmistus (27400)
• mäntien, männänrenkaiden ja kaasuttimien
valmistus (28110)
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valmistus, panssaroidut miehistönkuljetusajoneuvot (30400)
maataloudessa käytettävien traktorien
valmistus (28300)
rakennus- tai kaivostoiminnassa käytettävien
traktorien valmistus (28920)
muiden kuin tiellä käytettävien dumpperien
valmistus (28920)

292

Moottoriajoneuvojen korien
valmistus; perävaunujen ja
puoliperävaunujen valmistus

2920

Moottoriajoneuvojen korien
valmistus; perävaunujen ja
puoliperävaunujen valmistus

29200 Moottoriajoneuvojen korien
valmistus; perävaunujen ja
puoliperävaunujen valmistus
Tähän kuuluu:
• ajoneuvojen korien ja ohjaamojen valmistus
• perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus:
– säiliöperävaunut, muuttoperävaunut jne.
– matkailuperävaunut jne.
• kuljetuskonttien valmistus
• kaiken tyyppisten moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen varustaminen
Tähän ei kuulu:

• erityisesti maatalouskäyttöön tarkoitettujen
•
•
•

perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
(28300)
osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajo
neuvojen koreja ja perävaunuja varten (29320)
moottoriajoneuvojen alustojen valmistus
(29100)
moottorein varustettujen alustojen valmistus
(29100)

C

• moottoriajoneuvojen alustojen osien valmistus
•

(29320)
eläinten vetämien kulkuneuvojen valmistus
(30990)

293

Osien ja tarvikkeiden
valmistus moottoriajoneuvoihin

2932

Tähän kuuluu:

• moottoriajoneuvojen osien ja tarvikkeiden
valmistus:

– jarrujen, vaihdelaatikkojen, akselien,

•
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
valmistus moottoriajoneuvoihin

29310 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
valmistus moottoriajoneuvoihin
Tähän kuuluu:
• moottoriajoneuvojen sähkölaitteiden valmistus,
kuten generaattorit, vaihtovirtageneraattorit,
käynnistinmoottorit, sytytystulpat, sytytyskaapelisarjat, sähkökäyttöiset ikkuna- ja ovijärjestelmät, kojelautamodulit (sisältää mittarit),
ajotietokoneet, jännitteensäätimet jne.
Tähän ei kuulu:
• ajoneuvojen akkujen valmistus (27200)
• moottoriajoneuvoissa käytettävien valaistuslaitteiden valmistus (27400)
• pumppujen valmistus moottoriajoneuvoja ja
moottoreita varten (28130)

30

•
•

vanteiden ja pölykapseleiden, iskunvaimentimien, jäähdyttimien, äänenvaimentimien, pakoputkien, katalysaattorien, kytkinten, ohjauspyörien,
ohjauspylvästen ja -vaihteiden valmistus
moottoriajoneuvojen korien osien ja
tarvikkeiden valmistus:
– turvavöiden, turvatyynyjen, ovien,
puskurien ja tuulilasinpyyhinten valmistus
autonistuinten valmistus
perävaunun osien ja alustan osien valmistus

Tähän ei kuulu:

• autonrenkaiden valmistus (22110)
• kumiletkujen ja kumihihnojen sekä muiden
kumituotteiden valmistus (22190)

• mäntien, männänrenkaiden ja kaasuttimien
valmistus (28110)

• ajoneuvojen akkujen valmistus (27200)
• käynnistinmoottoreiden yms. sähkölaitteiden
valmistus (29310)

• auton lasien valmistus (23120)
• moottoriajoneuvojen huolto-, korjaus- ja
muutostyöt (45201)

Muiden kulkuneuvojen valmistus

Tähän luokkaan kuuluu muiden kuin luokkaan 29
kuuluvien kulkuneuvojen valmistus: laivojen rakentaminen ja veneiden valmistus, raideliikenteen
kulkuneuvojen, ilma- ja avaruusalusten sekä niiden osien valmistus.

301

Muiden osien ja tarvikkeiden
valmistus moottoriajoneuvoihin

29320 Muiden osien ja tarvikkeiden
valmistus moottoriajoneuvoihin

Tähän luokkaan kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin sekä
moottoriajoneuvojen muiden osien ja tarvikkeiden
valmistus ml. moottoriajoneuvojen korien osat ja
tarvikkeet.

2931

Teollisuus

Laivojen ja veneiden
rakentaminen

Tähän luokkaan kuuluu laivojen, veneiden ja muiden kelluvien rakenteiden valmistus.

3011

Laivojen ja kelluvien rakenteiden
rakentaminen

30110 Laivojen ja kelluvien rakenteiden
rakentaminen
Tähän luokkaan kuuluu laivojen (paitsi urheilu- ja
virkistyskäyttöön tarkoitettujen) ja kelluvien rakenteiden rakentaminen:
• henkilö- ja tavarankuljetukseen tarkoitettujen
laivojen rakentaminen: matkustaja-alusten,
autolauttojen, rahtilaivojen, säiliölaivojen,
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

hinausalusten, lauttojen ja lossien yms. rakentaminen
jäänmurtajien rakentaminen
sota-alusten rakentaminen
kalastus- ja kalanjalostusalusten rakentaminen
ilmatyynyalusten rakentaminen pl. virkistyskäyttöön tarkoitetut
porauslauttojen rakentaminen
kelluvien rakenteiden rakentaminen:
– kelluvien laiturien, ponttonien, poijujen,
kelluvien tankkien, proomujen, lotjien,
uivien nostureiden, uivien telakoiden,
ruoppaus- ja majakka-alusten valmistus
muuhun kuin virkistyskäyttöön tarkoitettujen
ilmalla täytettävien veneiden, lauttojen yms.
valmistus
lohkojen ja runkojen valmistus laivoihin ja
kelluviin rakenteisiin
laivojen uudelleenrakentaminen, kunnostus,
muutostyöt ja korjaus telakoilla

Tähän ei kuulu:
• huvi- ja urheiluveneiden valmistus (30120)
• laivojen ja veneiden sisustusasennus, maalaus,
lattioiden ja seinien päällystys jne. (433)
• alusten muiden osien kuin pääasiallisten
runko-osien valmistus:
– purjeiden valmistus (13922)
– laivojen potkureiden valmistus (25990)
– rauta- ja teräsankkureiden valmistus (25990)
– laivojen ja veneiden moottoreiden valmistus
(28110)
• navigaatiokojeiden ja -laitteiden valmistus
(26510)
• alusten valaistuslaitteiden valmistus (27400)
• sekä vedessä että maalla kulkevien ajoneuvojen
valmistus (29100)
• virkistyskäyttöön tarkoitettujen ilmalla täytettävien veneiden tai lauttojen valmistus (30120)
• laivojen ja kelluvien rakenteiden erikoistunut
korjaus ja huolto (33150)
• laivojen romutus (38310)
• satamalaiturien, telakoiden ja muiden
satamarakenteiden rakentaminen, peruskorjaus
ja kunnostus (42910)
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3012

Huvi- ja urheiluveneiden
rakentaminen

30120 Huvi- ja urheiluveneiden
rakentaminen
Tähän kuuluu:
• purjeveneiden rakentaminen
• moottoriveneiden rakentaminen
• virkistyskäyttöön tarkoitettujen ilmatyynyalusten rakentaminen
• vesiskoottereiden ja vastaavien valmistus
• ilmalla täytettävien veneiden ja lauttojen
valmistus
• muiden huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettujen veneiden rakentaminen, esim. kanootit,
kajakit, soutuveneet, jollat
Tähän ei kuulu:

• huvi- ja urheiluveneiden osien valmistus:
– purjeiden valmistus (13922)
– rauta- ja teräsankkureiden valmistus
(25990)

– veneiden moottoreiden valmistus (28110)
• purjelautojen ja lainelautojen valmistus (32300)
• huviveneiden huolto- ja korjaustyöt (33150)

302

Raideliikenteen
kulkuneuvojen valmistus

3020

Raideliikenteen kulkuneuvojen
valmistus

30200 Raideliikenteen kulkuneuvojen
valmistus
Tähän kuuluu:
• sähkö-, diesel-, höyry- ja muiden veturien
valmistus
• rautatie- tai raitiotievaunujen, kunnossapitotai huoltovaunujen valmistus:
– matkustaja-, tavara-, säiliö-, työpaja- ja
nosturivaunujen, tenderien yms. valmistus
• vaunujen ja veturien osien valmistus:
– kääntötelien, akselien ja pyörien, jarrujen
ja jarrujen osien; koukkujen ja kytkentälaitteiden, puskurien ja puskurien osien;
iskunvaimentimien; vaunujen ja veturien
runkojen yms. valmistus
• mekaanisten ja sähkömekaanisten merkinanto-,
turva- ja liikennevalvontalaitteiden valmistus
• kiskoilla kulkevien ajoneuvojen peruskorjaus
(tehdashuolto)
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Tähän kuuluu myös:
• kaivosveturien ja -vaunujen valmistus
• junavaunujen istuinten valmistus
Tähän ei kuulu:
• sähkömoottorien valmistus (27110)
• moottorien ja turbiinien valmistus raideliikenteen kulkuneuvoihin (28110)
• radanpito ja rautateiden varikkopalvelut
(52219)
• veturien, junanvaunujen ja raitiovaunujen
korjaus ja huolto (33170)

303

Ilma- ja avaruusalusten ja
niihin liittyvien koneiden
valmistus

3030

Ilma- ja avaruusalusten ja niihin
liittyvien koneiden valmistus

30300 Ilma- ja avaruusalusten ja niihin
liittyvien koneiden valmistus
Tähän kuuluu:
• lentokoneiden valmistus tavaroiden tai matkustajien kuljetukseen, myös sotilaskäyttöön
• helikopterien valmistus
• purje- ja liitolentokoneiden, riippuliitimien
valmistus
• ilmalaivojen ja kuumailmapallojen valmistus
• ilma-alusten osien ja varusteiden valmistus:
– pääasiallisten osien, kuten runkojen, siipien,
ovien, ohjaustasojen, laskutelineiden,
polttoainetankkien ja korien valmistus
– potkurien, helikopterin roottorien ja
roottorin siipien valmistus
– ilma-aluksissa tyypillisesti käytettävien
moottorien valmistus
– ilma-alusten suihkuturbiinimoottorien ja
potkuriturbiinimoottorien osien valmistus
• maassa tapahtuvassa lentokoulutuksessa
käytettävien laitteiden, kuten lentosimulaattoreiden valmistus
• avaruusalusten ja niiden laukaisurakettien,
satelliittien, avaruusluotainten, avaruus-a
semien, sukkuloiden valmistus
• mannertenvälisten ohjusten (ICBM) valmistus
Tähän kuuluu myös:
• ilma-alusten tehdashuolto ja uudelleenrakentaminen
• ilma-alusten istuinten valmistus

Tähän ei kuulu:
laskuvarjojen valmistus (13922)
ilma-alusten laitteiden valmistus (26510)
ilmanavigointijärjestelmien valmistus (26510)
ilma-alusten valaistuslaitteiden valmistus
(27400)
• polttomoottorien sytytyslaitteiden ja muiden
sähköosien valmistus (27900)
• mäntien, männänrenkaiden ja kaasuttimien
valmistus (28110)
• ilma-alusten lähetyslaitteiden, lentotukialusten
kannella käytettävien katapulttien, jarrutuslaitteiden ja vastaavanlaisten laitteiden
valmistus (28990)
• ilma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto
(33160)

•
•
•
•

304

Taisteluajoneuvojen
valmistus

3040

Taisteluajoneuvojen valmistus

30400 Taisteluajoneuvojen valmistus
Tähän kuuluu:

• tankkien valmistus
• panssaroitujen miehistönkuljetus- ja
maihinnousuajoneuvojen valmistus

• sotilaskäyttöön tarkoitettujen telakuormaautojen ja maastokuorma-autojen valmistus

• muiden taisteluajoneuvojen valmistus
Tähän ei kuulu:

• aseiden ja ammusten valmistus (25400)
• tykkien ja raketinheittimien valmistus (25400)

309

Muualla luokittelematon
kulkuneuvojen valmistus

Tähän luokkaan kuuluu muiden kulkuneuvojen
kuin moottoriajoneuvojen, raide-, vesi- ilma-, avaruusliikenteen tai taisteluajoneuvojen valmistus.

3091

Moottoripyörien valmistus

30910 Moottoripyörien valmistus
Tähän kuuluu:

• moottoripyörien, mopojen ja apumoottorilla
varustettujen polkupyörien valmistus

• moottoripyörien moottorien valmistus
• sivuvaunujen valmistus
• moottoripyörien osien ja tarvikkeiden valmistus
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Tähän ei kuulu:
• polkupyörien valmistus (30920)
• invalidiajoneuvojen valmistus (30920)

3092

Polkupyörien ja
invalidiajoneuvojen valmistus

30920 Polkupyörien ja
invalidiajoneuvojen valmistus
Tähän kuuluu:
• polkupyörien, tandempolkupyörien ja lasten
pyörien valmistus
• polkupyörien osien ja tarvikkeiden valmistus
• moottoroitujen tai moottoroimattomien
pyörätuolien valmistus
• pyörätuolien osien ja tarvikkeiden valmistus
• lastenvaunujen ja -rattaiden valmistus
Tähän ei kuulu:
• apumoottorilla varustettujen polkupyörien
valmistus (30910)
• pyörillä varustettujen lelujen, kuten muovisten
polku- ja kolmipyörien, valmistus (32400)

31

3099

Muiden muualla luokittelemattomien kulkuneuvojen valmistus

30990 Muiden muualla luokittelemattomien kulkuneuvojen valmistus
Tähän kuuluu:
• työnnettävien tai vedettävien kulkuneuvojen
valmistus: matkatavaroiden kuljetuskärryjen,
potkukelkkojen, ahkioiden, ostoskärryjen jne.
valmistus
• kottikärryjen valmistus
• eläinten vetämien kulkuneuvojen valmistus:
rattaat, hevoskärryt, reet jne.
Tähän ei kuulu:

• tehtaissa käytettävien trukkien valmistus, myös

•

ilman nosto- tai siirtolaitteita sekä käsikäyttöiset
nosto- ja siirtolaitteet (ml. nokkakärryt)
(28220)
koristeelliset ravintoloiden tarjoiluvaunut, kuten
jälkiruokavaunut, ruokakärryt (31010)

Huonekalujen valmistus

Tähän luokkaan kuuluu kodeissa, julkisissa tiloissa, liiketiloissa ym. käytettävien huonekalujen ja
kalusteiden valmistus kaikista materiaaleista, paitsi kivestä, betonista ja keramiikasta. Huonekalujen
ja kalusteiden osien valmistus luokitellaan vastaavaan luokkaan kuin kyseinen huonekalu tai
kaluste. Tähän kuuluu myös patjojen valmistus.
Huonekalujen valmistus määritellään omana tuotannonalanaan lopputuotteen perusteella. Valmistuksessa käytettävät prosessit materiaalien muotoilemiseksi ja komponenttien kokoamiseksi ovat samoja
standardimenetelmiä, joita käytetään muussakin
teollisuudessa kuten puutavaratuotteiden, muovituotteiden tai metallituotteiden valmistuksessa.

den valmistus mistä tahansa materiaalista (pl. kivi,
betoni ja keramiikka).
Tähän kuuluu:

• tuolien ja istuinten valmistus toimistoihin,
•
•
•
•
•

310

Huonekalujen valmistus

•

3101

Konttori- ja myymäläkalusteiden
valmistus

•

31010 Konttori- ja myymäläkalusteiden
valmistus
Tähän luokkaan kuuluu toimistohuonekalujen ja
kaikenlaisissa toimitiloissa käytettävien kalustei172 Tilastokeskus

työtiloihin, hotelleihin, ravintoloihin ja
julkisiin tiloihin
tuolien ja istuinten valmistus teattereihin,
elokuvateattereihin ja vastaaviin tiloihin
työpöytien sekä yleis-, aula- ja kokoontumistilojen kalusteiden valmistus
AV-kalusteiden, seinäkkeiden ja siirrettävien
tilanjakoelementtien valmistus
säilytys- ja varastokalusteet: kaapit,
laatikostot, hyllystöt, keskusyksikkötelineet
myymäläkalusteiden valmistus: myyntitiskit,
esittelykaapit, hyllyt yms.
laboratorioiden penkkien, jakkaroiden ja
muiden istuinten ja huonekalujen valmistus
(esim. kaapistot ja pöydät)
kirkko-, koulu- ja ravintolakalusteiden valmistus

Tähän kuuluu myös:

• tarjoiluvaunujen valmistus ravintoloihin,
esim. jälkiruokavaunut

C Teollisuus

Tähän ei kuulu:
• lääkintä-, hammaslääkintä-, kirurgiseen ja
eläinlääkintäkäyttöön tarkoitettujen kalusteiden
valmistus (32501)
• valaisimien ja valaistustarvikkeiden valmistus
(27400)
• ostoskärryjen ja matkatavaroiden kuljetuskärryjen valmistus (30990)
• istuimien valmistus kulkuneuvoihin (29320,
30200, 30300)

3102

Keittiökalusteiden valmistus

Tähän ei kuulu:

• ilmalla täytettävien kumipatjojen valmistus
(22190)

• kumista valmistetut vesisängyn patjojen
valmistus (22190)

• runkopatjojen jalkojen, päätyjen yms. valmistus
(31090)

3109

Muiden huonekalujen valmistus

31090 Muiden huonekalujen valmistus
Tähän kuuluu:

31020 Keittiökalusteiden valmistus

• sohvien, vuodesohvien ja sohvakalustojen

Tähän kuuluu kiinteiden ja sovitettujen keittiökalusteiden valmistus:
• keittiökaappien, -komeroiden, -hyllyjen ja
-tasojen valmistus
• kiinteästi asennettavien kalusteiden valmistus
kodin muihin tiloihin

• huonekalujen valmistus makuuhuoneisiin,

Tähän ei kuulu:
• astianpesupöytien ja -altaiden valmistus
metallista (25990)
• liesituulettimien valmistus (27510)

3103

Patjojen valmistus

31030 Patjojen valmistus
Tähän kuuluu:
• patjojen valmistus:
– jousitetut patjat tai tukiaineella täytetyt
tai varustetut patjat
– päällystämättömät solukumi- tai
solumuovipatjat
• runkopatjojen valmistus
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valmistus
olohuoneisiin, ruokailutiloihin jne.

• kaappien ja hyllystöjen valmistus koteihin:
•

kirjahyllystöt, TV-tasot, hyllystöt viihde-elektroniikalle jne.
puutarhatuolien, -keinujen ja muiden
puutarhakalusteiden valmistus

Tähän kuuluu myös:

• huonekalujen viimeistely, kuten ruiskutus,
maalaus, kiillotus, istuinten verhoilu,
pehmustaminen ja päällystäminen
Tähän ei kuulu:

• toimisto-, myymälä ja julkisten tilojen
huonekalujen ja kalusteiden valmistus (31010)

• kiinteästi asennettavien kalusteiden valmistus
keittiöön ja kodin muihin tiloihin (31020)

• kalusteiden valmistus betonista tai kivestä
(23690, 23700)

• istuimien valmistus autoihin (29320),
junavaunuihin (30200), lentokoneisiin (30300)

• huonekalujen korjaus ja entisöinti (95240)

Muu valmistus

Tähän kuuluu muualla luokittelemattomien tuotteiden valmistus. Muuta valmistusta ovat esim.
kultasepäntuotteiden, soittimien, urheiluvälineiden, pelien ja lelujen, lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien sekä turvavarusteiden valmistus.

321

Korujen, kultasepäntuotteiden ja muiden vastaavien
tuotteiden valmistus

Tähän kuuluu kolikoiden ja mitalien, korujen, jäljitelmäkorujen ja vastaavien tuotteiden valmistus.
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3211

Kolikoiden ja mitalien valmistus

32110 Kolikoiden ja mitalien valmistus
Tähän kuuluu:
• metallirahojen valmistus joko jalometallista tai
epäjalosta metallista
• mitalien valmistus joko jalometallista tai
epäjalosta metallista

3212

Jalokivikorujen ja muiden
kultasepäntuotteiden valmistus

32120 Jalokivikorujen ja muiden
kultasepäntuotteiden valmistus
Tähän kuuluu:
• korujen ja muiden teosten valmistus jalometallista tai jalometallilla päällystetyistä
metalleista tai jalometallin ja muiden aineiden
yhdistelmistä
• korujen ja muiden teosten valmistus helmistä,
jalo- tai puolijalokivistä
• helmien työstäminen
• jalo- tai puolijalokivien työstäminen:
– timantit
– jalo- tai puolijalokivet (esim. spektroliitti
ja ametisti)
– synteettiset tai rekonstruoidut jalo- tai
puolijalokivet
– teollisuustimantit ja muut teollisuusjalokivet
• kulta- tai hopeasepänteosten valmistus jalometallista tai jalometallilla päällystetyistä
metalleista:
– ruokailuvälineet ja -astiat
– toimisto- ja kirjoituspöytäesineet
– koriste- ja muut sisustusesineet
– uskonnolliseen käyttöön tarkoitetut
esineet jne.
• tekniseen tai laboratoriokäyttöön tarkoitettujen
tavaroiden valmistus jalometallista (pl. instrumentit ja niiden osien valmistus): upokkaat,
lastat, galvanoinnissa käytettävät anodit yms.
• jalometallista valmistettujen tai jalometallilla
päällystettyjen kellonrannekkeiden ja savukerasioiden valmistus
Tähän ei kuulu:
• muiden kuin metallisten kellonrannekkeiden
valmistus (esim. kangas, nahka, muovi) (15120)
• metallisten kellonrannekkeiden valmistus
(32130)
• jalometallilla päällystettyjen metalliteosten
valmistus (25)
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•
•
•
•
•

kellojen kuorien valmistus (26520)
jäljitelmäkorujen valmistus (32130)
jalokivijäljitelmien valmistus (32130)
kaiverruspalvelut vähittäiskaupan yhteydessä
(47770)
korujen erillinen korjaus ja kaiverruspalvelu
(95250)

3213

Jäljitelmäkorujen ja muiden
vastaavien tuotteiden valmistus

32130 Jäljitelmäkorujen ja muiden
vastaavien tuotteiden valmistus
Tähän kuuluu:
• pukukorujen ja jäljitelmäkorujen valmistus:
– sormukset, rannekorut, kaulakorut ja
vastaavat tuotteet jalometallilla ohuelti
päällystetyistä perusmetalleista,
esim. hopeoidut tai kullatut korut
– korukivi-, jalokivi-, timanttijäljitelmiä ja
vastaavia sisältävät korut
• korut puusta, luusta, lasista, keramiikasta,
kivestä, muovista tai tekstiiliaineesta
• metallisten kellonrannekkeiden valmistus
(pl. jalometallista valmistetut)
Tähän ei kuulu:

• korujen valmistus jalometallista tai jalometallilla päällystetyistä metalleista (32120)

• puolijalokivikorujen ja esineiden valmistus
(32120)

• aitoja jalokiviä sisältävien korujen valmistus
(32120)

• jalometallista valmistetut kellonrannekkeet
(32120)
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Soitinten valmistus

3220

Soitinten valmistus

32200 Soitinten valmistus
Tähän kuuluu:
• pianojen ja muiden vastaavien kosketinsoitinten valmistus, myös automaattipianot
• viulujen ja muiden jousisoitinten valmistus
• kitaroiden ja muiden näppäilysoitinten valmistus
• urkujen, urkuharmonien ja vastaavien valmistus
• harmonikkojen ja muiden samankaltaisten
soitinten (concertina ja bandoneon) valmistus,
myös huuliharput
• puu- ja vaskipuhaltimien sekä muiden
puhallinsoitinten valmistus

C

• rumpujen, ksylofonien ja muiden lyömä•
•
•

soitinten valmistus
sähkömagneettisten, sähköstaattisten,
elektroni- ja niiden kaltaisten soitinten
valmistus
soittorasioiden, posetiivien, calliopien sekä
soitinsahojen valmistus
soittimien osien ja tarvikkeiden valmistus:
– metronomit, ääniraudat ja virityspillit
– mekaanisten soitinten kortit, levyt ja
rullat sekä soittorasioiden mekanismit

Tähän kuuluu myös:
• vihellyspillien, houkutuspillien ja muiden
suulla puhallettavien äänimerkinantovälineiden valmistus, esim. sorsa-, koiraja tuomaripillit
Tähän ei kuulu:
• leikkikaluiksi katsottavien soittimien valmistus
(32400)
• urkujen ja historiallisten soitinten entisöinti
(33190)
• pianon viritys (95290)
• soitinten korjaaminen (95290)
• mikrofonien, vahvistimien, kaiutinten,
kuulokkeiden yms. valmistus (26400)
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Urheiluvälineiden valmistus

3230

Urheiluvälineiden valmistus

32300 Urheiluvälineiden valmistus
Tähän kuuluu:
• ulko- ja sisäpelivälineiden valmistus:
– ilmatäytteiset, kovat ja pehmeät pallot
– erilaiset mailat ja verkot
• talviurheiluvälineiden valmistus:
– murtomaa- ja laskettelusukset, sauvat,
lumilaudat
– hiihto- ja laskettelukengät
– luistimet
– ohjaskelkat, mahakelkat ja vastaavat
kelkkailulaitteet
• vesiurheiluvälineiden valmistus:
– vesisukset, purjelaudat, lainelaudat ja
snorkkelit yms.
• voimisteluvälineiden valmistus:
– nojapuut, rekit, tangot, köydet ja puolapuut
• kuntosali- ja yleisurheiluvälineiden valmistus:
– juoksumatot, kuntopyörät, soutulaitteet,
taljat yms.

Teollisuus

– käsi- ja levypainot, nyrkkeilypallot,
nyrkkeilysäkit

– lähtötelineet, aidat, hyppytelineet,
•

•
•

hyppyseipäät, hyppääjien maahantulomatot, keihäät, kiekot, moukarit, kuulat
urheilukalastus-, metsästys- ja vuorikiipeilytarvikkeiden valmistus:
– vavat, kelat, vieheet, kala- ja hyönteishaavit, houkutuslinnut
suojavarusteet urheilu- ja pelitarkoituksiin:
– nahkaiset urheilukäsineet ja urheilupäähineet
muiden urheilu- ja vapaa-ajanvälineiden
valmistus:
– rullaluistimet ja -laudat
– jouset, varsijouset ja nuolet
– uima- ja kahluualtaat yms.
– leikkikenttälaitteet ja -välineet
– välineet ja varusteet ulkoilmapelejä ja
-leikkejä varten

Tähän ei kuulu:
• urheiluvälineiden korjaus (95290)
• urheiluvaatteiden valmistus (14190)
• urheilujalkineiden valmistus (15200)
• urheilukypärien valmistus (32991)
• hiihtolasien yms. suojalasien valmistus (32501)
• kompassien ja mittauslaitteiden valmistus
(26510)
• lääkinnällisten kuntoutusvälineiden valmistus
(32501)
• satuloiden ja valjaiden valmistus (15120)
• ratsastuspiiskojen valmistus (32999)
• kalaverkkojen valmistus (13940)
• urheiluaseiden ja ammusten valmistus (25400)
• tuomaripillien valmistus (32200)
• veneiden purjeiden valmistus (13922)
• veneiden valmistus (30120)
• biljardipöytien valmistus (32400)
• korvatulppien ja kuulosuojainten valmistus
(esim. uimiseen ja meluntorjuntaan) (32991)
• urheilussa käytettävien kulkuneuvojen, paitsi
kelkkojen ja vastaavien laitteiden, valmistus
(29, 30)
• potkukelkkojen valmistus (30990)
• kumisten märkä- ja sukelluspukujen valmistus
(22190)
• askel-, syke- yms. mittareiden valmistus (26510)
• ajanmittaus- ja ajantarkkailulaitteiden kuten
sekuntikellojen valmistus (26520)
• riippuliitimien valmistus (30300)
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324

Pelien ja leikkikalujen
valmistus

3240

Pelien ja leikkikalujen valmistus

32400 Pelien ja leikkikalujen valmistus
Tähän kuuluu:
• nukkien, niiden vaatteiden, nuken osien ja
muiden tarvikkeiden valmistus
• leikkihahmojen valmistus
• pehmo- ja muiden leikkieläinten valmistus
• leikkikaluiksi tarkoitettujen soittimien
valmistus
• lapsille ja aikuisille tarkoitettujen seurapelivälineiden valmistus:
– pelikortit
– lautapelit, noppapelit yms.
– palapelit yms.
• konsolipelien, handheld- pelien, elektronisten
shakkipelien yms. valmistus
• pienoismallien ja niiden osien valmistus:
sähköjunat, leikkiautot, rakennussarjat,
nukkekodit yms.
• flipperien, rahapeliautomaattien, biljardi- ja
kasinopelipöytien, kuten rulettien ja pokeripelipöytien valmistus
• pyörillä varustettujen leluajoneuvojen ja
muiden lelujen valmistus ml. muoviset
polkupyörät ja kolmipyörät, polkuautot,
nukenvaunut ja -rattaat.
Tähän kuuluu myös:
• pienoismallien valmistus esittelytarkoituksiin
Tähän ei kuulu:
• videopelikonsolien valmistus (26400)
• video- ja tietokonepelien ohjelmistojen kirjoittaminen ja kustantaminen (58210, 62010)
• karusellien ja muiden huvipuistovälineiden
valmistus (28990)
• leikkikenttälaitteiden ja -välineiden valmistus
(32300)
• välineet ja varusteet ulkoilmapelejä ja -leikkejä
varten (32300)
• polkupyörien ja metallisten kolmipyörien
valmistus (30920)
• pilailu- ja karnevaaliesineiden sekä taikurinvälineiden valmistus (32999)
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325

Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus

3250

Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden
valmistus

Tähän luokkaan kuuluvat silmälasien, laboratoriolaitteiden, kirurgisten ja lääkintäinstrumenttien
ja -tarvikkeiden, kirurgisten laitteiden, hammaslääkintälaitteiden ja -tarvikkeiden, oikomishoidossa tarvittavien välineiden ja hammasproteesien
valmistus. Tähän luokkaan kuuluvat myös lääkintä-, hammaslääkintä- ja muiden vastaavien erikoistoimintoja sisältävien kalusteiden valmistus.

32501 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden
valmistus (pl. hammasproteesit)
Tähän kuuluu:
• leikkaussalituotteiden, kuten leikkausliinojen,
steriilin haavanompelulangan (esim. katgut) ja
leikkaushaavan sulkijoiden valmistus
• kirurgiassa käytettävien luuruuvien, -naulojen
ja levyjen sekä tekonivelten valmistus
• injektioruiskujen, -neulojen, katetrien, kanyylien jne. valmistus
• lääketieteellisissä toimenpiteissä käytettävien
geelien valmistus
• luusementin valmistus
• kirurgisten kumikäsineiden valmistus
• hammaspaikkojen ja -sementtien valmistus
(pl. hammasproteesien kiinnitystahnat ja
-jauheet) sekä muiden hammaslääkinnässä
käytettävien vahojen ja kipsivalmisteiden
valmistus
• lääkintä-, hammaslääkintä-, kirurgisten tai
eläinlääkintäkojeiden ja -laitteiden valmistus:
– ultraäänipuhdistuslaitteet, steriloimislaitteet ja autoklaavit
– laboratorioissa käytettävät tislauslaitteet
ja sentrifugit
– hammaslaboratorioissa käytettävät uunit
– hengityskoneet, otsoni-, happi- ja aerosolihoitolaitteet
– anestesialaitteet
– mekanoterapeuttiset ja hierontalaitteet
– psykologisia soveltuvuustutkimuksia
varten tarvittavat laitteet
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• lääkintä-, hammaslääkintä-, kirurgisten tai

•
•
•
•
•
•
•
•
•

eläinlääkintäkalusteiden valmistus:
– toimenpide- ja tutkimuspöydät, sairaalavuoteet
– hammaslääkärintuolit
hammaslääkärin instrumenttien valmistus
ml. hammaslääkärintuoliin kuuluvat varusteet
hampaiden oikomishoidossa tarvittavien
välineiden valmistus
silmälääkärin välineiden ja laitteiden valmistus
ortopedisten apuvälineiden ja proteesien
valmistus
yksilöllisten, tilauksesta valmistettavien
ortopedisten jalkineiden valmistus
lasisilmien valmistus
kuumemittareiden valmistus
verenpaine- ja verensokerimittareiden
valmistus
silmälasien ja aurinkolasien, linssien ja
piilolinssien, suojalasien ja muiden vastaavanlaisten optisten tavaroiden valmistus

Tähän ei kuulu:
• hammasproteesien, teko- ja keinohampaiden
valmistus (32502)
• hammasproteesin kiinnittämiseen tarkoitettujen
tuotteiden valmistus (20420)
• käsikauppatavaroina myytävien haavanhoitotarvikkeiden valmistus (21200)
• ensiapupakkausten valmistus (21200)
• elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden
valmistus (26600)
• röntgenlaitteiden valmistus (26600)
• infrapuna- ja ultraviolettisäteilylaitteiden
valmistus (26600)
• sähködiagnoosilaitteiden valmistus (26600)
• sisäelinten tutkimiseen tarkoitettujen
kameroiden valmistus (26600)
• laboratorioissa käytettävien sähkö- ja
muiden uunien valmistus (28210)
• laboratoriotutkimuslaitteiden valmistus,
esim. veren tutkimuslaitteet (26510)
• laboratorion punnituslaitteiden, lämpökaappien
ja erilaisten mittaamiseen, testaukseen jne.
tarkoitettujen laboratoriokojeiden valmistus
(26510)
• optisten mikroskooppien valmistus (26700)
• kuulolaitteiden valmistus (26600)
• pyörätuolien valmistus (30920)
• optikkoliikkeet (47783)
• lääkintä- ja terapialaitteiden korjaus ja
huolto (33130)
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32502 Hammasproteesien,
keinohampaiden ym. valmistus
Tähän kuuluu:

• hammaslaboratorioissa valmistetut hammasproteesit, teko- ja keinohampaat, kruunut,
sillat, hammaskirurgiset ruuvit ja muut suun
ortopediavälineet
Tähän ei kuulu:

• hammasproteesin kiinnittämiseen tarkoitettujen
tuotteiden valmistus (20420)

• hampaiden oikomishoidossa tarvittavien
välineiden valmistus (32501)

329

Muualla luokittelematon
valmistus

3291

Luutien ja harjojen valmistus

32910 Luutien ja harjojen valmistus
Tähän kuuluu:

• siivouksessa käytettävien harjojen valmistus:
– luudat, harjat ja mopit
– käsikäyttöiset mekaaniset lattianpyyhkimet ja lastat ym.

– pölyhuiskat (sulista, höyhenistä tai
muusta materiaalista)

– siivous- ja lakaisukoneiden osana olevat
harjat

• taidemaalarien käyttämien siveltimien
valmistus

• maalarinharjojen ja -telojen yms. valmistus
• hammas-, hius- ja kynsiharjojen sekä
partasutien yms. valmistus

• kenkä- ja vaateharjojen valmistus
Tähän ei kuulu:
pöly- ja pesuriepujen valmistus (13922)
sähköhammasharjojen valmistus (27510)
teräsharjojen valmistus (25730)
kumiharjojen valmistus (22190)

•
•
•
•

3299

Muu muualla luokittelematon
valmistus

Tähän kuuluu turvavarusteiden ja muiden muualla luokittelemattomien tuotteiden valmistus.

32991 Turvavarusteiden valmistus
Tähän kuuluu turvavarusteiden valmistus:

• palonkestävät ja muut suoja-asut
• palonsammutuksessa tarvittavat suojapuvut
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• ammattikäyttöön tarkoitetut turvavaljaat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(esim. sähköasentajien turvavaljaat)
ammattikäyttöön tarkoitetut suojaliivit
(esim. luodinkestävät liivit)
muoviset turvakypärät ja muut muovista
valmistetut henkilökohtaiset turvavarusteet
(esim. urheilijoiden kypärät)
metalliset turvakypärät ja muut henkilökohtaiset turvavälineet metallista
sammutuspeitteet
hengityssuojaimet ja kaasunaamarit
veneilyyn ja muuhun vapaa-ajantoimintoihin
tarkoitetut turvavaljaat
pelastus- ja veneilyliivit
korkista valmistetut pelastusrenkaat
korvatulpat ja kuulosuojaimet
(esim. uimiseen ja meluntorjuntaan)
nahasta ja tekonahasta valmistetut suojakäsineet

Tähän ei kuulu:
• suojajalkineiden valmistus (15200)
• suojalasien valmistus (32501)
• turvavöiden ja turvatyynyjen valmistus (29320)
• palovaroittimien valmistus (26300)
• laskuvarjojen valmistus (13922)
• kenkiin kiinnitettävien liukuesteiden valmistus
(22190)
• lasten valjaiden valmistus tekstiilistä (13922),
muovista (22290), nahasta ja tekonahasta
(15120)
• lasten turvakaukaloiden ja -istuimien valmistus
autoihin (29320)
• lasten turvaistuimien valmistus polkupyöriin
(30920)
• jäänaskalien ja -piikkien valmistus (32300)
• heijastinliivien valmistus (14190)
• heijastimien valmistus (22290)
• kumisten suojakäsineiden valmistus (22190,
32501)
• uimalakkien valmistus (22190)
• hitsaajan nahkaesiliinojen valmistus (14110)

32999 Muu muualla luokittelemattomien
tuotteiden valmistus
Tähän kuuluu:
• kaikenlaisten kynien valmistus
• kynien lyijytäytteiden valmistus
• päiväys-, sinetöimis- ja numeroimisleimasimien valmistus, käsikäyttöisten etikettien painolaitteiden sekä kohokuviointi- ja kaiverruslaitteiden valmistus, painosarjojen, kirjoituskoneiden värinauhojen ja -tyynyjen valmistus
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• karttapallojen valmistus
• sateen- ja aurinkovarjojen, kävely- ja istuin•
•
•

•

•

keppien, ruoskien, ratsupiiskojen yms.
valmistus
nappien, painonappien, vetoketjujen yms.
valmistus
savukkeensytyttimien valmistus
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen
tuotteiden valmistus:
– tupakkapiiput, sikari- ja savukeholkit
– hajuvesisuihkupullot
– termospullot ja muut vastaavat pakkaukset
henkilökohtaiseen tai kotitalouskäyttöön
– peruukit, tekoparrat ja -kulmakarvat
sekalaisten tuotteiden valmistus:
– kynttilät, tuohukset ja vastaavat tuotteet
– juhla-, karnevaali- ja muut vastaavat
tarvikkeet, esim. joulu- ja pääsiäiskoristeet
– pilailuesineet, taikurinvälineet
– tekokukat, -kasvit ja -hedelmät
– kukkakorit, -kimput, seppeleet ja vastaavat
tuotteet
– käsiseulat ja -sihdit
– sovitus- ja mallinuket yms.
– vain opetus- ja esittelytarkoituksiin soveltuvien tuotteiden valmistus, esim. ihmisten ja eläinten anatomiset mallit, laivojen
yms. poikkileikkausmallit, näytekaapit
eläinten täyttäminen

Tähän kuuluu myös:

• ruumisarkkujen ja tuhkauurnien valmistus
Tähän ei kuulu:

• sytyttimien ja öljylamppujen sydämien valmistus (13960)

• työvaatteiden ja virkapukujen valmistus (esim.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laboratoriotakit, työhaalarit, univormut) (14120)
paperi- ja pahvikoristeiden valmistus (17290)
muovisten pikkuesineiden valmistus (22290)
kaikenlaisten harjojen valmistus (32910)
lastenvaunujen ja -rattaiden valmistus (30920)
tulitikkujen valmistus (20510)
puuterihuiskujen valmistus (13990)
lasisäiliöiden valmistus termospulloihin ja
-astioihin (23130)
metallisten termospullojen ja termoskannujen
valmistus (25990)
karusellien ja muiden huvipuistovälineiden
valmistus (28990)
kampojen valmistus muovista (22290),
kovakumista (22190), metallista (25990)
taulujen kehystäminen päätoimisena (47599)
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Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

Tähän kuuluu teollisesti valmistettujen koneiden ja
laitteiden erikoistunut korjaus, huolto ja asennus.
Tähän ei kuitenkaan kuulu:
• tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus ja
huolto (95110, 95120)
• toimistokalusteiden ja kodin kalusteiden korjaus
(95240)
• kotitaloustavaroiden korjaus ja huolto
(95210-95290)
• hissien ja liukuportaiden asennus, korjaus ja
huolto (43292)
• ajoneuvojen korjaus ja huolto (45201, 45403)
• koneiden ja laitteiden uudelleenrakentaminen
eli tehdaskorjaus (25-30)
• teollisuuskoneiden puhdistus (81220)
Sellaisten tavaroiden korjaus ja huolto, joita voidaan käyttää sekä yrityksissä että kotitalouksissa,
luokitellaan kotitaloustavaroiden korjaukseen ja
huoltoon esim. toimistokalusteiden ja kodin kalusteiden korjaus ja tietokoneiden korjaus ja huolto.
Kiinteästi rakennukseen tai vastaavaan rakennelmaan kuuluvien laitteiden asennus, korjaus ja
huolto luokitellaan rakentamiseen, kuten sähköjohtojen, hissien tai ilmastointijärjestelmien asennus, korjaus ja huolto.

Tähän ei kuulu:

• tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus ja
huolto (95110, 95120)

• hissien ja liukuportaiden asennus, korjaus ja
huolto (43292)

• koneiden ja laitteiden uudelleenrakentaminen
eli tehdaskorjaus (25-30)

• teollisuuskoneiden puhdistus (81220)
3311

Metallituotteiden korjaus ja huolto

Tähän kuuluu pääasiassa luokan 25 tuotteiden
korjaus ja huolto.

33110 Metallituotteiden korjaus ja
huolto
Tähän kuuluu:

• metallirakenteiden ja metallisten rakennuspuusepäntuotteiden korjaus

• metallitankkien ja -säiliöiden korjaus
• metallisten kuljetuskonttien korjaus
• metallista valmistettujen työmaaparakkien
yms. korjaus

• teollisuuden, voimalaitosten tms. putkien ja
putkistojen korjaus ja huolto

• teräksisten kuljetustynnyrien korjaus
• höyrykattiloiden ja muiden höyrynkehittimien
korjaus ja huolto

Siinä tapauksessa, että koneen, laitteen tai muun
tuotteen valmistaja suorittaa korjauksen ja huollon, näiden yksiköiden luokittelu tapahtuu arvonlisäperiaatteen mukaan. Tällöin tämä yhdistetty
toiminta tulee yleensä valmistuksen luokkaan.
Samaa periaatetta sovelletaan kaupan yhteydessä
tapahtuvaan korjaukseen.

• höyrykattiloissa käytettävien apulaitteiden

331

•

Metallituotteiden,
teollisuuden koneiden ja
laitteiden korjaus ja huolto

Tähän kuuluu teollisilla toimialoilla valmistettujen metallituotteiden, koneiden ja laitteiden erikoistunut korjaus ja huolto.
Tähän kuuluu myös sellaisten muiden teollisesti
tuotettujen tavaroiden, kuten kolikoilla toimivien
pelien, historiallisten soitinten jne. korjaus.

korjaus ja huolto:

– lauhduttimet, esilämmittimet, höyryn•
•

•
•
•
•
•

tulistimet, höyryakut, noenpoistolaitteet,
savukaasunpalautuslaitteet
ydinreaktorien korjaus ja huolto pl. isotooppien erottimien korjaus ja huolto
laiva- ja voimakattiloiden osien korjaus ja
huolto
keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja
kuumavesivaraajien ulkovaippojen korjaus
tuliaseiden ja taisteluvälineiden korjaus ja
huolto ml. urheilu- ja harrastuskäyttöön
tarkoitetut aseet
kauppojen ostoskärryjen, matkatavarakärryjen
ym. korjaus ja huolto
käsityökalujen korjaus
voimakäyttöisten työkalujen vaihdettavien
osien korjaus
muiden luokan 259 metallituotteiden korjaus
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Tähän ei kuulu:
• teollisuudessa käytettävien koneiden terien ja
sahojen teroitus (33121, 33123)
• maa- ja metsätaloudessa käytettävien koneiden
terien ja sahojen teroitus (33122)
• keskuslämmitysjärjestelmien korjaus (43220)
• mekaanisten lukituslaitteiden, kassakaappien
jne. korjaus (80200)

3312

Teollisuuden koneiden ja laitteiden
korjaus ja huolto

Tähän kuuluu tuotantotoiminnassa käytettävien,
yleis- ja erikoiskäyttöön tarkoitettujen, luokan 28
koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto. Yleiskäyttöön tarkoitettuja koneita ja laitteita ovat esim. voimakoneet, pumput, teollisuusuunit, nosto- ja siirtolaitteet, toimistokoneet jne. Erikoiskäyttöön tarkoitettuja koneita ja laitteita ovat esim. maa- ja metsätalouskoneet, työstökoneet ja konetyökalut, elintarvike-, tekstiili- ja paperiteollisuuden koneet jne.

33121 Yleiskäyttöön tarkoitettujen
koneiden korjaus ja huolto
Tähän kuuluu:
• muiden kuin moottoriajoneuvojen ja lentokoneiden moottorien ja turbiinien korjaus ja
huolto:
– laiva- ja venemoottorit
– höyry-, kaasu- ja tuuliturbiinit, nesteturbiinit, vesirattaat ja niiden säätökoneistot
– teollisuudessa käytettävät moottorit
• hydraulisten pumppujen ja voimalaitteiden
korjaus ja huolto
• muiden pumppujen, kompressorien ja
niihin liittyvien laitteiden korjaus ja huolto
• venttiilien korjaus
• vaihteisto- ja ohjauselementtien korjaus
• teollisuuden prosessiuunien korjaus ja huolto
• nosto- ja siirtolaitteiden korjaus ja huolto
• tuotantotoiminnassa käytettävien jäähdytys-,
tuuletus- ja ilmanpuhdistuslaitteiden korjaus
ja huolto
• voimakäyttöisten käsityökalujen korjaus
ja huolto
• toimistokoneiden ja laitteiden korjaus
ja huolto
• muiden tuotantotoiminnassa käytettävien
tai muuhun yleiskäyttöön tarkoitettujen
koneiden korjaus ja huolto
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Tähän ei kuulu:

• sähkömoottorien ja -generaattorien korjaus
ja huolto (33140)

• tulipesien ja muiden lämmityslaitteiden
asennus, korjaus ja huolto (43220)

• leipomouunien korjaus ja huolto (33129)
• hissien ja liukuportaiden asennus, korjaus
ja huolto (43292)

• tietokoneiden korjaus (95110)
• moottoriajoneuvojen moottorien korjaus ja
•

huolto (45201), lentokonemoottorien korjaus
ja huolto (33160)
ilmastointijärjestelmien korjaus ja huolto (43220)

33122 Maa- ja metsätalouskoneiden
korjaus ja huolto
Tähän kuuluu:
• maa- ja metsätaloudessa käytettävien traktorien ml. puutarhatraktorien korjaus ja huolto
• maatalous-, metsänhoito- ja puunkorjuukoneiden korjaus ja huolto
Tähän ei kuulu:

• raivaus-, pusku-, maasto- yms. erikoistraktorien
korjaus ja huolto (33129)

• maatiloilla käytettävien liuku- ja kuljetushihnojen korjaus ja huolto (33121)

• siementen, viljan tai kuivattujen palkokasvien

•
•

puhdistamiseen ja lajittelemiseen käytettävien
koneiden ja -laitteiden korjaus ja huolto
(33129)
maataloudessa käytettävien voimakäyttöisten
käsityökalujen korjaus ja huolto (33121)
maatalouden kuivureiden korjaus ja huolto
(33129)

33123 Metallintyöstökoneiden ja muiden
konetyökalujen korjaus ja huolto
Tähän kuuluu:
• metallintyöstökoneiden ja -välineiden korjaus
ja huolto
• muiden työstökoneiden ja konetyökalujen
korjaus ja huolto:
– puun, luun, kiven, kovakumin, kovamuovin, kylmän lasin jne. työstämisessä
käytettävät konetyökalut
– em. materiaalien naulaamiseen, nitomiseen, liimaamiseen ja muulla tavalla
yhteenliittämiseen käytettävät kiinteästi
asennetut koneet

C

– kiertopora-, kiertoiskupora-, täyttö- ja
–
–

niittauskoneet, metallilevyjen leikkuukoneet yms.
lastulevyjen ja vastaavien levyjen
prässäämisessä käytettävät laitteet
galvanointikoneet

Tähän ei kuulu:
• voimakäyttöisten käsityökalujen huolto ja
korjaus (33121)
• metallinjalostuskoneiden korjaus ja huolto
(33129)

3313

Teollisuus

Elektronisten ja optisten laitteiden
korjaus ja huolto

33130 Elektronisten ja optisten laitteiden
korjaus ja huolto
Tähän kuuluu luokissa 265, 266 ja 267 valmistettujen tavaroiden korjaus ja huolto, lukuun ottamatta kotitaloustarvikkeina pidettäviä tavaroita,
joiden korjaus ja huolto kuuluu luokkaan 95.
Tähän kuuluu:

• mittaus-, testaus-, kontrolli- ja navigointilaitteiden korjaus ja huolto:

33129 Muiden erikoiskoneiden korjaus
ja huolto

– lentokoneiden mittarit ammattikäyttöön
– ajoneuvojen päästöjen testaamiseen

Tähän kuuluu:
• metallinjalostuskoneiden korjaus ja huolto
• kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden sekä
öljy- ja kaasukenttäkoneiden korjaus ja huolto
• elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden
koneiden korjaus ja huolto
• maatalouden kuivureiden korjaus ja huolto
• tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden
korjaus ja huolto
• ammattikäyttöön tarkoitettujen pesu- ja
kuivauskoneiden ja silityslaitteiden korjaus ja
huolto
• paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden
koneiden korjaus ja huolto
• muovi- ja kumiteollisuuden koneiden korjaus
ja huolto
• paino- ja kirjansidontakoneiden sekä erilaisten materiaalien painamisessa tarvittavien
koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto
• teollisuusrobottien korjaus ja huolto
• muiden erikoiskoneiden korjaus ja huolto

– meteorologiset laitteet
– fysikaalisten, sähköisten ja kemiallisten

Tähän ei kuulu:
• maa- ja metsätaloustraktorien korjaus ja
huolto (33122)
• mausteiden säteilyttämisessä käytettävien l
aitteiden korjaus ja huolto (33130)
• elintarvikkeiden pakkaus- ja punnitsemislaitteiden korjaus ja huolto (33121)
• kotitalouksissa käytettävien pesu- ja kuivauskoneiden sekä silityslaitteiden korjaus ja huolto
(95220)
• metallin, puun, lasin yms. materiaalien
työstökoneiden ja -laitteiden korjaus ja huolto
(33123)

käytettävät laitteet

ominaisuuksien testaus- ja tarkastuslaitteet

– valheenpaljastuskoneet
– säteilyn ilmaisin- ja tarkkailulaitteet
• säteilytyslaitteiden sekä sähköisten lääkintäja terapialaitteiden korjaus ja huolto:

– magneettikuvauslaitteet, lääketieteelliset

•

ultraäänilaitteet sekä muut kuvantamislaitteet
– EKG-laitteet, tähystyslaitteet
– tahdistimet, kuulolaitteet
– säteilytyslaitteet
optisten välineiden ja laitteiden korjaus
ja huolto:
– mikroskoopit (paitsi elektroni- ja
protonimikroskoopit), teleskoopit
– prismat ja linssit (paitsi silmälasien linssit)
– kiikarit, kamerat ym. valokuvauslaitteet

Tähän ei kuulu:
• kopiokoneiden korjaus ja huolto (33121)
• tietokoneiden ja oheislaitteiden korjaus ja
huolto (95110)
• tietokoneprojektorien korjaus ja huolto (95110)
• viestintälaitteiden, kuten matkapuhelinten
korjaus ja huolto (95120)
• ammattikäyttöön tarkoitettujen TV- ja
videokameroiden korjaus ja huolto (95120)
• harrastekäyttöön tarkoitettujen videokameroiden
korjaus (95210)
• kellojen korjaus (95250)
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3314

Sähkölaitteiden korjaus ja huolto

33140 Sähkölaitteiden korjaus ja huolto
Tähän kuuluu sellaisten tavaroiden korjaus ja
huolto, joiden valmistus kuuluu luokkaan 27, lukuun ottamatta kodinkoneiden korjausta ja
huoltoa.
Tähän kuuluu:
• sähkömoottorien, generaattorien ja moottorigeneraattoriyhdistelmien (aggregaattien)
korjaus ja huolto
• voima-, jakelu- ja erikoismuuntajien korjaus
ja huolto
• kytkinlaitteiden ja kytkintaulujen korjaus ja
huolto
• releiden ja teollisten ohjainlaitteiden korjaus
ja huolto
• paristojen ja akkujen korjaus ja huolto
• sähköisten valaistuslaitteiden korjaus ja huolto
• sähkövirtapiireihin tarkoitettujen virrallisten
ja virrattomien kytkentälaitteiden korjaus ja
huolto
Tähän ei kuulu:
• tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden korjaus
ja huolto (95110)
• televiestintälaitteiden korjaus ja huolto (95120)
• viihde-elektroniikan korjaus ja huolto (95210)
• kodinkoneiden korjaus ja huolto (95220)
• kellojen korjaus (95250)
• murto- ja palohälytyslaitteiden korjaus ja
huolto (95120)

3315

Laivojen ja veneiden korjaus ja
huolto

33150 Laivojen ja veneiden korjaus ja
huolto
Tähän kuuluu laivojen ja veneiden korjaus ja huolto. Laivojen uudelleenrakentaminen telakoilla
(tehdaskorjaus) luokitellaan kuitenkin valmistamiseen (30110 ja 30120).
Tähän kuuluu:
• laivojen korjaus ja perushuolto
• huviveneiden korjaus ja huolto
• kelluvien rakenteiden korjaus ja huolto, esim.
kelluvat telakat, ponttonit, proomut, lautat
Tähän ei kuulu:
• laivojen muuntaminen ja tehdaskorjaus (301)
• laivojen ja veneiden moottorien korjaus (33121)
• laivojen romutus ja purkaminen (38310)
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3316

Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja
huolto

33160 Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja
huolto
Tähän kuuluu:
• ilma-alusten korjaus ja huolto (paitsi
muuntaminen, huoltaminen ja uudelleenrakentaminen tehtaalla):
– lentokoneet, helikopterit, purjekoneet,
kuumailmapallot, lentosimulaattorit
– avaruusalukset ja niiden laukaisualukset,
avaruussukkulat, avaruusasemat, satelliitit
• ilma-alusten moottorien korjaus ja huolto
Tähän ei kuulu:

• ilma-alusten tehdashuolto ja uudelleenrakentaminen (30300)

3317

Muiden kulkuneuvojen korjaus ja
huolto

33170 Muiden kulkuneuvojen korjaus ja
huolto
Tähän kuuluu muiden sellaisten kulkuneuvojen
korjaus ja huolto, joiden valmistus kuuluu luokkaan 30, lukuun ottamatta moottoripyörien ja
polkupyörien korjausta ja huoltoa.
Tähän kuuluu:
• veturien, junanvaunujen ja raitiovaunujen
korjaus ja huolto (paitsi uudelleenrakentaminen ja muuntaminen tehtaalla)
• taisteluajoneuvojen huolto ja korjaus
• eläinten vetämien kärryjen ja vaunujen korjaus
• invalidiajoneuvojen huolto ja korjaus
Tähän ei kuulu:

• veturien ja junanvaunujen huolto ja
uudelleenrakentaminen tehtaalla (30200)

• ostoskärryjen ja muiden työnnettävien
kärryjen korjaus ja huolto (33110)

• junanmoottorien huolto ja korjaus (33121)
• moottoripyörien korjaus ja huolto (45403)
• polkupyörien korjaus (95290)
3319

Muiden laitteiden korjaus ja huolto

33190 Muiden laitteiden korjaus ja huolto
Tähän kuuluu:
• kalastusverkkojen korjaaminen

C

• köysien, takiloiden, purjekankaiden ja
•
•
•
•

tavarapeitteiden korjaus
lannoite- ja kemikaalisäkkien korjaus
puisten kuormalavojen, kuljetustynnyrien
ja vastaavien tavaroiden korjaus
flipperien ja muiden kolikoilla toimivien
pelien korjaus
urkujen ja historiallisten soitinten korjaus
ja entisöinti

– yleiskäyttöön tarkoitetut koneet, kuten

•
•

Tähän ei kuulu:
• kodinkalusteiden ja toimistokalusteiden korjaus,
huonekalujen entisöinti (95240)
• polkupyörien korjaus (95290)
• vaatteiden korjaus ja muuntaminen (95290)
• soitinten korjaus (95290)

332
3320

moottorit, pumput, teollisuusuunit,
toimistokoneet
– erikoiskoneet, kuten työstökoneet,
maatalouden koneet ja eri teollisuuden
alojen erikoiskoneet
tuotantotoiminnan kuljettimien ja nostolaitteiden asennus
muiden tuotantotoiminnan laitteiden
asennus:
– viestintälaitteet
– keskustietokoneet ja vastaavat laitteet
– elektroniset ja optiset laitteet, kuten
sähköiset lääkintälaitteet, mittaus- ja
testauslaitteet, säteilytyslaitteet
– sähkölaitteet, kuten kytkimet, prosessintarkkailulaitteet
suurten koneistojen ja laitteiden purkaminen

Teollisuuden koneiden ja
laitteiden ym. asennus

•

Teollisuuden koneiden ja laitteiden
ym. asennus

• keilaratalaitteistojen asentaminen

33200 Teollisuuden koneiden ja
laitteiden ym. asennus
Tähän kuuluu koneiden ja laitteiden erikoistunut
asentaminen. Kuitenkin sellaisten laitteiden asennus, jotka kuuluvat kiinteästi rakennukseen tai
vastaavaan rakennelmaan, luokitellaan rakentamiseen, kuten hissien, sähköjohtojen, hälytysjärjestelmien tai ilmastointijärjestelmien asennus.
Tähän kuuluu:
• tuotantolaitoksiin kuuluvien koneiden ja
laitteiden asennus:

Teollisuus

Tähän kuuluu myös:
Tähän ei kuulu:

• hissien, liukuportaiden, automaattiovien,
keskuspölynimurien jne. asennus (4329)

• teollisuusputkistojen ja vastaavien rakentaminen
ja siihen liittyvä asennustyö (25300)

• kaivoksiin, jalostamoihin yms. kiinteästi
•
•
•

kuuluvien rakennelmien ja järjestelmien
asentaminen (42999)
teollisten uunien rakentaminen (43999)
ovien, portaiden, myymäläkalusteiden jne.
asennus (43320)
henkilökohtaisten tietokoneiden ja niiden
lisälaitteiden asennus (62090)
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D

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto,
jäähdytysliiketoiminta
Tähän kuuluvat sähkön, kaasun ja lämmön ja vastaavien kiinteän verkoston tai putkiston
kautta jaeltavien energiahyödykkeiden tuotantoon, jakeluun ja kauppaan liittyvät toiminnot.
Tähän kuuluvat myös tilojen jäähdytykseen käytettävän ilman ja veden tuotanto ja jakelu
(kaukojäähdytys).
Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön tuotanto pääasiassa teollisuusyrityksen omaan käyttöön luokitellaan Suomessa sen toimipaikan toiminnan mukaan, jolle tällainen voimalaitos
tuottaa sähköä ja lämpöä, kun teollinen toimipaikka ja voimalaitos muodostavat integroidun
yksikön.
Tähän ei kuulu:
• vesi- ja jätevesihuolto (36, 37)
• maakaasun siirto valtakunnan runkoverkossa (49500)
• sähköverkkojen rakentaminen ja korjaus (42220)

35

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta

Tähän kuuluvat sähkön, kaasun ja lämmön ja vastaavien kiinteän verkoston tai putkiston kautta
jaeltavien energiahyödykkeiden tuotantoon, jakeluun ja kauppaan liittyvät toiminnot. Kantaverkkojen lisäksi mukaan luetaan myös jakelu teollisuus- ja kerrostaloalueille sekä haja-asutusalueille.
Luokkaan kuuluvat myös tilojen jäähdytykseen
käytettävän ilman ja veden tuotanto ja jakelu
(kaukojäähdytys).
Tähän ei kuulu:
• maakaasun tukkukauppa (46711)
• maakaasun siirto valtakunnan runkoverkossa
(49500)

351

Sähkövoiman tuotanto,
siirto ja jakelu

Tähän kuuluu sähkön tuotanto sekä yhdistetty
sähkön ja lämmön tuotanto.
Tähän kuuluu:
• sähkön tuotanto, siirto, jakelu ja kauppa
• lämmön tuotanto ja jakelu silloin kun tuotanto
tapahtuu sähkön ja lämmön yhteistuotantona
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Tähän ei kuulu:

• sähkön ja lämmön tuotanto ongelmajätelaitok-

•

sissa (38220) tai tavanomaisen jätteen käsittely- ja hävittämisprosessien yhteydessä
sivutuotteena (38210)
lämmön erillistuotanto ja jakelu (353)

3511

Sähkön tuotanto

Tähän kuuluu sähkön ja lämmön yhteistuotanto
sekä sähkön erillistuotanto eri tuotantotavoilla,
kuten vesi-, tuuli-, lauhde- ja ydinvoima sekä sähkön tuotanto kaasuturbiineilla ja moottoreilla.
Tähän ei kuulu:
• sähkön tuotanto ongelmajätelaitoksissa (38220)
• lämmön erillistuotanto ja jakelu (353)

35111 Sähkön tuotanto vesi- ja
tuulivoimalla
Tähän kuuluu:
• sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla
• aurinkovoima- ja polttokennolaitokset

D

35112 Sähkön erillistuotanto
lämpövoimalla
Tähän kuuluu:
• sähkön erillistuotanto konventionaalisissa lämpövoimaloissa yleiseen verkkoon:
– lauhdevoimalaitokset
– erilliset huippu- ja varakaasuturbiinit
– muu sähkön erillistuotanto

35113 Sähkön ja kaukolämmön
yhteistuotanto
Tähän kuuluu:
• sähkön ja lämmön yhteistuotanto laitoksissa,
joissa suurin osa tuotetusta lämmöstä on kaukolämpöä

35114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla
Tähän kuuluu:
• ydinvoimalat
Tähän ei kuulu:
• ydinpolttoaineiden jälleenkäsittely (20130)
• ydinjätteen varastointia varten tehtävä kapselointi ja loppusijoittaminen (38220)

35115 Teollisuutta palveleva sähkön ja
lämmön tuotanto
Tähän kuuluu:
• energiayhtiöiden voimalaitokset, jotka tuottavat sähköä ja lämpöä pääasiassa teollisuudelle
• energiayhtiöiden voimalaitokset, jotka tuottavat erillissähköä pääasiassa teollisuudelle
Tähän ei kuulu:
• sähkön ja lämmön tuotanto pääasiassa yleiseen
verkkoon (35111–35114)

3512

Sähkön siirto

35120 Sähkön siirto
Tähän kuuluu:
• sähkön siirtojärjestelmän toiminta, jonka avulla sähkö siirretään tuotantolaitoksesta jakelujärjestelmään:
– verkon ylläpito ja kehittäminen ml. Suomen ja muiden maiden väliset rajajohdot
– kantaverkonhaltijoiden ja alueverkonhaltijoiden toiminta
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Tähän ei kuulu:

• paikallisten sähkölaitosten jakeluverkot (35130)
3513

Sähkön jakelu

35130 Sähkön jakelu
Tähän kuuluu:

• sähkön jakelu loppukuluttajille paikallisten
sähkön jakeluverkkoyhtiöiden toimesta
Tähän ei kuulu:

• sähkön siirto kanta- ja alueverkoissa (35120)
• kanta- ja alueverkkojen hallinta ja ylläpito (35120)
• sähkömittareiden asentaminen (43210) ja lukeminen (82990)

3514

Sähkön kauppa

35140 Sähkön kauppa
Tähän kuuluu:

• sähkön tukkumyynti esim. suurkäyttäjille ja
paikallisille sähköyhtiöille

• sähkön vähittäismyynti kuluttajille (esim. kotitaloudet, maatilat, pk-yritykset)

• sähkömarkkinoilla toimivien meklarien ja välittäjien toiminta (ml. sähköpörssit)

• sähkönsiirtokapasiteetin myynti

352

Kaasun tuotanto;
kaasumaisten polttoaineiden
jakelu putkiverkossa

Tähän kuuluu kaasun tuotanto sekä luonnonkaasun ja synteettisen kaasun myynti ja jakelu kuluttajille putkistoja pitkin. Tähän kuuluvat myös
kaasumarkkinoilla toimivat meklarit ja välittäjät,
jotka järjestävät kaasun myyntiä muiden ylläpitämien jakelujärjestelmien kautta.
Tähän ei kuulu:

• maakaasun siirto valtakunnan runkoverkossa
(49500)

3521

Kaasun tuotanto

35210 Kaasun tuotanto
Tähän kuuluu kaikenlainen polttoainekaasun tuotanto, kuten:
• kaasun talteenotto kaatopaikoilla
• kaasun tuotanto jätteen tai jäteveden käsittelyssä tai maatalouden yhteydessä syntyneistä
sivutuotteista
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• kaasumaisten polttoaineiden valmistus erilai•

sista kaasuista, myös maakaasusta, puhdistamalla, sekoittamalla tai muilla tavoin
kaupunkikaasun tuotanto esim. koksista

Tähän ei kuulu:
• maakaasun tuotanto (06200)
• nestekaasun tai muiden öljynjalostustuotteiden
valmistus (19200)
• koksausprosessissa syntyvien kaasujen valmistus
(19100)
• teollisuuskaasujen valmistus (20110)

3522

Kaasumaisten polttoaineiden
jakelu putkiverkossa

35220 Kaasumaisten polttoaineiden
jakelu putkiverkossa
Tähän kuuluu:
• maakaasun jakelu putkijärjestelmän kautta
loppukäyttäjille
Tähän ei kuulu:
• maakaasun siirto valtakunnallisessa runkoverkossa (49500)

3523

Kaasun kauppa putkiverkossa

35230 Kaasun kauppa putkiverkossa
Tähän kuuluu:
• maakaasun vähittäismyynti
• sellaisten meklarien ja välittäjien toiminta, jotka järjestävät kaasun myynnin muiden hoitamia jakeluverkkoja käyttäen
• kaasunsiirtokapasiteetin myynti
Tähän ei kuulu:
• maakaasun tukkukauppa (46711)
• paineistetun maakaasun (CNG) jakelu polttoaineeksi (47301)
• maakaasun siirto valtakunnallisessa runkoverkossa (49500)
• pullotetun kaasun vähittäismyynti (47789)

186 Tilastokeskus

353

Lämmön ja kylmän tuotanto
ja jakelu

3530

Lämmön ja kylmän tuotanto ja
jakelu

Tähän kuuluu lämmön ja jäähdytyksen erillistuotanto ja jakelu.
Tähän ei kuulu:
• lämmön tuotanto ongelmajätelaitoksissa
(38220) tai tavanomaisen jätteen käsittely- ja
hävittämisprosessien yhteydessä sivutuotteena
(38210)

35301 Kaukolämmön ja -kylmän
erillistuotanto ja jakelu
Tähän kuuluu:
• kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu yleiseen
jakeluverkostoon
• höyryn ja kuuman veden tuotanto, talteenotto
ja jakelu lämmitykseen ja muihin tarkoituksiin
• tilojen jäähdytykseen käytettävän kylmän ilman
ja veden tuotanto ja jakelu (kaukojäähdytys)
• jään valmistus sekä elintarvikekäyttöön että
jäähdyttämiseen

35302 Teollisuutta palveleva lämmön ja
kylmän erillistuotanto
Tähän kuuluu:
• energiayhtiöiden voimalaitokset tai lämpökeskukset, jotka tuottavat erillislämpöä pääasiassa
teollisuudelle
• jäähdytykseen käytettävän kylmän ilman ja
veden tuotanto ja jakelu pääasiassa teollisuudelle (kaukojäähdytys)

E
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Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto,
jätehuolto ja muu ympäristön
puhtaanapito
Tähän pääluokkaan kuuluvat jätehuoltoon liittyvät toiminnat, kuten jätteiden kerääminen,
käsittely ja loppusijoitus sekä jäteveden käsittely. Käsiteltävää jätettä ovat muun muassa yritysten ja kotitalouksien kiinteät ja muut jätteet sekä saastuneet maa- ja muut alueet. Jätteiden
käsittelyprosessien tuotos on loppusijoitettavaa jätettä tai panoksia muihin tuotantoprosesseihin. Tähän pääluokkaan kuuluvat myös vesihuoltoon liittyvät toiminnat, joita hoitavat usein
samat toimijat kuin jätevesihuoltoa.

36

Veden otto, puhdistus ja jakelu

Tähän kuuluu raakaveden otto ja sen puhdistus ja
jakelu kotitalouksille, yhdyskunnille ja teollisuudelle.

• veden puhdistus vesihuoltoa varten (puhtaan

360

• suolanpoisto meri- tai pohjavedestä, kun toi-

veden jakelemiseksi kuluttajille)

• veden käsittely teollisuuden ja muihin vastaaviin tarpeisiin

3600

Veden otto, puhdistus ja
jakelu
Veden otto, puhdistus ja jakelu

minnan päätarkoituksena on veden tuotanto

• veden jakelu vesijohtoverkoston kautta, säiliöautoilla tai muilla tavoilla

36000 Veden otto, puhdistus ja jakelu

• sadeveden kerääminen käyttövedeksi
• kastelukanavien toiminta

Tähän kuuluu raakaveden otto eri lähteistä, puhdistus ja jakelu eri menetelmillä kotitalouksille, yhdyskunnille ja tuotantolaitoksille. Tähän kuuluu myös
kastelukanavien toiminta, mutta ei kastelu kastelulaitteiden avulla ja vastaavat maatalouteen liittyvät
palvelut.

• maatalouden kastelulaitteiden toiminta (01611)
• jäteveden käsittely ympäristön saastumisen

Tähän kuuluu:
• vedenotto järvistä, joista, kaivoista jne.

37

Tähän ei kuulu:

•
•

ehkäisemiseksi esim. ennen vesistöihin
laskemista (37000)
veden pitkänmatkan kuljetus esim. tunneleita
pitkin (49500)
veden pullotus (11070)

Viemäri- ja jätevesihuolto

Tähän kuuluu viemärijärjestelmien ja jätevesilaitosten toiminta, jonka tarkoituksena on jäteveden
kerääminen, käsittely puhdistusta varten ja loppusijoitus.

370

Viemäri- ja jätevesihuolto

3700

Viemäri- ja jätevesihuolto

37000 Viemäri- ja jätevesihuolto
Tähän kuuluu:

• viemärijärjestelmien ja jätevesilaitosten toiminta, viemärien ja laskuputkien kunnossapito
ja puhdistaminen
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• kotitalouksien, yhdyskuntien ja yritysten jäte-

•

vesien sekä sadeveden kerääminen ja kuljetus
viemäriverkoston, säiliöiden ja muiden keräämis- ja kuljetustapojen avulla
(viemärihuoltoautot, loka-autot jne.)
jätevesien puhdistus (kotitalouksien, yritysten
ja uima-altaiden jätevedet yms.) fysikaalisilla,
kemiallisilla ja biologisilla menetelmillä, kuten
laimentamalla, seulomalla, suodattamalla ja
sakkauttamalla

38

Tähän ei kuulu:

• pinta- ja pohjavesien puhdistaminen niiden
saastumispaikalla (39000)

• rakennusten viemärien puhdistaminen ja avaaminen (43220)

• kierrätettävien materiaalien erottelu ja lajittelu
•

Jätteen keruu

Tähän kuuluu jätteen ja ongelmajätteen keruu kotitalouksista ja yrityksistä: jäteastioiden, jätelavojen tms. sijoittaminen keräilypaikalle ja jätteiden
noutaminen. Tähän sisältyy esimerkiksi kotitalousjätteen, käytettyjen paristojen, käytettyjen
paistoöljyjen ja -rasvojen, laivojen, autokorjaamojen ja huoltamoiden jäteöljyjen sekä rakennus- ja
purkujätteen keruu.

3811

•

putkistojen sekä kemiallisten käymälöiden
tyhjennys ja puhdistus
viemäriputkien avaaminen

Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus;
materiaalien kierrätys

Tähän kuuluu jätteen kerääminen, käsittely ja loppusijoitus, jätteen lähikuljetus sekä kierrätyslaitosten toiminta kierrätyskelpoisten materiaalien
lajittelemiseksi jätteestä.

381

• lika- ja sakokaivojen, lika-altaiden ja viemäri-

Tavanomaisen jätteen keruu

38110 Tavanomaisen jätteen keruu
Tähän kuuluu:
• kiinteän jätteen kerääminen esim. kotitalouksien ja yritysten jäteastioista, -lavoista jne.
(Sekajäte voi sisältää kierrätyskelpoisia
materiaaleja.)
• kierrätettävien materiaalien kerääminen
• julkisilla paikoilla olevien roska-astioiden
tyhjentäminen
• rakennus- ja purkujätteen kerääminen
• tavanomaisen jätteen kuljetuspalvelut
Tähän ei kuulu:
• ongelmajätteen kerääminen (38120)
• tavanomaisen jätteen kaatopaikkojen toiminta
(38210)
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sekajätteestä jätteenkäsittelylaitoksissa,
jäteasemilla tms. (38210)
erotellun materiaalin (paperi, muovi, tölkit ja
metallit) edelleen lajittelu, esimerkiksi kirkkaaseen ja värilliseen lasiin jätteenkäsittelylaitoksissa, jäteasemilla tms. (38320)

3812

Ongelmajätteen keruu

38120 Ongelmajätteen keruu
Tähän kuuluu kiinteän ja muun ongelmajätteen
kerääminen, ts. räjähdysaineiden, hapettavien, palavien, myrkyllisten, ärsyttävien, syöpää aiheuttavien, syövyttävien, infektoituneiden tai muiden
ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden ja valmisteiden kerääminen. Kerääminen
voi sisältää myös jätteen tunnistamista, käsittelyä,
pakkaamista ja merkintää kuljetusta varten.
Tähän kuuluu:
• ongelmajätteiden kerääminen:
– laivojen, autokorjaamojen ja huoltamoiden
jäteöljyt
– eloperäinen ongelmajäte
– radioaktiivinen jäte
– käytetyt paristot jne.
• ongelmajätteiden keräysasemien toiminta
Tähän ei kuulu:

• saastuneiden rakennusten, kaivosalueiden,
•

maaperän ja pohjaveden kunnostaminen ja
puhdistus (39000)
asbestin poisto (39000)

E
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Jätteen käsittely ja
loppusijoitus

Tähän kuuluu jätteiden loppusijoitus ja käsittely
ennen loppusijoitusta erilaisilla menetelmillä. Toimintaan kuuluu esimerkiksi orgaanisen jätteen,
toksisten elävien tai kuolleiden eläinten ja muun
saastuneen jätteen käsittely ja loppusijoitus; sairaaloista ym. peräisin olevan siirtymävaiheen radioaktiivisen jätteen käsittely ja loppusijoitus; jätteen läjittäminen ja kaataminen veteen (lumenkaatopaikat), jätteen hautaaminen tai muokkaus
maahan; käytettyjen esineiden, kuten jääkaappien,
käsittely haitallisen jätteen poistamiseksi; jätteen
hävitys polttamalla.
Tähän kuuluu myös jätteenkäsittelylaitosten yhteydessä toimivien jätteenpolttolaitosten energian
tuotanto.
Tähän ei kuulu:
• jäteveden käsittely (37000)
• romujen purkaminen ja materiaalien kierrätys
(38310, 38320)

3821

Tavanomaisen jätteen käsittely ja
loppusijoitus

38210 Tavanomaisen jätteen käsittely ja
loppusijoitus
Tähän kuuluu kiinteän ja muun tavanomaisen jätteen loppusijoitus ja sitä edeltävä käsittely.
Tähän kuuluu kaatopaikkojen ja jäteasemien toiminta:
• eloperäisen ja muun tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus sekä hävitys polttamalla
• käsittely- ja hävittämisprosessien yhteydessä
syntyvien sivutuotteiden (esim. kompostimulta, biokaasu ja muut polttoaineet, tuhka)
valmistus jatkokäyttöä varten.
Tähän ei kuulu:
• sähkön ja lämmön tuotanto tavanomaisessa
voimalaitoksessa (351, 353)
• lajitellun kierrätyskelpoisen materiaalin (paperi,
muovi, tölkit ja metallit) edelleen lajittelu,
esimerkiksi kirkkaaseen ja värilliseen lasiin
jätteenkäsittelylaitoksissa, jäteasemilla tms.
(38320)
• maaperän ja veden puhdistaminen ja myrkyllisten aineiden poistaminen (39000)

3822

Ongelmajätteen käsittely,
loppusijoitus ja hävittäminen

38220 Ongelmajätteen käsittely,
loppusijoitus ja hävittäminen
Tähän kuuluu kiinteän ja muun ongelmajätteen
loppusijoitus ja sitä edeltävä käsittely. Ongelmajätteitä ovat jätteet, jotka sisältävät räjähdysaineita, hapettavia, palavia, myrkyllisiä, ärsyttäviä, haitallisia, syöpää aiheuttavia, syövyttäviä, infektoituneita tai muita aineita ja valmisteita, jotka ovat
vaaraksi ihmisten terveydelle ja ympäristölle.
Tähän kuuluu:

• ongelmajätteiden käsittelylaitosten sekä kaato•
•
•
•
•

•

paikkojen yhteydessä toimivien ongelmajätteiden käsittely-yksiköiden toiminta
sairaala- ja lääkejätteen jätteiden käsittely ja
loppusijoitus
toksisten elävien tai kuolleiden eläinten ja
muiden saastuneiden jätteiden käsittely ja
loppusijoitus
ongelmajätteen hävittäminen polttamalla
haitallisten aineiden erottelu ja loppusijoitus
käytetyistä tavaroista, kuten jääkaapeista
ydinvoimaloissa syntyvien radioaktiivisten jätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus:
– ydinjätteen varastointia varten tehtävä
kapselointi ja muu käsittely
sairaaloista peräisin oleva siirtymävaiheen radioaktiivisen jätteen käsittely ja loppusijoitus

Tähän ei kuulu:

• käytetyn ydinpolttoaineen rikastaminen
(20130)

• tavanomaisen jätteen polttaminen (38210)
• jääkaappien ja muiden laitteiden purkaminen
materiaalien kierrätystä varten (38310)

• maaperän ja veden puhdistaminen ja myrkyllisten aineiden poistaminen (39000)

383

Materiaalien kierrätys

3831

Romujen purkaminen

38310 Romujen purkaminen
Tähän luokkaan kuuluu kaiken tyyppisen romutavaran sekä käytöstä poistettujen autojen, laivojen,
junanvaunujen tietokoneiden, televisioiden ja
muiden laitteiden purkaminen materiaalien kierrätystä varten.
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Tähän ei kuulu:
• haitallisten aineiden erottelu ja loppusijoitus
käytetyistä tavaroista, kuten jääkaapeista
(38220)
• autojen, laivojen, tietokoneiden, televisioiden ja
muiden laitteiden purkaminen tarkoituksena
erottaa käyttökelpoiset osat ja saada varaosia
myyntiin (G)

3832

Lajiteltujen materiaalien kierrätys

• muiden jätteiden, kuten purkujätteiden,
•
•

Tähän ei kuulu:

• uusien lopputuotteiden valmistus (itse tuotetusta

38320 Lajiteltujen materiaalien kierrätys
Tähän kuuluu metalli- ja muun jätteen, romun ja
muun tavaran muuntaminen uusioraaka-aineiksi
yleensä mekaanisen, kemiallisen tai muun prosessin avulla.
Tähän kuuluu:
• erotellun materiaalin (paperi, muovi, tölkit ja
metallit) edelleen lajittelu esim. kirkkaaseen ja
värilliseen lasiin
• metallijätteen, käytöstä poistettujen ajoneuvojen yms. paloittelu ja murskaus
• laivojen ja junanvaunujen mekaaninen murskaus
• muut mekaaniset käsittelymenetelmät, kuten
leikkaaminen ja puristaminen
• metallien talteenotto valokuvausjätteistä,
esim. kiinnitteiden liuottaminen filmeistä ja
valokuvapapereista
• metallien talteenotto käytöstä poistetuista
akuista
• kumin talteenotto esim. käytetyistä renkaista
uusioraaka-aineen valmistusta varten
• muovien lajittelu ja pelletointi uusioraakaaineen tuottamiseksi muoviputkien, kukkaruukkujen, kuormalavojen ja vastaavien
tavaroiden valmistamiseksi
• muovi- tai kumijätteen käsittely rakeiksi
(puhdistaminen, sulattaminen, hiertäminen)
• lasin murskaus, puhdistus ja lajittelu
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murskaus, puhdistus ja lajittelu uusioraakaaineen tuottamista varten
käytettyjen paistoöljyjen ja -rasvojen jalostaminen uusioraaka-aineiksi
muun ruoka-, juoma- ja tupakkajätteen ja
jäämien jalostaminen uusioraaka-aineiksi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tai muiden tuottamasta) uusioraaka-aineesta,
kuten langan kehrääminen garnetoidusta jätteestä, paperimassan valmistus jätepaperista,
renkaiden pinnoitus tai metallin tuottaminen
metalliromusta (C)
käytetyn ydinpolttoaineen rikastaminen
(20130)
rautaromun uudelleensulatus (24100)
painovärin poistaminen keräyspaperista
(siistaus) (17110)
lyijyn, sinkin ja tinan tuotanto kierrätyslyijystä,
-sinkistä ja -tinasta (24430)
kuparin tuotanto kierrätyskuparista (24440)
kromin, mangaanin, nikkelin yms. valmistus
kierrätysmetallista (24450)
jätteen polttoprosessin yhteydessä syntyvien
materiaalien talteenotto (382)
tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus
(38210)
biojätteen käsittely loppusijoitusta varten
ml. kompostimullan tuotanto (38210)
sairaaloista ym. peräisin olevan siirtymävaiheen
radioaktiivisen jätteen käsittely ja loppusijoitus
(38220)
myrkyllisen, saastuneen jätteen käsittely ja
loppusijoitus (38220)
jätteen ja romun tukkukauppa (46770)
tietoteknisten tallenteiden tuhoaminen;
silppuamispalvelut yms. (80100)

E

39

Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja
muut ympäristönhuoltopalvelut

Tähän kuuluu saastuneiden rakennusten, alueiden, maaperän sekä pinta- ja pohjavesien puhdistus- ja kunnostamispalvelujen tuottaminen.

• satunnaispäästöjen pilaaman pintaveden puh•

390
3900

Maaperän ja vesistöjen
kunnostus ja muut
ympäristönhuoltopalvelut
Maaperän ja vesistöjen kunnostus
ja muut ympäristönhuoltopalvelut

39000 Maaperän ja vesistöjen kunnostus
ja muut ympäristönhuoltopalvelut
Tähän kuuluu:
• pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistus joko paikan päällä tai muualla, käyttämällä
esimerkiksi mekaanisia, kemiallisia tai
biologisia menetelmiä
• tuotantolaitosten tai -alueiden puhdistaminen
ml. ydinvoimalat

•
•

distaminen esim. keräämällä saastuttava aine
tai käyttämällä kemikaaleja
öljypäästöjen puhdistaminen maasta, järvien
ja merien pintavesistä sekä ranta-alueilta
asbestin, lyijymaalien ja muiden myrkyllisten
materiaalien poistaminen
muut erikoistoimet ympäristön pilaantumisen
ehkäisemiseksi

Tähän ei kuulu:

• tuholaisten torjunta maataloudessa (01611)
• veden puhdistus jakelua varten (36000)
• tavanomaisten jätteiden käsittely ja loppu-s
ijoitus (38210)

• ongelmajätteiden käsittely ja loppusijoitus
(38220)

• ulkotilojen lakaisu ja katujen puhdistus jne.
(81291)

• ympäristönhoitoon ja -suojeluun sekä ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyyn liittyvien hankkeiden suunnittelu (71121)
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Rakentaminen

Rakentaminen
Tähän pääluokkaan kuuluu yleinen rakentaminen sekä erikoisalarakentaminen talonrakennuksen ja maa- ja vesirakennuksen osalta sekä rakennustoimintaan liittyvä asennus- ja viimeistelytyö sekä rakennuttaminen ja kiinteistöjalostustoiminta. Toiminta voi luonteeltaan olla uudisrakentamista, perusparannusta, korjausrakentamista sekä muutos-, laajennus- tai kunnostustyötä. Tähän kuuluvat myös tehdasvalmisteisten rakennusten ja rakennelmien
pystyttäminen rakennuspaikalla sekä tilapäisrakennelmien rakentaminen.
Rakentaminen voi tapahtua omaan laskuun tai se voidaan teettää palkkio- tai sopimusperusteella; alihankkijat voivat toteuttaa osia työstä tai koko rakennustyön. Rakennuttaminen kuuluu tähän toimialaan riippumatta siitä, tehdäänkö se omaan lukuun vai toimeksiannosta Jos
kohdetta ei rakennuteta myyntiä varten, vaan esim. toimitilan vuokrausta tai teollisen toiminnan laajentamista varten, se luokitellaan toiminnan harjoittajan pääasiallinen toiminnan perusteella esim. kiinteistötoimintaan tai valmistukseen. Tähän kuuluu myös valtion ja kuntien
rakennuttajatoiminta.
Pääluokka jakaantuu talonrakentamiseen (41), maa- ja vesirakentamiseen (42) ja erikoistuneeseen rakennustoimintaan (43).
Maa- ja vesirakentamiseen kuuluu kulkuyhteyksien (tiet, kadut, rautatiet, vesiväylät, lentokentät), verkostojen (vesi-, viemäri-, tietoliikenne-, kaasu-, lämpö- ja sähköverkostot) sekä
muiden ympäristö- ja maarakenteiden rakentaminen.
Erikoistuneeseen rakennustoimintaan kuuluu rakennusasennus (LVI-, sähkö- ja kattotyöt),
rakentamisen viimeistelytyöt (rappaus, maalaus, lasitus) sekä rakennuspaikan valmistelutyöt
ja rakennusten purku.
Rakennuksiin kiinteästi kuuluvien varusteiden ja laitteiden, kuten hissien sekä valvonta- ja hälytysjärjestelmien asentaminen luetaan myös rakentamiseen, kun asentaminen tapahtuu rakentamisen yhteydessä. Myös hissien huolto luetaan aina rakentamiseen (43292).
Tähän luokkaan kuuluu myös rakennuskonevuokraus käyttäjineen.
Rakentamiseen ei kuulu teollisuuden tuotantolaitteiden ja koneiden asennus (33200).
Tähän ei kuulu:
• tuotantotoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden asentaminen ja pystyttäminen
valmistajan toimesta (C)
• viheralueiden ylläpito ja hoito (81300)
• arkkitehtipalvelut (71110)
• rakennus- ja rakennesuunnittelu sekä muut insinööripalvelut ja tekninen suunnittelu (7112)
• rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajia tai koneenkäyttäjiä (77320)
• ulkotilojen (tiet, lentokentät, torit, puistot yms.) puhtaanapito (81291)
• pilaantuneen maa-aineksen poisto (39000)
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41

Talonrakentaminen

Tähän kuuluu kaikentyyppisten rakennusten rakentaminen ja rakennuttaminen. Luokka sisältää
uudis- ja korjausrakentamisen, tilapäisrakennelmien pystytyksen sekä tehdasvalmisteisten rakennusten, elementtirunkojen tai muiden rakennusosien
pystyttämisen rakennuspaikalla.

411
4110

Rakennuttaminen ja
rakennushankkeiden
kehittäminen
Rakennuttaminen ja
rakennushankkeiden kehittäminen

41100 Rakennuttaminen ja
rakennushankkeiden kehittäminen
Tähän kuuluu asuin- ja muiden rakennusten sekä
kiinteistöjen rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen myöhempää myyntiä varten.
Tämä käsittää yleensä maanhankinnan, rakennussuunnittelun, rahoituksen ja urakkakilpailun järjestämisen sekä rakennusaikaisen valvonnan; myös
rakennuttamisen yhteydessä tapahtuva markkinointi ja myynti.

412

Tähän kuuluu asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen sekä perustajaurakointi eli ns. grynderitoiminta. Työt tehdään joko omaan lukuun myytäväksi
tai teetetään osittain tai kokonaan alihankkijoilla.
Tähän ei kuulu:

• rakennusten viimeistelytyöt ja erikoisrakentaminen (43)

4120

Asuin- ja muiden rakennusten
rakentaminen

41200 Asuin- ja muiden rakennusten
rakentaminen
Tähän kuuluu:

• kaikentyyppisten asuinrakennusten rakentami-

•

Rakennushankkeiden kehittäminen on toimintaa,
jonka tarkoituksena on lisätä yksittäisen kiinteistön tai tietyn alueen ja sen kiinteistöjen arvoa
myöhempää myyntiä varten. Tämä käsittää yleensä maanhankinnan ja rakennuttamisen sekä hankkeen rahoituksen.
Tähän kuuluu myös valtion ja kuntien rakennuttajatoiminta.
Tähän ei kuulu:
• yleinen talonrakentaminen ja perustajaurakointi
eli ns. grynderitoiminta (41200)
• arkkitehti- ja rakennustekniset suunnittelupalvelut (71110, 71123)
• maa- ja vesirakennuskohteiden rakennuttaminen (42991)
• rakennushankkeiden projektinjohtopalvelut
(71126)

Asuin- ja muiden
rakennusten rakentaminen

•
•

nen ml. perustajaurakointi eli ns. grynderitoiminta, kuten:
– omakoti-, rivi- ja kerrostalot ym.
– kesämökit, rantasaunat
muiden kuin asuinrakennusten rakentaminen,
kuten:
– teollisuustuotannon rakennukset, esim.
tehtaat, työpajat, kokoamistehtaat
– sairaalat, koulut, toimistorakennukset
– hotellit, kaupat, kauppakeskukset, ravintolat
– teatterit, musiikkisalit, tanssilavat
– lentokenttärakennukset
– sisäliikuntarakennukset
– pysäköintihallit, myös maanalaiset
– varastot
– uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
tehdasvalmisteisten talopakettien tai niiden
osien kokoaminen ja pystytys rakennuspaikalla
leikkimökit, vajat, autokatokset

Tähän kuuluu myös:

• korjausrakentaminen, perusparannus- ja
entisöintityöt
Tähän ei kuulu:

• betonin valu ja betonilaudoitustyöt rakennuspaikalla (43999)

• rakennusalueen pohjarakentaminen (43120)
• perustuksien teko (43999)
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• sähkö-, vesijohto- ja muut rakennusasennustyöt
•
•
•
•

(432)
viimeistelytyöt (433)
kattotyöt (43910)
hissien ja liukuportaiden asennus (43292)
porraskaiteiden yms. asennus (43299)

42

• pihavarusteiden: matto- ja kuivaustelineiden ja
leikkipaikkojen varusteiden pystytys (43999)

• jätehuoltopaikkojen sekä piha- ja paikoitus•

alueelle kuuluvien rakennelmien, laitteiden ja
varusteiden rakentaminen ja asennus (43999)
paikoitusalueiden rakentaminen (42110)

Maa- ja vesirakentaminen

Tähän kuuluvat maa- ja vesirakentamisen erilaisten kohteiden yleiset rakennustyöt: uudisrakentaminen, peruskorjaus-, laajennus- ja muutostyöt sekä tehdasvalmisteisten rakennelmien ja rakenteiden pystyttäminen rakennuspaikalla. Ne voivat
olla myös tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja.
Tähän kuuluu isojen rakennuskohteiden, kuten
moottoriteiden, katujen, siltojen, tunnelien, rautateiden, lentokenttien, sekä satamien ja muiden vesirakennusten, kuten kanavien, patojen, tekoaltaiden, kalateiden ja lohiportaiden rakentaminen.
Lisäksi tähän luokkaan kuuluu kastelujärjestelmien, viemärijärjestelmien, sähkölinjojen ja -verkostojen, tietoliikenneverkkojen ja ulkoliikuntapaikkojen rakentaminen sekä muut edellä mainittujen
rakennuskohteiden kaltaiset työt. Rakennustyöt
voidaan tehdä joko oman lukuun tai teettää osaksi
tai kokonaan alihankijoilla.
Tähän luokkaan kuuluu myös maa- ja vesirakennushankkeisiin liittyvä kiinteistökehittäminen (rakennuttaminen) ja tähän toimintaan liittyvä tuotannontekijöiden yhdistäminen siten, että saadaan
tuotetuksi tie, tunneli tai muu rakennelma.
Tähän ei kuulu:
• moottoriteiden, katujen, siltojen, tunnelien,
rautateiden, lentokenttien sekä satamien valaisinlaitteiden ja sähköisten merkinantolaitteiden
asennus (43210)

421

Teiden ja rautateiden
rakentaminen

4211

Teiden ja moottoriteiden
rakentaminen

42110 Teiden ja moottoriteiden
rakentaminen
Tähän kuuluu:
• moottoriteiden, katujen, teiden sekä muiden
ajoneuvoille ja jalankulkijoille tarkoitettujen
liikenneväylien rakentaminen, peruskorjaus ja
rakenteiden kunnostus ml. lanaus
• katujen, teiden, valtateiden, siltojen ja tunnelien päällystystyöt, kuten:
– teiden asfaltointi, urapaikkaus
– ajoratamerkintöjen tekeminen maalaten
tai muilla keinoin
– liikennemerkkien, tienviittojen, katukilpien, suojakaiteiden ja muiden liikennevarusteiden paikalleen asennus
• pysäköintialueiden rakentaminen
• lentokenttien kiitoteiden rakentaminen
Tähän ei kuulu:

• alustavat raivaus- ja maansiirtotyöt (43120)
• siltojen, eritasoliittymien ja tunnelien rakentami•
•
•
•
•
•
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nen ja näihin liittyvien suojakaiteiden yms.
asennus (42130)
liikenneväylien valaisinlaitteiden ja sähköisten
merkinantolaitteiden asennus (43210)
kiitoteiden valaistuslaitteiden asennus (43210)
kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus
(08120)
katujen ja jalankulkuväylien kivityöt (43999)
maisema-arkkitehti- ja insinööripalvelut ja
niihin liittyvä tekninen konsultointi (711)
teiden hoito, kuten auraus, hiekoitus ja suolaus
(81291)

F Rakentaminen

4212

Rautateiden ja metrolinjojen
rakentaminen

42120 Rautateiden ja metrolinjojen
rakentaminen
Tähän kuuluu:
• rautateiden, raitioteiden ja metrolinjojen
rakentaminen, peruskorjaus ja kunnostus
• rautateiden ja metrolinjojen sähköistys
• rautateiden valvonta- ja turvalaitteiden
rakentaminen
Tähän ei kuulu:
• alustavat maansiirtotyöt (43120)
• metrotunnelien räjäytys- ja louhintatyöt
(43120)
• metrotunnelien rakentaminen (42130)
• rautatiesiltojen rakentaminen (42130)
• valaisinlaitteiden ja sähköisten merkinantolaitteiden asennus (43210)
• rautatieasemien, varasto- ym. rakennusten
rakentaminen (41200)
• maisema-arkkitehtuuri- ja rakennustekniset
suunnittelupalvelut (711)
• rautateiden rakennushankkeiden projektinjohtopalvelut (71126)
• rautatie-, raitiotie- ja metroverkoston
puhtaanapito (81291)

4213

Siltojen ja tunneleiden
rakentaminen

42130 Siltojen ja tunneleiden
rakentaminen
Tähän kuuluu:
• siltojen ja eritasoliittymien rakentaminen,
peruskorjaus ja kunnostus
• siltoihin ja eritasoliittymiin liittyvien kaiteiden
ja tukirakenteiden rakentaminen ja
asentaminen
• tunnelien rakentaminen, peruskorjaus ja
kunnostus
Tähän ei kuulu:
• valaisinlaitteiden, sähköisten merkinantolaitteiden sekä liikenteenohjausjärjestelmien
asennus (43210)
• eritasoliittymien, siltojen ja tunnelien
päällystystyöt (42110)
• tunnelien räjäytys- ja louhintatyöt (43120)
• maisema-arkkitehtuuri- ja rakennustekniset
suunnittelupalvelut (71110, 71123)

• siltojen ja tunnelien rakennushankkeiden
projektinjohtopalvelut (71126)

• vedenalainen rakennustyö (43999)

422

Yleisten jakeluverkkojen
rakentaminen

4221

Yleisten jakeluverkkojen
rakentaminen nestemäisiä ja
kaasumaisia aineita varten

42210 Yleisten jakeluverkkojen
rakentaminen nestemäisiä ja
kaasumaisia aineita varten
Tähän luokkaan kuuluvat nesteiden ja kaasumaisten aineiden kuljettamiseen tarkoitettujen siirtoja jakeluverkkojen sekä näihin verkkoihin kiinteinä osina kuuluvien rakennusten ja rakennelmien
rakentaminen.
Tähän kuuluu:

• siirto- ja jakeluverkkojen rakentaminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

paikalliseen tai kaukokuljetukseen (myös
vedenalaiset putket)
öljyn ja kaasun kuljetukseen tarkoitettujen
putkistojen rakentaminen
kaukolämpölaitosten ja -verkostojen
rakentaminen
veden siirto- ja jakeluverkkojen rakentaminen
kastelujärjestelmien rakentaminen (esim.
kastelukanavat)
veden varastointialtaiden ja säännöstelyaltaiden rakentaminen
viemäriverkkojen rakentaminen, korjaaminen
ja kunnostaminen
veden puhdistamoiden rakentaminen
(vesilaitokset)
jäteveden puhdistamoiden rakentaminen
pumppausasemien rakentaminen
mainittujen rakenteiden peruskorjaus ja
kunnostus

Tähän kuuluu myös:

• vesikaivojen poraus ja siihen liittyvä
pumppujen asennus
Tähän ei kuulu:

• maa- ja vesirakentamisen projektinjohtoon
liittyvä palvelutoiminta (71126)

• maalämpöpumppu-järjestelmien asennus
(43220)
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4222

Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen
rakentaminen

42220 Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen
rakentaminen
Tähän kuuluvat sähkön ja tietoliikenteen siirtämiseen tarkoitettujen siirto- ja jakeluverkkojen sekä
näihin verkkoihin kiinteinä osina kuuluvien rakennusten ja rakennelmien rakentaminen.
Tähän kuuluu:
• sähkönjakelun siirto- ja jakeluverkkojen ja
niihin liittyvien muuntoasemien ja jakeluasemien rakentaminen
• sähkövoimalaitosten rakennusten ja rakennelmien rakentaminen
• energialaitoksiin liittyvien rakennelmien ja
järjestelmien rakentaminen
• tietoliikenteen kanta- ja paikallisverkkojen
sekä niihin liittyvien mastojen ja linkkiasemien rakentaminen
• tutka-asemien ja valvontatornien rakentaminen
• mainittujen rakenteiden peruskorjaus ja
kunnostus
Tähän ei kuulu:
• rakennusten sisäisten kaapelien asentaminen
(43210)
• maa- ja vesirakentamisen projektinjohtoon
liittyvä palvelutoiminta (71126)

429

Muu maa- ja
vesirakentaminen

4291

Vesirakentaminen

42910 Vesirakentaminen
Tähän kuuluu:
• vesiväylien, kanavien, satamien, huvivenesatamien, sulkujen yms. rakentaminen,
peruskorjaus ja kunnostus
• patojen, pengerrysten, tulvavallien ja aallonmurtajien rakentaminen, peruskorjaus ja
kunnostus
• satamalaiturien, kiinteiden telakoiden ja
muiden satamarakenteiden rakentaminen tai
kokoaminen rakennuspaikalla sekä näiden
peruskorjaus ja kunnostus
• järvien, vesiväylien, jokien ja satamien
ruoppaus
• vesiväylien ohjaus- ja turvalaitteiden asennus
• vesistöjen kunnostustyöt:
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– vesiensuojeluun liittyvät maa- ja vesirakennustyöt

– luonnonravintolammikoiden rakentaminen
ym. kalatalouteen liittyvät vesirakennustyöt
Tähän ei kuulu:
• rakentamiseen erikoistunut sukelluspalvelu
(43999)
• satamien terminaali-, varasto- ym. rakennusten
rakentaminen (41200)
• uivien telakoiden ym. uivien rakenteiden
valmistus (30110)
• veden varastointialtaiden ja säännöstelyaltaiden
rakentaminen (42210)
• siltojen rakentaminen (42130)
• metsien ja soiden ojitus (43120)
• maa- ja vesirakentamisen projektinjohtoon
liittyvä palvelutoiminta (71126)

4299

Muualla luokittelematon maa- ja
vesirakentaminen

Tähän kuuluu sellainen muualla luokittelematon
tuotantolaitosten, ulkoliikuntapaikkoihin ym. liittyvä rakentaminen, jota ei luokitella talonrakentamiseen.
Tähän kuuluu myös kaikentyyppisten maa- ja vesirakennushankkeiden rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen.

42991 Maa- ja vesirakennushankkeiden
kehittäminen ja rakennuttaminen
Tähän kuuluu maa- ja vesirakennushankkeiden rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen. Tämä käsittää yleensä rakennussuunnittelun,
rahoituksen ja urakkakilpailun järjestämisen sekä
rakennusaikaisen valvonnan. Maa- ja vesirakennushankkeiden kehittäminen on toimintaa, jonka
tarkoituksena on lisätä kiinteistön tai tietyn alueen
arvoa (ml. tontittaminen, kunnallistekniikan rakentaminen).
Tähän kuuluu:
• moottoriteiden, katujen, teiden sekä muiden
ajoneuvoille ja jalankulkijoille tarkoitettujen
liikenneväylien rakennuttaminen
• siltojen ja eritasoliittymien rakennuttaminen
• rautateiden, raitioteiden ja metrolinjojen
rakennuttaminen
• valtion ja kuntien maa- ja vesirakennushankkeisiin liittyvä rakennuttajatoiminta.
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Tähän ei kuulu:
• asuin- ja muihin talonrakennushankkeisiin
liittyvä rakennuttaminen (41100)
• rakennushankkeiden projektinjohtopalvelut
(71126)

42999 Muu muualla luokittelematon
maa- ja vesirakentaminen
Tähän kuuluu:
• muualla luokittelemattomien tuotantolaitosten ja niihin liittyvien rakennelmien rakentaminen (pl. talonrakennukseen luokiteltavat
rakennukset):
– jalostamoihin liittyvät rakennelmat ja
järjestelmät
– kemian tehtaisiin liittyvät rakennelmat
ja järjestelmät
– kaivosrakennelmat
• muut rakennustyöt (pl. talonrakennukseen
liittyvät), kuten:

43

– ulkoliikuntapaikkojen, kuten urheilu- ja
virkistysalueiden ja -kenttien, tenniskenttien, golfratojen, kilparatojen yms. rakentaminen ja näihin liittyvien rakennelmien
rakentaminen
Tähän ei kuulu:
• tuotantolaitoksiin kuuluvien koneiden ja
laitteiden asennus (33200)
• maa- ja vesirakentamisen projektinjohtoon
liittyvä palvelutoiminta (71126)
• urheilukentillä, virkistys- yms. alueilla olevien
rakennusten rakentaminen (41200)
• urheilu- ja leikkipaikkojen varusteiden pystytys
(43999)
• urheilukenttien, leikkikenttien ja muiden
virkistysalueiden viherrakentaminen, hoito ja
kunnossapito (81300)
• ulkouima-altaiden rakentaminen (43999)

Erikoistunut rakennustoiminta

Tähän kuuluvat rakennusten ja rakennelmien purku, rakennuspaikan raivaus ja muut rakentamista
edeltävät valmistelutyöt sekä talonrakennuksen
että maa- ja vesirakennuksen asennus- ja viimeistelytyöt sekä muut erikoisalojen työt.
Tyypillisiä erikoisalojen töitä, jotka vaativat erityistaitoja tai -laitteita, ovat esimerkiksi paalutus-,
perustus-, runko-, betoni-, muuraus- ja kivityöt,
teräs- tms. rakenteiden pystytys, rakennustelineiden asennus, kattotyöt, yms. Uudisrakentamiseen
liittyvä erikoisalojen rakentaminen suoritetaan
useimmiten alihankintana, mutta korjausrakentamiseen liittyvien erikoisalojen töiden tilaaja on
usein korjattavan kohteen omistaja.
Asennustöihin kuuluvat kaikkien sellaisten varusteiden ja laitteiden kokoaminen ja paikalleen asentaminen, jotka ovat välttämättömiä rakennuksen/rakennelman toiminnallisuuden kannalta. Tällaiset työt tehdään yleensä rakennuspaikalla, vaikka osa työstä voi tapahtua laitetoimittajan omissa
tiloissa. Rakennusasennus sisältää putkityöt, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien, antennien, hälytysjärjestelmien ja muiden sähköjärjestelmien, pa-

losammutusjärjestelmien sekä hissien ja liukuportaiden asennukset.
Lisäksi tähän kuuluu eristystyö (vesi-, lämpö-, äänieristys), metallilevyjen ja -kasettien asennus,
jäähdytysjärjestelmien asennus sekä teiden, lentokenttien, rautateiden, satamien ja muiden vastaavien rakennuskohteiden valaisinlaitteiden ja sähköisten merkinantolaitteiden asennus. Myös edellä
mainittuihin ja niiden kaltaisiin töihin liittyvät
korjaustyöt kuuluvat tähän luokkaan.
Rakennuksen, ja soveltuvin osin rakennelman, viimeistely sisältää rakennustyön loppuun saattamisen, kuten lasitus-, rappaus-, maalaus- ja sisustustyöt, lattian- ja seinien päällystystyöt, kuten parketin asennuksen, mattotyöt, tapetoinnin jne., lattian hiontatyöt, rakennuspuusepäntyöt, akustoinnin, rakennuksen/rakennelman vaipan/pinnan
puhdistustyöt jne. Myös edellä mainittuihin ja niiden kaltaisiin töihin liittyvät korjaustyöt kuuluvat
tähän luokkaan.
Tähän kuuluu myös rakennuskoneiden vuokraus
kuljettajineen.
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431

Rakennusten ja rakennelmien
purku ja rakennuspaikan
valmistelutyöt

Tähän luokkaan kuuluvat kaikki rakennuspaikkaan kohdistuvat työt, joiden tarkoituksena on
saattaa rakennuspaikka sellaiseksi, että varsinaiset
rakennustyöt voidaan aloittaa.

4311

Rakennusten ja
rakennelmien purku

43110 Rakennusten ja
rakennelmien purku
Tähän kuuluu:
• rakennusten ja rakennelmien purku,
hajottaminen tai murskaaminen
• rakennusten siirto, rakennusten ja rakennelmien suojaus
Tähän ei kuulu:
• rakennusten purkamiseen käytettävien koneiden
ja laitteiden vuokraus kuljettajineen (43991)
• asbestin purkutyöt, lyijymaalien ja muiden toksisten materiaalien poistaminen (39000)
• rakennusjätteen poiskuljetus (381)

4312

Rakennuspaikan valmistelutyöt

43120 Rakennuspaikan valmistelutyöt
Tähän kuuluu rakentamisen yhteydessä tehtävät
maarakennustyöt sekä kalliotilojen ja erilaisten ulkoalueiden maarakennustyöt:
• rakennuspaikan raivaus:
– hyötypuun korjuu sekä kasvillisuuden suojaus
• maaperän esirakentaminen ja rakennusalueen
pohjarakentaminen:
– maansiirtotyöt, kuten maankaivu, täyttöja tasaustyöt, pengerrystyöt, pohjanvahvistus-, räjäytys- ja louhintatyöt
– kiven ja louheen poiskuljetus jne.
• pohjarakentamiseen liittyvä salaojitus, kunnallistekniikan liittäminen, ojankaivu yms. työt
• kaivosalueiden esivalmistelutyöt:
– kaivosten ja kaivosalueiden perustustyöt,
esirakentaminen ja liikamaan poiskuljetus,
paitsi jos nämä työt kohdistuvat öljy- tai
kaasukenttiin
Tähän kuuluu myös:
• rakennuspaikan kuivatus
• maa- ja metsätalousmaan kuivatus ja ojitus
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Tähän ei kuulu:
öljy- ja kaasulähteiden poraus (06100, 06200)
maaperän ja vesistöjen puhdistus (39000)
vesikaivojen poraus (42210)
kaivoskuilun syvennys (43999)
paalutustyöt ja perustusten rakentaminen
(43999)
• rakennusjätteen poiskuljetus (381)
• vesirakentamisen pengerrystyöt (42910)

•
•
•
•
•

4313

Koeporaus

43130 Koeporaus
Tähän kuuluu:
• koeporaus, koekairaus ja näytteenotto
rakennustoimintaa, geofysikaalista, geologista
tai vastaavaa toimintaa varten
Tähän ei kuulu:

• öljy- ja kaasulähteiden poraus (06100, 06200)
• koeporaukseen ja -kairaukseen liittyvät palvelut
•
•
•
•

kaivostoiminnan yhteydessä (09100, 09900)
vesikaivojen poraus (42210)
maalämpökaivojen poraus (43999)
kaivoskuilun syvennys (43999)
geologiset, geofysikaaliset ja seismiset mittaukset
(71129)

432

Sähkö-, vesijohto- ja
muu rakennusasennus

Tähän kuuluu sellaisten varusteiden, laitteiden ja
järjestelmien asentaminen, jotka ovat rakennuksen
tai rakennelman toiminnallisuuden kannalta välttämättömiä. Luokkaan kuuluu sähköistys, putkijärjestelmien (vesi- kaasu- ja viemärijärjestelmien),
lämpö- ja ilmastointijärjestelmien, tele- ja turvajärjestelmien, hissien ja nostolaitteiden sekä muiden
varusteiden, laitteiden ja järjestelmien asennus.

4321

Sähköasennus

43210 Sähköasennus
Tähän kuuluu talonrakentamiseen sekä maa- ja
vesirakentamiseen liittyvien sähköisten varusteiden, laitteiden ja järjestelmien asennus.
Tähän kuuluu:
• sähköjohtojen ja niihin liittyvien laitteiden
asennus ml. mittarit
• tietoliikenne- ja puhelinlaitteiden ja -johtojen
asennus

F Rakentaminen

• rakennusten tietoliikenneverkkojen, kaapeli•
•
•
•
•

televisioverkkojen sekä näihin liittyvien
antennien asennus
valaistusjärjestelmien asennus
palohälyttimien asennus sekä murtohälyttimien asennus (muun kuin valvontaa hoitavan
yrityksen toimesta)
katujen, teiden, rautateiden ja satamien valaistuslatteiden, sähköisten merkinantolaitteiden
sekä liikenteenohjausjärjestelmien asennus
kiitoteiden valaistuslaitteiden asennus
valomainosten asennus

Tähän kuuluu myös:
• sähköverkkoon kiinteästi liitettävien laitteiden
ja kodinkoneiden asennus ml. sähköllä toimivan lattialämmityksen, sähköä tai lämpöä
tuottavien aurinkopaneelien ja -keräimien
sekä tuuligeneraattoreiden asennus
Tähän ei kuulu:
• sähkölinjojen ja tietoliikenneverkkojen
rakentaminen (42220)
• rautateiden kontrolli- ja turvalaitteiden
asentaminen (42120)
• sähkölaitosten ja sähkönjakeluasemien
rakennus- ja asennustyöt (42220)
• voimaloissa ja voimansiirto- ja jakelulinjoilla
tehtävät asennustyöt (42220)
• sähköisten valvonta- ja hälytysjärjestelmien
asennus ja huolto sekä valvonta näiden
laitteiden avulla (80200)
• sähköisten valvontajärjestelmien asennus
vähittäiskaupan yhteydessä (47596)
• hissien ja liukuportaiden asennus (43292)
• kotitaloussähkölaitteiden korjaus (95220)
• tuotantotoiminnan koneistojen asentamiseen
liittyvät sähköasennustyöt tuotantolaitoksessa
(33200)

4322

Lämpö-, vesijohto- ja
ilmastointiasennus

– kaikenlaisten lämmitysjärjestelmien
–
–
–
–
–
–
–
–
–

asennus (sähkö, kaasu, öljy, puu, pelletti,
maalämpö ja ilmalämpö)
jäähdytyslaitteiden asennus, joiden
toiminta perustuu veden kierrätykseen
vesikiertoisen lattialämmityksen asennus
vesijohtojen, viemärien ja saniteettikalusteiden asennus
kiinteistökohtaisten jäteveden puhdistusjärjestelmien ja säiliöiden asennus
tuuletus-, ilmastointi- ja jäähdytyslaitteiden ja -kanavien asennus
kaasulaitteiden asennus
höyryputkistojen asennus
palosammutusjärjestelmien asennus
nurmikon kastelujärjestelmien asennus

Tähän ei kuulu:
• sähköisen lattia- ja kattolämmityksen asennus
(43210)
• sähköpattereiden asennus (43210)
• lämmitysjärjestelmään liitettävien aurinkokeräimien asennus (43210)
• sadevesijärjestelmien asennus (43910)
• tulisijojen muuraus (43999)
• teollisuuden ilmastointi- ja jäähdytyslaitteistojen
asentaminen ja korjaus (33200, 33121)
• kotitalouden LVI-laitteiden, kylmäkalusteiden
yms. korjaus ja huolto (95220)

4329

Muu rakennusasennus

Tähän luokkaan kuuluvat kaikki muut talonrakennukseen ja maa- ja vesirakennukseen liittyvät
asennustyöt paitsi luokkiin 4321 ja 4322 kuuluvat
asennustyöt tai luokkaan 33200 kuuluvat tuotantolaitteistojen asennustyöt ja erikoistyöt.

43291 Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden
asennus
Tähän kuuluu:

• lämmön, äänen ja tärinän eristys- tai esto-

43220 Lämpö-, vesijohto- ja
ilmastointiasennus

• paloeristeiden asentaminen, paloverhoilu yms.

Tähän kuuluu vesijohtojen, viemärien, lämmitysja ilmastointijärjestelmien asennus ml. näihin liittyvät laajennus-, muutos-, ylläpito-, huolto- ja
korjaustyöt.

• akustointi (43390)
• vesieristystyöt (43999)
• rakennuksen ulkoelementtien saumaus (43999)

järjestelmien asennus, huolto ja korjaus
Tähän ei kuulu:

Tähän kuuluu:
• talonrakennukseen tai muuhun rakentamiseen
liittyvä asennustoiminta, kuten:
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43292 Hissien ja liukuportaiden asennus

4332

Tähän kuuluu:
• henkilö- ja tavarahissien, liukuportaiden ja
muiden rakennukseen kiinteästi kuuluvien
kuljettimien asennus, korjaus ja huolto

43320 Rakennuspuusepän asennustyöt

Tähän ei kuulu:
• tuotantotoiminnan kuljettimien ja nostolaitteiden asennus (33200)

43299 Muualla luokittelematon
rakennusasennus
Tähän kuuluu:
• talonrakennuksiin tai maa- ja vesirakennuksiin
liittyvä asennus:
– automaattisesti aukeavien ovien ja pyöröovien asennus
– teräspalo-ovien, varauloskäyntien ym.
asennus ja kokoaminen
– metallisten kiintokalusteiden asennus
– ukkosenjohdattimien asennus
– keskuspölynimurien asennus
– porraskaiteiden yms. asennus
– kaihtimien ja markiisien asennus
– valmissaunojen ja muiden tilaelementtien
asennus
• muualla luokittelemattomien talonrakennuksiin tai maa- ja vesirakennuksiin liittyvien
laitteiden ja varusteiden asennus

433

Rakennusten ja
rakennelmien viimeistely

Tähän luokkaan kuuluvat rakennusten ja rakennelmien viimeistelytyöt, kuten rakennusten ulkoja sisäpintojen rappaus, erilaiset rakennuspuusepän asennustyöt, lattianpäällystystyöt ja seinien
verhoilu sekä maalaus- ja lasitustyöt.

4331

Rappaus

43310 Rappaus
Tähän kuuluu:
• rakennusten ja muiden rakennuskohteiden ulkoja sisäpintojen rappaus- ja pinnoitustyöt laastilla

200 Tilastokeskus

Rakennuspuusepän asennustyöt

Tähän kuuluu:
• puusta tai muusta materiaalista tehtyjen ovien
(paitsi automaattisten ja pyöröovien), ikkunoiden, oven- ja ikkunakarmien asennus, ovien ja
ikkunoiden saranointi sekä salpojen, ovipumppujen, painikkeiden ja lukkojen asennus
• kiinteiden keittiökalusteiden, kiinteiden
kaappien, sisäportaiden, myymäläkalusteiden
ja vastaavien asennus
• sisätilojen viimeistely, kuten:
– sisäkattojen ja muiden irrallisista osista
koottavien rakennusosien paikalleen asennus
– ovi-, ikkuna-, jalka-, matto- ym. reunalistojen asennus
– siirrettävien väliseinien asennus
Tähän ei kuulu:
• sellaiset varsinaiseen talonrakennukseen
kuuluvat työt kuin ulko- ja sisäseinien
puuverhous, levytys (43330)
• automaattisesti aukeavien ovien ja pyöröovien
asennus (43299)
• ikkunoiden, ovien yms. tiivistys (43291)
• lauta- ja parkettilattioiden teko (43330)
• valmiiden puuelementtien kokoaminen ja
asennus (41200)

4333

Lattianpäällystys ja seinien
verhoilu

43330 Lattianpäällystys ja seinien
verhoilu
Tähän kuuluu:
• lattian ja seinien tasoitetyöt
• lattioiden, seinien ja uunien laatoitustyöt
• lattioiden ja seinien verhoilu
• seinien tapetointi
• puisten seinänpäällysten kiinnittäminen,
panelointi
• parkettien, laminaattiparkettien tai muiden
puulattioiden asennus ja siihen liittyvät
viimeistelytyöt
• kokolattiamattojen sekä linoleum-, muovi-,
kumi- tai muiden vastaavien lattiapäällysteiden kiinnitys
• ulkoseinien vuoraus ja verhoilu
(pl. muuraus ja rappaus)

F Rakentaminen

Tähän ei kuulu:
• seinien rappaus (43310)
• seinien muuraus (43999)
• sähköllä toimivan lattialämmityksen
asentaminen (43210)
• vesikiertoisen lattialämmityksen asentaminen
(43220)

• muualla luokittelemattomat rakennusten

4334

439

Maalaus ja lasitus

Tähän kuuluu:
• rakennusten ulko- ja sisäpintojen maalaus
• maa- ja vesirakentamiseen kuuluvien
rakennelmien maalaus
• lasien ja peilien yms. asennus
Tähän ei kuulu:
• ikkunoiden asennus karmeineen ja kehyksineen
(43320)

43341 Maalaus
Tähän kuuluu:
• rakennusten ulko- ja sisäpintojen maalaus
• restaurointi-, koriste- ym. maalaus
• maa- ja vesirakentamiseen kuuluvien
rakennelmien maalaus
• metallirakenteiden maalaus
Tähän ei kuulu:
• ajoratamerkintöjen maalaus teillä ja paikoitusalueilla (42110)
• erikoistunut laivojen maalaus (30110)

43342 Lasitus
Tähän kuuluu:
• ikkunoiden lasitus ja peilien yms. asennus
• lasiverhouksen, peiliseinien ja muiden
lasirakenteiden asennus
• auringonsuojakalvojen asennus
Tähän ei kuulu:
• ikkunoiden asennus karmeineen ja kehyksineen
(43320)
• peili- ja kehysliikkeet (47599)
• tasolasin hiominen ja leikkaaminen (23120)

4339

Muu rakennusten viimeistely

viimeistelytyöt
Tähän ei kuulu:

• rakennusten sisustussuunnittelu (74102)
• kiinteistöjen siivous (81210)
• rakennusten ulkopintojen puhdistus (81220)

Tähän luokkaan kuuluu muu erikoistunut rakennustoiminta, kuten kattotyöt, perustusten rakentaminen, erikoistunut betoninvalutyö, kosteus- ja
vesieristystyöt, raudoitustyöt, muuraus ja kivityöt
sekä vedenalainen rakennustyö.
Tähän kuuluu myös rakennuskonevuokraus käyttäjineen.

4391

Kattorakenteiden asennus ja
kattaminen

43910 Kattorakenteiden asennus ja
kattaminen
Tähän kuuluu:

• kattorakenteiden kokoaminen ja asennus
• kattojen katemateriaalien asennus ja kiinnitys
• sadevesijärjestelmien asennus
Tähän ei kuulu:

• kattojen maalaus (43341)
• sisäkattojen asennus (43320)
• rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus
ilman käyttäjää (77320)

4399

Muualla luokittelematon
erikoistunut rakennustoiminta

Tähän luokkaan kuuluvat erityistaitoja tai -laitteita vaativat rakentamisen erikoisalojen työt sekä rakennuskoneiden vuokraaminen käyttäjineen.

43991 Rakennuskonevuokraus
käyttäjineen
Tähän kuuluu:

• nosturien, nostolava-autojen ja muiden talon-

43390 Muu rakennusten viimeistely
Tähän kuuluu:
• rakennusaikainen siivous ja loppusiivous
• akustointityöt

Muu erikoistunut
rakennustoiminta

•

rakennuskoneiden- ja laitteiden vuokraus
käyttäjineen
kaivurien, puskutraktorien, porakoneiden,
ruoppaajien ym. maa- ja vesirakentamiseen
käytettävien koneiden vuokraus käyttäjineen
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• rakennusten purkamiseen käytettävien

• vedenalainen rakennustyö, rakentamiseen
erikoistunut sukelluspalvelu

koneiden vuokraus käyttäjineen
Tähän ei kuulu
• rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ilman
käyttäjää (77320)

43999 Muu muualla luokittelematon
erikoistunut rakennustoiminta
Tähän kuuluu erityistaitoja tai -laitteita vaativa
muualla luokittelematon erikoisrakentaminen:
• perustusten rakentaminen ml. paalutustyöt
• erikoistunut betoninvalutyö, betonilaudoitustyöt
• kosteus- ja vesieristystyöt
• kosteuden poisto rakennuksista ja rakenteista
(kuivatus)
• tehtaassa valmistettujen betoni-, tiili-, metallija puuelementtien asennus sekä asentamisen
yhteydessä tapahtuva elementtien liitoskohtien betonointi tai muunlainen saumaus
• metallilevyjen ja -kasettien asennus
• pilarien, palkkien ja muiden runkorakenteiden
kokoaminen, pystytys ja asennus
• raudoitustyöt
• muuraustyöt
• kivityöt, kuten kiviverhous, portaiden rakentaminen ym. luonnonkivityöt
• rakennustelineiden pystytys ja purku pl.
vuokraustoiminta
• savupiippujen ja teollisten uunien pystytys
• kaivoskuilun syvennys
• kiipeilytaitoja ja kiipeämiseen tarvittavia
varusteita edellyttävä rakennustyö, esim.
korkeissa rakennelmissa työskenteleminen
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• ulkouima-altaiden rakentaminen
• höyryllä puhdistaminen, hiekkapuhallus ja
•
•
•

muu vastaava rakennusten ja rakennelmien
ulkopintojen käsittely
rakennustoimintaan erikoistunut polttoleikkaus ja hitsaus yms. metallityöt
timanttiporaus ja -sahaus
maalämpökaivojen poraus

Tähän kuuluu myös:

• erilaisten katukalusteiden ja palveluraken•
•
•

teiden asennus ja pystytys (esim. pysäkkikatokset, penkit)
matto- ja kuivaustelineiden, urheilu- ja
leikkipaikkojen varusteiden pystytys
piha-aitojen yms. pihavarusteiden pystytys
jätehuoltopaikkojen sekä piha- ja paikoitusalueelle kuuluvien rakennelmien, laitteiden
yms. rakentaminen ja asennus

Tähän ei kuulu:

• rakennuspaikan valmistelutyöt (43120)
• lämpö-, ääni- ja tärinäneristys (43291)
• lattianpäällystys ja seinien verhous kivellä
•
•
•
•
•
•
•

(43330)
katuvalojen asentaminen ym. (43210)
asbestin purkutyöt (39000)
viherrakentaminen (81300)
rakennustelineiden vuokraus (77320)
vesikaivojen poraus (42210)
märkätilojen kosteus- ja vesieristystyöt (43330)
sadevesijärjestelmien asennus (43910)
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G

Tukku- ja vähittäiskauppa;
moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien
korjaus
Tähän pääluokkaan kuuluu kaikenlaisten tavaroiden tukku- ja vähittäiskauppa sekä tavaroiden myyntiin liittyvät palvelut. Myynnin yhteydessä tavaroiden ominaisuuksia ei muuteta.
Myynnin katsotaan sisältävän tavalliset kauppaan kuuluvat aputoiminnot, esim. tavaroiden lajittelun, kokoamisen ja asennuksen, sekoittamisen (viini, hiekka jne.), pullotuksen (jota on
voinut edeltää pullojen puhdistus), pakkaamisen, suurten tavaraerien jakamisen pienempiin
eriin sekä uudelleenpakkaamisen, varastoinnin (myös pakastettu tai jäähdytetty tavara).
Kaupan pääluokka jakaantuu kolmeen osaan. Luokka 45 sisältää kaikki moottoriajoneuvojen
ja moottoripyörien myyntiin liittyvät toiminnot. Tähän kuuluu myös moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien korjaus. Luokat 46 ja 47 sisältävät kaikki muut myyntiin liittyvät toiminnot.
Luokkien 46 (tukkukauppa) ja 47 (vähittäiskauppa) ero perustuu asiakastyyppien
erilaisuuteen.
Tukkukauppa on uusien tai käytettyjen tavaroiden myyntiä (business to business -myyntiä)
vähittäiskauppiaille, muille tukkukauppiaille ja tuotantotoimintaan teollisille ja kaupallisille
yrityksille, ammatinharjoittajille, yhteisöille, laitoksille ja maatalouden harjoittajille eli myyntiä muille kuin yksityisille kuluttajille. Tukkukauppias omistaa myytävät tuotteet. Tukkukauppiaita ovat teolliset tukkumyyjät, viejät, tuojat, osuuskuntamuotoiset ostoyhtymät, teollisuuslaitosten ja kaivosyhtiöiden myyntipisteet ja -konttorit, jotka toimivat tuotantolaitoksesta erillään ja markkinoivat kyseisen yrityksen tuotteita muutenkin kuin vain ottamalla tilauksia suoraan tuotantolaitokselta toimitettavista tavaroista. Tukkukauppiaita ovat myös
polttoaineiden suurvarastoijat sekä maataloustuotteita markkinoivat yhteistoiminnalliset
yhteenliittymät (osuuskunnat).
Tukkukauppaan kuuluu myös välityskauppa eli agentuuritoiminta, jossa kauppias ei osta
kauppatavaroita omistukseensa.
Vähittäiskauppaan kuuluu uusien ja käytettyjen tavaroiden myynti pääasiassa yksityisille kuluttajille henkilökohtaiseen tai kotitalouskäyttöön. Myynti tapahtuu tavarataloissa, myymälöissä, myymäläautoissa ja -veneissä, kioskeissa, tori- ja hallikaupoissa, myyntikojuissa, postimyyntiliikkeissä, Internetissä, huutokauppakamareilla, kuluttajaosuuskunnissa, verkostomarkkinointina (myös kotimyynti), kulkukauppiailta tms. Vähittäismyyjät omistavat
myymänsä tuotteet.
Polttoaineiden myynti komissiokaupalla luokitellaan vähittäiskauppaan.
Vähittäiskaupan yhteydessä tapahtuva sivutoiminen vuokraus ja sivutoiminen kotitaloustavaroiden korjaus kuuluu asianomaiseen vähittäiskaupan luokkaan.
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45

Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien
tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus

Tähän luokkaan kuuluu uusien ja käytettyjen
moottoriajoneuvojen tukku-, välitys- ja vähittäiskauppa, huolto ja korjaus sekä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien osien ja tarvikkeiden tukku-,
välitys- ja vähittäiskauppa. Luokkaan sisältyy myös
myynti Internetin välityksellä ja autohuutokauppa.

– henkilöautot
– erikoisajoneuvot, kuten sairaankuljetus-

Tähän ei kuulu:
• polttoaineen ja voitelu- tai jäähdytysaineiden
vähittäiskauppa (47301, 47302)
• poltto- ja voiteluaineiden tukkukauppa (46711)
ja niiden välityskauppa (46120)
• moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien
vuokraus ja käyttöleasing (771)
• maa- ja metsätalouskoneiden tukku- ja vähittäiskauppa (46610) ja välityskauppa (46140)
• kaivos- ja rakennuskoneiden (46630), trukkien
yms. tukkukauppa (46699) ja välityskauppa
(46140)

Tähän ei kuulu:
• moottoriajoneuvojen osien ja tarvikkeiden
tukkukauppa (4531)
• moottoripyörien, skoottereiden ja mopojen tukkuja välityskauppa (45401)
• matkailuvaunujen ja asuntoautojen tukku- ja
välityskauppa (45191)

451

Moottoriajoneuvojen
kauppa

4511

Henkilöautojen ja kevyiden
moottoriajoneuvojen kauppa

Tähän kuuluu:
• uusien ja käytettyjen henkilökuljetukseen käytettävien enintään 3,5 tonnia painavien moottoriajoneuvojen tukku-, välitys- ja vähittäiskauppa
• muiden kuin tiellä käytettävien enintään 3,5
tonnia painavien moottoriajoneuvojen tukku-,
välitys- ja vähittäiskauppa
Tähän ei kuulu:
• moottoriajoneuvojen osien ja tarvikkeiden
tukku- ja vähittäiskauppa (453)
• matkailuvaunujen ja asuntoautojen kauppa
(4519)

45111 Henkilöautojen ja kevyiden
moottoriajoneuvojen
tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• uusien ja käytettyjen enintään 3,5 tonnia painavien henkilökuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen tukku- ja välityskauppa, myös huutokaupassa ja Internetissä:
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autot ja minibussit jne.

– muut kuin tiellä käytettävät moottoriajoneuvot, kuten moottorikelkat, mönkijät,
mikroautot

45112 Henkilöautojen ja kevyiden
moottoriajoneuvojen
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• uusien ja käytettyjen enintään 3,5 tonnia
painavien ajoneuvojen vähittäiskauppa
myymälöissä, huutokaupassa ja Internetissä:
– henkilöautot
– muut kuin tiellä käytettävät moottoriajoneuvot, kuten moottorikelkat,
mönkijät, mikroautot
Tähän ei kuulu:
• moottoriajoneuvojen osien ja tarvikkeiden
vähittäiskauppa (4532)
• moottoripyörien, skoottereiden ja mopojen
vähittäiskauppa (45402)
• matkailuvaunujen ja asuntoautojen vähittäiskauppa (45192)

4519

Muiden moottoriajoneuvojen
myynti

Tähän kuuluu:
• uusien ja käytettyjen ajoneuvojen tukku-,
välitys- ja vähittäiskauppa:
– kuorma-autot, perävaunut ja puoliperävaunut
– matkailuajoneuvot
– muut kuin tiellä käytettävät yli 3,5 tonnia
painavat maastoautot
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Tähän ei kuulu:
• henkilökuljetukseen käytettävien ajoneuvojen
tukkukauppa (45111)
• moottoriajoneuvojen osien ja tarvikkeiden
tukku- ja vähittäiskauppa (453)
• kuorma-autojen ja rekkojen vuokraus
kuljettajineen (49410)
• kuorma-autojen ja rekkojen vuokraus ilman
kuljettajaa (77120)

45191 Kuorma-autojen ja muiden
raskaiden moottoriajoneuvojen
tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• uusien ja käytettyjen ajoneuvojen tukku- ja
välityskauppa:
– kuorma-autot, rekka-autot ja niihin
liitettävät perävaunut ja puoliperävaunut,
linja-autot ym.
– paketti-, palo-, huolto- ja niihin verrattavat erikoisajoneuvot
– yli 3,5 tonnia painavat henkilökuljetusten
erikoisajoneuvot, kuten sairaankuljetusautot ja minibussit
– matkailuajoneuvot, kuten matkailuvaunut
ja asuntoautot
– muut kuin tiellä käytettävät yli 3,5 tonnia
painavat maastoajoneuvot

452

Moottoriajoneuvojen huolto
ja korjaus (pl. moottoripyörät)

4520

Moottoriajoneuvojen huolto ja
korjaus (pl. moottoripyörät)

Tähän kuuluu:

• moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus
• renkaiden paikkaaminen, asennus tai
vaihtaminen

• ruostesuojaus
• lisäosien ja -varusteiden asentaminen jälkikäteen
Tähän ei kuulu:

• renkaiden uudelleenpinnoitus (22110)
• huoltamotoiminta (47301)
• katsastusasemien tekemä pakokaasumittaus
(71201)

• autojen hinauspalvelut (52219)
45201 Moottoriajoneuvojen huolto ja
korjaus (pl. renkaat)
Tähän kuuluu:

• moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen ja
puoliperävaunujen huolto ja korjaus:

– tavallinen huolto
– mekaaninen korjaus (esim. jarrut, pako-

Tähän ei kuulu:
• henkilökuljetukseen käytettävien ajoneuvojen
tukkukauppa (45111)
• moottoriajoneuvojen osien ja tarvikkeiden
tukkukauppa (4531)

45192 Matkailuvaunujen ja muualla
luokittelemattomien
moottoriajoneuvojen
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• uusien ja käytettyjen ajoneuvojen vähittäiskauppa:
– matkailuajoneuvot, kuten matkailuvaunut
ja asuntoautot
– muut kuin tiellä käytettävät yli 3,5 tonnia
painavat maastoajoneuvot
– kevyet perävaunut, trailerit ym.
Tähän ei kuulu:
• moottoriajoneuvojen osien ja tarvikkeiden
vähittäiskauppa (4532)

•
•
•

putki, voimansiirtolaitteisto, moottori ja
sen osat)
– sähköjärjestelmien korjaus
– elektronisten järjestelmien korjaus
– peltivaurioiden korjaaminen
– ajoneuvon osien korjaus
– ruiskumaalaus ja maalaus
– tuulilasin ja muiden ikkunoiden korjaus
– moottoriajoneuvojen istuinten korjaus
ruostesuojaus
pesu, kiillotus jne.
lisäosien ja -varusteiden asentaminen jälkikäteen

Tähän ei kuulu:
moottoripyörien huolto ja korjaus (45403)
huoltamotoiminta (47301)
autojen hinauspalvelut (52219)
renkaiden korjaus (45202)

•
•
•
•

45202 Renkaiden korjaus
Tähän kuuluu:

• renkaiden paikkaaminen, tasapainotus,
asennus tai vaihtaminen

• renkaiden nastoitus
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Tähän ei kuulu:
• renkaiden uudelleenpinnoitus teollisena
toimintana (22110)
• huoltamotoiminta (47301)

453

Moottoriajoneuvojen osien
ja varusteiden kauppa

Tähän kuuluu moottoriajoneuvojen osien, komponenttien, varusteiden ja lisävarusteiden tukkuja vähittäiskauppa.

4531

Moottoriajoneuvojen osien ja
varusteiden tukkukauppa

45311 Moottoriajoneuvojen osien ja
varusteiden tukkukauppa
(pl. renkaat)
Tähän kuuluu:
• autojen varaosien, vaihtomoottorien, akkujen,
sytytystulppien, valaisinlaitteiden, ohjauspyörien, istuinsuojien, automaalien yms.
tarvikkeiden tukku- ja välityskauppa
• perävaunujen ja puoliperävaunujen sekä
asunto-, matkailu- yms. perävaunujen osien ja
varusteiden tukku- ja välityskauppa
• moottorikelkkojen, mönkijöiden ja mikroautojen osien ja varusteiden tukku- ja
välityskauppa
Tähän ei kuulu:
• autoradioiden, -kaiuttimien, CD-soittimien
yms. tukkukauppa (46432)
• paikannus- ja navigointilaitteiden tukkukauppa
(46521)
• moottoripyörien, skoottereiden ja mopojen osien
ja varusteiden tukku- ja välityskauppa (45401)

4532

45321 Moottoriajoneuvojen osien ja
varusteiden vähittäiskauppa (pl.
renkaat)
Tähän kuuluu:
• autojen varaosien, vaihtomoottorien, akkujen,
sytytystulppien, valaisinlaitteiden, ohjauspyörien, istuinsuojien, automaalien yms.
tarvikkeiden vähittäiskauppa
• autojen varaosien postimyynti ja myynti
Internetissä
• käytettyjen autonosien ja vaihtomoottoreiden
vähittäiskauppa
Tähän ei kuulu:

• autoradioiden, -kaiuttimien, CD-soittimien
yms. vähittäiskauppa (47430)

• paikannus- ja navigointilaitteiden vähittäiskauppa (47420)

• moottoripyörien, skoottereiden ja mopojen osien
ja varusteiden vähittäiskauppa (45402)

• käytettyjen autonosien kauppa autohajottamoissa (46770)

45322 Renkaiden vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen
sisä- ja ulkorenkaiden, vanteiden sekä nastojen
vähittäiskauppa
Tähän ei kuulu:

• moottoripyörien, skoottereiden ja mopojen
renkaiden vähittäiskauppa (45402)

454

Moottoripyörien sekä niiden
osien ja varusteiden myynti,
huolto ja korjaus

4540

Moottoripyörien sekä niiden osien
ja varusteiden myynti, huolto ja
korjaus

45312 Renkaiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen
sisä- ja ulkorenkaiden, vanteiden sekä nastojen
tukku- ja välityskauppa
Tähän ei kuulu:
• moottoripyörien, skoottereiden ja mopojen
renkaiden tukku- ja välityskauppa (45401)
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Moottoriajoneuvojen osien ja
varusteiden vähittäiskauppa

Tähän kuuluu:
• moottoripyörien, skoottereiden ja mopojen
sekä niiden osien ja varusteiden tukku- ja
vähittäiskauppa; myös välitys- ja postimyynti
sekä myynti Internetissä
• moottoripyörien, skoottereiden ja mopojen
huolto ja korjaus
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45401 Moottoripyörien sekä niiden osien
ja varusteiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• moottoripyörien, niiden sivuvaunujen,
skoottereiden ja mopojen tukku- ja välityskauppa sekä myynti Internetissä
• moottoripyörien, skoottereiden ja mopojen
renkaiden, varaosien ja varusteiden tukkuja välityskauppa sekä myynti Internetissä
Tähän ei kuulu:
• moottorikelkkojen, mönkijöiden ja mikroautojen
tukku- ja välityskauppa (45111), em. renkaiden
tukku- ja välityskauppa (45312) ja em. varaosien
ja varusteiden tukku- ja välityskauppa (45311)

• moottoripyörien renkaiden, varaosien ja varusteiden vähittäiskauppa

• moottoripyörien, niiden osien ja varusteiden
postimyynti ja myynti Internetissä
Tähän ei kuulu:

• moottorikelkkojen, mönkijöiden ja mikroautojen
vähittäiskauppa (45112), em. renkaiden vähittäiskauppa (45322) ja em. varaosien ja varusteiden vähittäiskauppa (45321)

45403 Moottoripyörien huolto ja korjaus
Tähän kuuluu:

• moottoripyörien, skoottereiden ja mopojen
huolto ja korjaus

• moottoripyörien, skoottereiden ja mopojen
45402 Moottoripyörien sekä niiden osien
ja varusteiden vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• uusien ja käytettyjen moottoripyörien, niiden
sivuvaunujen sekä skoottereiden ja mopojen
vähittäiskauppa

46

renkaiden asennus ja korjaus
Tähän ei kuulu:

• moottoripyörien yms. korjaus autokorjaamoissa
(45201) ja huoltamoilla (47301)

Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien kauppa)

Tähän luokkaan kuuluu kotimainen ja kansainvälinen (tuonti ja vienti) tukkukauppa omaan laskuun
tai palkkio- tai sopimusperusteella (komissiokauppa). Tähän ei kuitenkaan kuulu polttoaineiden
myynti komissiokaupalla (4730).
Tukkukauppa on uusien tai käytettyjen tavaroiden
myyntiä (business to business -myyntiä) vähittäiskauppiaille, muille tukkukauppiaille ja tuotantotoimintaan teollisille ja kaupallisille yrityksille,
ammatinharjoittajille yms. eli myyntiä muille kuin
yksityisille kuluttajille. Tukkukauppias omistaa
myytävät tuotteet.
Tukkukauppaan kuuluu myös välityskauppa eli
agentuuritoiminta, jossa kauppias ei osta kauppatavaroita omistukseensa.
Tukkukauppaan kuuluu yleensä erilaisia aputoimintoja, kuten tavaroiden lajittelu, suurten tavaraerien jakaminen pienempiin eriin sekä uudelleenpakkaaminen. Tukkukauppaan ei kuitenkaan

kuulu pakkaustoiminta palkkio- tai sopimusperusteella tähän erikoistuneissa yrityksissä (82920).
Tähän ei kuulu:

• moottoriajoneuvojen, matkailuvaunujen ja
•

moottoripyörien tukkukauppa (45111, 45191,
45401)
moottoriajoneuvojen osien tukkukauppa (4531,
45401)

461

Agentuuritoiminta

Tähän kuuluu:
Agentuuritoimintaan eli välityskauppaan kuuluvat
sellaiset yksiköt, jotka toimivat välittäjänä ostajien
ja myyjien välillä tai osallistuvat liiketoimiin toimeksiantajiensa puolesta. Toimeksiantaja voi olla
ulkomainen tai kotimainen yksityinen henkilö tai
yritys. Välityskauppias ei osta kauppatavaroita
omistukseensa. Agentuuritoimintaan kuuluvat
myös raaka-ainepörssit ja Internetissä tapahtuva
välityskauppa sekä sahatavaran, kalan, turkisten,
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kukkien yms. huutokauppiaat. Tähän kuuluvat
myös realisointikeskukset.
Tähän ei kuulu:
• arvopapereiden ja raaka-ainesopimusten välitys
(66120)
• vakuutusten välitys (66220)
• kiinteistöjen välitys (68310)
• matkojen välitys (791)
• lomamökkien välitys (79900)
• kuljetusvälitys (52299)
• rahtausagentuurit (52291)
• moottoriajoneuvoihin liittyvä välityskauppa (45)
• huutokauppakamarit (47793)
• Internetissä sekä muualla kuin myymälässä
tapahtuva vähittäiskaupan huutokauppatoiminta (4791, 47990)
• tukkukauppa (462-469)
• moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien
tukku- ja vähittäiskauppa (45)

4611

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

46110 Maatalousraaka-aineiden, elävien
eläinten, tekstiiliraaka-aineiden
sekä puolivalmisteiden
agentuuritoiminta
Tähän kuuluu:
• maatalousraaka-aineiden, rehujen, kaikenlaisen viljan, elävien eläinten, villan, huovan,
nahkojen, vuotien ja puutarha-alan tuotteiden, kuten kukkien ja muiden kasvien sekä
siementen välityskauppa
• turkishuutokauppa
Tähän ei kuulu:
• lannoitteiden, kasvinsuojelu- ja torjuntaaineiden välityskauppa (46120)

4612

Polttoaineiden, malmien, metallien
ja teollisuuskemikaalien
agentuuritoiminta

46120 Polttoaineiden, malmien,
metallien ja teollisuuskemikaalien
agentuuritoiminta
Tähän kuuluu:
• poltto- ja voiteluaineiden välityskauppa
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•
•
•
•

turpeen välityskauppa
teollisuuskemikaalien välityskauppa
malmien ja metallien välityskauppa
maataloudessa käytettävien lannoitteiden
sekä kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden
välityskauppa

Tähän ei kuulu:

• maakaasun välityskauppa (35230)
• metalliromun välityskauppa (46189)
4613

Puutavaran ja
rakennusmateriaalien
agentuuritoiminta

46130 Puutavaran ja
rakennusmateriaalien
agentuuritoiminta
Tähän kuuluu:
• raakapuun, sahatun ja höylätyn puutavaran
välityskauppa
• puutuotteiden, kuten ovien ja ikkunoiden
välityskauppa
• puutalojen, puulevyjen ja kiinteiden keittiökalusteiden välityskauppa
• talopakettien välittäminen aineesta
riippumatta
• metalli- ja mineraalivalmisteiden, kuten
rakennuslevyjen, betonituotteiden, tiilien,
raudoitusteräksen sekä LVI-putkistojen
välityskauppa
• sementin, hiekan, soran ja rakennuskivien
välityskauppa
Tähän ei kuulu:

• LVI-alaan kuuluvien sähköisten laitteiden
välityskauppa (46140)

• tapettien, maalien ja laattojen välityskauppa
(46150)

4614

Koneiden ja laitteiden
agentuuritoiminta

46140 Koneiden ja laitteiden
agentuuritoiminta
Tähän kuuluu:
• tietokoneiden, ohjelmistojen välityskauppa
• tietoliikennevälineiden, kuten puhelimien
välityskauppa
• konttori-, sairaala-, myymälä- yms. kalusteiden sekä laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden
välityskauppa
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• laivojen ja lentokoneiden välityskauppa
• maatalous-, teollisuus-, rakennus- ja toimisto•
•

koneiden sekä teollisuuden laitteistojen välityskauppa
sähkötarvikkeiden, LVI-tuulettimien ym.
sähkölaitteiden välityskauppa
koneiden ja laitteiden osien välityskauppa

Tähän ei kuulu:
• moottoriajoneuvojen välityskauppa (451)
• moottoriajoneuvojen huutokauppa (451)
• käsi- ja sähkötyökalujen välityskauppa (46150)
• kotitalouskoneiden ja -laitteiden välityskauppa
(46150)

4615

Huonekalujen, taloustavaroiden
ja rautakauppatavaroiden
agentuuritoiminta

4616

Tekstiilien, vaatteiden,
jalkineiden ja nahkavalmisteiden
agentuuritoiminta

46160 Tekstiilien, vaatteiden,
jalkineiden ja nahkavalmisteiden
agentuuritoiminta
Tähän kuuluu:

• asusteiden, pukineiden, tekstiili-, nahka- ja
turkistuotteiden sekä jalkineiden välityskauppa

• kodin liinavaatteiden, rullaverhojen,
kankaiden ja lankojen välityskauppa
Tähän ei kuulu:

• turkishuutokauppa (46110)
4617

Elintarvikkeiden, juomien ja
tupakan agentuuritoiminta

46150 Huonekalujen, taloustavaroiden
ja rautakauppatavaroiden
agentuuritoiminta

46170 Elintarvikkeiden, juomien ja
tupakan agentuuritoiminta

Tähän kuuluu:
• huonekalujen ja mattojen välityskauppa
• taloustarvikkeiden ja ruokailuvälineiden
välityskauppa
• kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan
välityskauppa
• rautakauppatavaroiden, käsi- ja sähkötyökalujen, tapettien, maalien ja laatoitusaineiden
välityskauppa
• veneiden ja niiden moottoreiden sekä osien
välityskauppa

• elintarvikkeiden, hedelmien, lihan, kalan,

Tähän ei kuulu:
• polkupyörien välityskauppa (46189)
• soitinten, urheiluvälineiden, leikkikalujen,
kellojen, korujen, silmälasien yms. välityskauppa (46189)
• saniteettituotteiden, pesu- ja puhdistusaineiden
välityskauppa (46189)

Tähän kuuluu:

•
•

maitotaloustuotteiden, munien, kahvin,
teen, mausteiden, tupakan, juomien sekä elintarvikkeiden lisäaineiden välityskauppa
lemmikkieläinten ruokien välityskauppa
muiden ravinto- ja nautintoaineiden välityskauppa

4618

Muu erikoistunut
agentuuritoiminta

Tähän kuuluu:

• farmaseuttisten ja lääkinnällisten tuotteiden,
•

hajusteiden ja saniteettituotteiden sekä
puhdistusaineiden välityskauppa
pelien ja lelujen, urheiluvälineiden, polkupyörien, kirjojen, sanomalehtien, aikakauslehtien, paperitavaran, soittimien, kellojen,
korujen, valokuvausvälineiden ja optisten
laitteiden välityskauppa

Tähän ei kuulu:

• vakuutusasiamiesten toiminta (66220)
• kiinteistönvälittäjien toiminta (68310)
46181 Paperialan agentuuritoiminta
Tähän kuuluu:

• sellun, puuhiokkeen, paperin ja kartongin sekä
kartonkituotteiden välityskauppa
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46189 Muualla luokittelematon
erikoistunut agentuuritoiminta
Tähän kuuluu:
• farmaseuttisten tuotteiden, lääkinnällisten
tuotteiden ja lääkkeiden, kosmetiikan, hajusteiden ja saniteettituotteiden sekä pesu- ja
puhdistusaineiden välityskauppa
• pelien ja lelujen sekä urheiluvälineiden
välityskauppa
• kirjojen, sanomalehtien, aikakauslehtien,
konttoritarvikkeiden ja paperitavaran
välityskauppa
• soittimien, kellojen, korujen, silmälasien,
kiikareiden ja muiden optisten laitteiden,
valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden
välityskauppa
• polkupyörien välityskauppa
• ruumisarkkujen välityskauppa
• lasi-, muovi- ja metalliromun välityskauppa
• muualla luokittelematon erikoistunut välityskauppa
Tähän ei kuulu:
• vakuutusasiamiesten toiminta (66220)
• kiinteistönvälittäjien toiminta (68310)

4619

Yleisagentuuritoiminta

46190 Yleisagentuuritoiminta
Tähän kuuluu:
• laajan tavaravalikoiman välityskauppa, missä
minkään hyödykeryhmän osuus ei ylitä puolta
koko välityskaupasta
• tukkukaupan alan huutokauppakamarien
toiminta, myös Internetissä tapahtuva

462

Maatalousperäisten
raaka-aineiden ja elävien
eläinten tukkukauppa

4621

Viljan, raakatupakan, siementen ja
eläinrehujen tukkukauppa

46210 Viljan, raakatupakan, siementen
ja eläinrehujen tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• viljan ja siementen, kuten siemenviljan tai
siemenperunan tukkukauppa
• öljyä sisältävien hedelmien kuten oliivien
tukkukauppa
• raakatupakan tukkukauppa
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• eläinten rehujen ja muualla luokittelemattomien maataloustuotteiden tukkukauppa
Tähän kuuluu myös:

• viljan kuivaus tukkukaupan yhteydessä
Tähän ei kuulu:

• hedelmien tukkukauppa (46310)
• lemmikkieläinten ruokien tukkukauppa (46383)
• kukkien, nurmikon yms. siementen, tukkukauppa (46220)

• tekstiilikuitujen tukkukauppa (46760)
• maatalouteen, metsän- ja karjanhoitoon
kuuluvien lannoitteiden, kasvinsuojelu- ja
torjunta-aineiden sekä niihin liittyvien tarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppa (46750)

4622

Kukkien ja taimien tukkukauppa

46220 Kukkien ja taimien tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• kukkien, kasvien ja kukkasipulien tukkukauppa
• kukkien, nurmikon yms. siementen tukkukauppa
• leikkokukkien ja ruukku- ym. viherkasvien, leikkovihreän sekä niiden tarvikkeiden tukkukauppa
• taimien (myös metsäpuun taimien) tukkukauppa
• mullan tukkukauppa
Tähän ei kuulu:

• siemenviljan tukkukauppa (46210)
• lannoitteiden, kasvinsuojelu- ja torjuntaaineiden tukkukauppa (46750)

4623

Elävien eläinten tukkukauppa

46230 Elävien eläinten tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• elävien eläinten, myös lemmikkieläinten
tukkukauppa

4624

Turkisten ja nahkojen
tukkukauppa

46240 Turkisten ja nahkojen
tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• turkisten, nahkojen ja vuotien tukkukauppa
Tähän ei kuulu:

• turkishuutokaupat (46110)
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Elintarvikkeiden, juomien ja
tupakan tukkukauppa

Tähän kuuluu:
• elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tukkukauppa

4631

Juures-, vihannes- marja- ja
hedelmätukkukauppa

46310 Juures-, vihannes- marja- ja
hedelmätukkukauppa
Tähän kuuluu:
• tuoreiden hedelmien, vihannesten, juuresten,
perunoiden, marjojen ja sienien tukkukauppa
• säilöttyjen hedelmien, vihannesten, juuresten,
perunoiden, marjojen ja sienien tukkukauppa
• pakastettujen hedelmien, vihannesten, juuresten, perunoiden, marjojen ja sienien
tukkukauppa
Tähän ei kuulu:
• pakasteiden erikoistumaton tukkukauppa
(46390)
• muiden säilykkeiden tukkukauppa (46389)
• öljyä sisältävien hedelmien, kuten oliivien
tukkukauppa (46210)
• maataloustuotantoon myytävien rehujen ja
erilaisten siementen, kuten siemenviljan tai
siemenperunan tukkukauppa (46210)

4632

Lihan ja lihatuotteiden
tukkukauppa

46320 Lihan ja lihatuotteiden
tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa:
– liha, siipikarjan liha, sisäelimet, makkara,
kokoliha- ja erikoisvalmisteet, luonnonsuolet

46331 Maitotaloustuotteiden, ravintoöljyjen ja -rasvojen tukkukauppa
Tähän kuuluu:

• meijerituotteiden tukkukauppa:
– maito, maitojauhe, kerma, voi, piimä,
viili, jogurtti, juusto, jäätelö yms.

• kasvi- ja eläinperäisten ravintorasvojen ja
-öljyjen tukkukauppa
Tähän kuuluu myös:

• nk. hankintaosuuskunnat, joiden tarkoituksena on kerätä ja markkinoida jäsentensä
tuottama maito
Tähän ei kuulu:

• elintarviketeollisuuden käyttämien lisä- yms.
aineiden tukkukauppa (46389)

• itsenäisten liikenteenharjoittajien suorittama
maidon keräily (49410)

46332 Munatukkukauppa
Tähän kuuluu:

• munien (kanan-, viiriäisen- yms. munien) ja
munatuotteiden tukkukauppa
Tähän ei kuulu:

• pakkaustoiminta palkkio- tai sopimusperusteella
(82920)

4634

Alkoholi- ja muiden juomien
tukkukauppa

46340 Alkoholi- ja muiden juomien
tukkukauppa
Tähän kuuluu:

• alkoholijuomien tukkukauppa
• muiden juomien, kuten mehujen, mallas-,
virvoitus-, energia- yms. juomien tukkukauppa
Tähän kuuluu myös:

4633

Maitotaloustuotteiden, munien
sekä ravintoöljyjen ja -rasvojen
tukkukauppa

Tähän kuuluu:
• meijerituotteiden sekä ravintorasvojen ja
-öljyjen tukkukauppa
• munien ja munatuotteiden tukkukauppa

• viinin ja muiden juomien ostaminen suurastioissa ja pullotus sitä muuntamatta
Tähän ei kuulu:

• viinin tai muiden alkoholijuomien sekoittaminen
(110)

• alkoholipitoisten juomien sekä alkoholittoman
viinin pullotus valmistuksen yhteydessä (110)
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4635

Tupakkatuotteiden tukkukauppa

46350 Tupakkatuotteiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• tupakkatuotteiden tukkukauppa
Tähän ei kuulu:
• jalostamattoman raakatupakan tukkukauppa
(46210)

4636

Sokerin, suklaan, makeisten ja
leipomotuotteiden tukkukauppa

46360 Sokerin, suklaan, makeisten ja
leipomotuotteiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• sokerin, suklaan, makeisten ja sokerituotteiden tukkukauppa
• leipomotuotteiden tukkukauppa

4637

Kahvin, teen, kaakaon ja
mausteiden tukkukauppa

46370 Kahvin, teen, kaakaon ja
mausteiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden
tukkukauppa

Tähän ei kuulu:

• lääkelain määrittelemien valmisteiden tukkukauppa (46461)

46383 Lemmikkieläinten ruokien
tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• koirien, kissojen ja muiden lemmikkieläinten
ruokien tukkukauppa
Tähän ei kuulu:

• karjan rehujen yms. tukkukauppa (46210)
• lemmikkieläinten hoito- yms. tarvikkeiden
(pl. ruoat) tukkukauppa (46499)

46389 Muualla luokittelematon
elintarvikkeiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• lastenruokien tukkukauppa
• homogenoitujen ravintovalmisteiden ja
dieettiruokien tukkukauppa
• hunajan tukkukauppa
• soijavalmisteiden tukkukauppa
• säilykkeiden tukkukauppa
• elintarviketeollisuuden käyttämien lisäyms. aineiden tukkukauppa
Tähän ei kuulu:

• säilöttyjen hedelmien ja vihannesten tukku4638

Kalan, luontaistuotteiden ja muiden
elintarvikkeiden tukkukauppa

Tähän kuuluu:
• kalan, äyriäisten ja nilviäisten tukkukauppa
• luontaistuotteiden tukkukauppa
• lemmikkieläinten ruokien tukkukauppa
• homogenoitujen ravintovalmisteiden ja
dieettiruokien tukkukauppa

46381 Kalatukkukauppa
Tähän kuuluu:
• jalostamattomien ja jalostettujen kalojen,
rapujen, äyriäisten, simpukoiden ja muiden
nilviäisten tukkukauppa
Tähän ei kuulu:
• akvaariokalojen tukkukauppa (46230)

46382 Luontaistuotteiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• luontaistuotteiden tukkukauppa
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kauppa (46310)

• pakasteiden erikoistumaton tukkukauppa
•
•
•
•

(46390)
soijaöljyn tukkukauppa (46331)
luontaistuotteiden tukkukauppa (46382)
jäätelön tukkukauppa (46331)
elintarviketeollisuuden käyttämien ravintoöljyjen ja -rasvojen tukkukauppa (46331)

4639

Elintarvikkeiden, juomien ja
tupakan yleistukkukauppa

46390 Elintarvikkeiden, juomien ja
tupakan yleistukkukauppa
Tähän kuuluu:
• elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa (minkään erikoisalan myynti
ei ylitä puolta koko myynnistä)
• pakasteiden erikoistumaton tukkukauppa
• päivittäistavarakaupan tuotteiden yleistukkukauppa
• laivanmuonitusliikkeet

G
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Taloustavaroiden
tukkukauppa

Tähän luokkaan kuuluu taloustarvikkeiden ml.
tekstiilien, tukkukauppa.

46421 Vaatteiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:

• vaatteiden tukkukauppa ml. urheilu-, sadeja työvaatteet

• asusteiden, kuten hansikkaiden, hattujen,
4641

Tekstiilien tukkukauppa

Tähän kuuluu:
• langan, kankaiden, kodin liinavaatteiden jne.
tukkukauppa
• ompelutarvikkeiden tukkukauppa
Tähän ei kuulu:
• tekstiilikuitujen tukkukauppa (46760)

46411 Kangas- ja lankatukkukauppa
Tähän kuuluu:
• lankojen tukkukauppa
• kankaiden tukkukauppa
• ompelutarvikkeiden tukkukauppa: neulat,
ompelulangat jne.
Tähän ei kuulu:
• tekstiilikuitujen tukkukauppa (46760)
• asusteiden ja pukimien tukkukauppa (46421)

solmioiden ja olkaimien, tukkukauppa

• nahkatakkien, turkkien ja turkistuotteiden
tukkukauppa

• sateenvarjojen tukkukauppa
Tähän ei kuulu:

• nahkatavaroiden tukkukauppa (46499)
46422 Jalkineiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:

• jalkineiden tukkukauppa: kengät, saappaat
ja kalossit

• pohjallisten, kengännauhojen, irtokorkojen
yms. tukkukauppa

• kengänkiillokkeiden, kenkävahojen, kenkämaalien ym. hoitoaineiden tukkukauppa
Tähän ei kuulu:

• nahkatavaroiden tukkukauppa (46499)
• erikoisurheilujalkineiden, kuten hiihtomonojen
tukkukauppa (46493)

46412 Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• kodin liinavaatteiden, valmis- ja rullaverhojen,
markiisien, pöytäliinojen, pyyhkeiden jne.
tukkukauppa
• muiden erilaisten tekstiiliaineesta valmistettujen kotitaloustarvikkeiden tukkukauppa
Tähän ei kuulu:
• tekstiilikuitujen tukkukauppa (46760)
• asusteiden ja pukimien tukkukauppa (46421)
• kankaiden ja lankojen tukkukauppa (46411)

4642

Vaatteiden ja jalkineiden
tukkukauppa

Tähän kuuluu:
• vaatteiden, asusteiden ja jalkineiden tukkukauppa
• turkistuotteiden tukkukauppa
• sateenvarjojen tukkukauppa
Tähän ei kuulu:
• nahkatavaroiden tukkukauppa (46499)
• erikoisurheilujalkineiden, kuten hiihtomonojen
tukkukauppa (46493)

4643

Kodinkoneiden tukkukauppa

Tähän kuuluu:

• kodinkoneiden ja -elektroniikan tukkukauppa
• valokuvaus- ja optisten laitteiden ja
tarvikkeiden tukkukauppa

• radioiden, televisioiden ja muun viihdeelektroniikan tukkukauppa

• kuva- ja äänitallenteiden tukkukauppa
Tähän ei kuulu:

• ompelukoneiden tukkukauppa (46640)
46431 Kodinkoneiden ja kodin
sähkölaitteiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:

• sähköisten kodinkoneiden tukkukauppa:
– jääkaapit, pakastimet, liedet, mikroaaltouunit, pyykin- ja astianpesukoneet,
rumpukuivaimet, pölynimurit, silitysraudat, yleiskoneet ja vatkaimet, kahvinkeittimet, leivänpaahtimet, ilmanpuhdistimet, irralliset sähkölämmittimet yms.
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– parranajokoneet, hiustenkuivaajat, koti–

parturi-välineet, sähköhammasharjat yms.
kaasu- ja sähkökäyttöiset grillit

Tähän ei kuulu:
• ompelukoneiden tukkukauppa (46640)
• kotitalouksissa käytettävien valaisimien ja
muiden sähkötarvikkeiden tukkukauppa
(46470)
• viihde-elektroniikan tukkukauppa (46432)
• ilmastointilaitteiden tukkukauppa (46742)
• kiukaiden tukkukauppa (46733)
• ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen
pesu- ja siivouskoneiden kauppa (46699)
• suurkeittiökoneiden myynti (46699)

46432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• viihde-elektroniikan tukkukauppa, kuten esim.
äänen- ja kuvantallennus- ja toistolaitteet:
– radiot (myös autoradiot), televisiot, videot, vahvistimet, virittimet, kovaääniset,
digisovittimet, audiovisuaaliset laitteet
• kuva- ja äänitallenteiden tukkukauppa
Tähän ei kuulu:
• matkapuhelinten tukkukauppa (46521)
• tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden tukkukauppa (46510)
• valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa (46433)
• tyhjien ääni- ja kuvatallennevälineiden tukkukauppa (46521)

46434 Optisen alan tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• silmälasien, piilolinssien, kiikarien, kaukoputkien sekä muiden optisten laitteiden ja
tarvikkeiden tukkukauppa
Tähän ei kuulu:

• laboratoriolaitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa (46462)

4644

Posliini-, lasi- ja muiden
taloustavaroiden sekä
puhdistusaineiden tukkukauppa

Tähän kuuluu:
• posliini-, lasi- ja muiden taloustavaroiden
tukkukauppa
• puhdistusaineiden sekä pesu- ja siivousvälineiden tukkukauppa
Tähän ei kuulu:

• ruokailuvälineiden ja kotitalouksissa käytettävien metallitavaroiden tukkukauppa (46499)

46441 Taloustavaroiden ja -tarvikkeiden
tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• posliini-, lasi-, savi-, muovi- ja muiden astioiden ja taloustavaroiden tukkukauppa
Tähän ei kuulu:

• ruokailuvälineiden ja kotitalouksissa käytettävien metallitavaroiden tukkukauppa (46499)

46433 Valokuvausvälineiden ja
-tarvikkeiden tukkukauppa

• pesu- ja puhdistusaineiden sekä -välineiden

Tähän kuuluu:
• valokuvauslaitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa:
– valokuvauskamerat, videokamerat,
kaitafilmikamerat, projektorit
– valokuvausfilmit, filmin kehityslaitteet
ja -tarvikkeet

46442 Puhdistusaineiden tukkukauppa

Tähän ei kuulu:
• filmin kehitys ja valokuvien valmistus (74202)

tukkukauppa (46442)

Tähän kuuluu:
• pesu- ja puhdistusaineiden, vahojen yms.
tukkukauppa
• pesu- ja siivousvälineiden tukkukauppa
Tähän ei kuulu:

• henkilökohtaiseen hygieniaan käytettävien
•
•
•
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pesu- ja puhdistusaineiden ja -välineiden
tukkukauppa (46450)
pölynimureiden tukkukauppa (46431)
tuholaisten torjunta-aineiden tukkukauppa
(46750)
kenkien hoitoaineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa (46422)
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Hajuvesien ja kosmetiikan
tukkukauppa

46450 Hajuvesien ja kosmetiikan
tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• henkilökohtaisen hygienian ylläpitoon käytettävien tuotteiden ja kosmetiikan tukkukauppa:
– hammastahnat, hammasharjat, saippuat
– hajuvedet ja partavedet, kosmetiikka
Tähän ei kuulu:
• paperista, sellusta, vanusta yms. valmistettujen
saniteetti- ja hygieniatuotteiden tukkukauppa
(46499)

4646

Farmaseuttisten tuotteiden
tukkukauppa

Tähän kuuluu:
• farmaseuttisten ja lääketuotteiden tukkukauppa
• laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden tukkukauppa

46461 Lääketukkukauppa
Tähän kuuluu:
• lääkelain mukaisten lääkkeiden tukkukauppa
• farmaseuttisten ja lääketuotteiden tukkukauppa
Tähän ei kuulu:
• luontaistuotteiden tukkukauppa (46382)

46462 Laboratorio- ja
sairaanhoitovälineiden
tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• laboratorio-, terveyden- ja sairaanhoitovälineiden tukkukauppa
• kirurgisten, lääkinnällisten ja ortopedisten
kojeiden ja laitteiden tukkukauppa
• hammaslääkärien instrumenttien, tarvikkeiden
ja laitteiden tukkukauppa
• laboratoriokemikaalien, diagnostisten valmisteiden ja desinfektioaineiden tukkukauppa
• vanhusten ja vammaisten apuvälineiden
(esim. invalidipyörien, proteesien)
tukkukauppa
• sairaalakalusteiden, lääkintä-, hammaslääkintä-, kirurgiseen ja eläinlääkintäkäyttöön tarkoitettujen kalusteiden tukkukauppa

4647

Huonekalujen, mattojen ja
valaisimien tukkukauppa

46470 Huonekalujen, mattojen ja
valaisimien tukkukauppa
Tähän kuuluu:

• huonekalujen tukkukauppa
• mattojen tukkukauppa
• valaisimien ja valaisintarvikkeiden tukkukauppa:
– kiinteät ja siirrettävät valaisimet
– hehku-, halogeeni-, energiansäästö- ym.
lamput

• kotitalouksissa käytettävien sähkötarvikkeiden
tukkukauppa:

– sähkörasiat ja katkaisijat
– paristot, sulakkeet
Tähän ei kuulu:
• ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen
sähkötarvikkeiden tukkukauppa (46691)
• toimitilakalusteiden tukkukauppa (46650)
• kodin tekstiilien tukkukauppa (46412)

4648

Kellojen ja korujen tukkukauppa

46480 Kellojen ja korujen tukkukauppa
Tähän kuuluu:

• kellojen ja kellonosien sekä jalometallista
valmistettujen korujen, astioiden yms. teosten
tukkukauppa
Tähän ei kuulu:

• jalometalliharkkojen tukkukauppa (46720)
• jäljitelmäkorujen tukkukauppa (46499)
4649

Muiden taloustavaroiden
tukkukauppa

Tähän kuuluu:
paperi- ja toimistotarvikkeiden tukkukauppa
kirjatukkukauppa
urheilualan tukkukauppa
musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
veneiden ja veneilytarvikkeiden tukkukauppa
lelujen ja pelien tukkukauppa
muualla luokittelemattomien kotitaloustavaroiden tukkukauppa

•
•
•
•
•
•
•
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46491 Paperi- ja toimistotarvikkeiden
tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• paperikauppatavaran, kuten koulu- ja
konttoritarvikkeiden, vihkojen, kynien,
julisteiden, postikorttien yms. tukkukauppa
• aikakauslehtien ja sanomalehtien tukkukauppa
Tähän ei kuulu:
• kirjojen tukkukauppa (46492)
• askarteluvälineiden tukkukauppa (46499)
• talous- ja wc-paperien tms. saniteettituotteiden
tukkukauppa (46499)

46492 Kirjatukkukauppa
Tähän kuuluu:
• kirjojen tukkukauppa
Tähän ei kuulu:
• muiden paperituotteiden, painotuotteiden
sekä koulu- ja konttoritarvikkeiden tukkukauppa (46491)

46494 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• yksityiseen ja ammattimaiseen käyttöön
tarkoitettujen soittimien ja muiden musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
Tähän ei kuulu:

• viihde-elektroniikan tukkukauppa (46432)
• kuva- ja äänitallenteiden tukkukauppa,
videonauhat, CD:t, DVD:t (46432)

46495 Veneiden ja veneilytarvikkeiden
tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• veneiden sekä niiden osien ja veneilytarvikkeiden tukkukauppa ml. vesiskootterit, moottorit
Tähän ei kuulu:

• sukellus- ja vesiurheiluvälineiden tukkukauppa
(46493)

• pelastusliivien tukkukauppa (46493)

46493 Urheilualan tukkukauppa

46496 Lelujen ja pelien tukkukauppa

Tähän kuuluu:
• polkupyörien ja niiden osien ja tarvikkeiden
tukkukauppa
• urheilu-, retkeily-, metsästys- ja kalastusvälineiden tukkukauppa:
– kuntosalilaitteet
– pallot, mailat, sukset, luistimet
– retkeilyvarusteet, teltat, makuupussit
– ratsastustarvikkeet
– sukellusvälineet
– rullaluistimet
– vesisukset, purjelaudat
– kelkat
– urheilukypärät, pelastusliivit ym.
urheilussa käytettävät suojavarusteet
– erikoisurheilujalkineet, kuten hiihtomonot
– muut urheiluvälineet

Tähän kuuluu:
• pelien ja lelujen tukkukauppa ml. video- ja
tietokonepelit

Tähän ei kuulu:
• urheiluvaatteiden tukkukauppa (46421)
• aseiden ja ammusten tukkukauppa (46699)
• veneiden tukkukauppa (46495)
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Tähän ei kuulu:

• pelikonsolien tukkukauppa (46510)
46499 Muu kotitaloustavaroiden
tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• puusta tehtyjen tavaroiden, punontateosten
ja korkkitavaroiden yms. tukkukauppa
• nahka- ja tekonahkatavaroiden ja matkalaukkujen yms. tukkukauppa
• ruokailuvälineiden ja ruoanvalmistusvälineiden tukkukauppa
• kotitalouksissa käytettävien muiden metallitavaroiden tukkukauppa
• matkamuistojen, jäljitelmäkorujen ja
koriste-esineiden tukkukauppa
• taideteosten ja taiteilijatarvikkeiden
tukkukauppa
• askartelutarvikkeiden tukkukauppa
• postimerkkien ja kolikoiden tukkukauppa
• lemmikkieläinten tarvikkeiden tukkukauppa
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• paperista, sellusta, vanusta yms. valmistettu•
•

jen saniteetti- ja hygieniatuotteiden (talousja wc-paperit, vaipat yms.) tukkukauppa
lastenvaunujen tukkukauppa
muualle luokittelemattomien kotitaloustavaroiden tukkukauppa

• mikrosirujen ja integroitujen piirien
tukkukauppa

• painettujen piirilevyjen tukkukauppa
Tähän ei kuulu:

• tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden
tukkukauppa (46510)

Tähän ei kuulu:
• posliini-, lasi-, savi-, muoviastioiden ja taloustavaroiden tukkukauppa (46441)
• lemmikkieläinten ja akvaariokalojen tukkukauppa
(46230) ja niiden ruokien tukkukauppa (46383)

• kuva- ja äänitallenteiden tukkukauppa (46432)
• radioiden, televisioiden ja muun viihde-

465

• puhelimien ja muiden viestintälaitteiden

Tieto- ja viestintäteknisten
laitteiden tukkukauppa

elektroniikan tukkukauppa (46432)

46521 Viestintälaitteiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:
tukkukauppa:

– puhelimet, matkapuhelimet, radio-

Tähän kuuluu informaatio- ja tietoliikenneteknologian (ICT) välineiden, eli tietokoneiden ja televiestintälaitteiden sekä niiden osien tukkukauppa.

4651

Tietokoneiden, oheislaitteiden ja
ohjelmistojen tukkukauppa

46510 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja
ohjelmistojen tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• toimisto- ja kotikäyttöön tarkoitettujen
tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden
tukkukauppa
• ohjelmistojen tukkukauppa
• pelikonsolien tukkukauppa
Tähän ei kuulu:
• elektronisten laitteiden osien tukkukauppa
(46522)
• muiden toimistokoneiden ja -laitteiden tukkukauppa (46660)
• tietokonepelien tukkukauppa (46496)

4652

Elektroniikka- ja viestintälaitteiden
ja osien tukkukauppa

Tähän kuuluu:
• puhelinten ja viestintälaitteiden tukkukauppa
• tyhjien ääni- ja kuvatallennevälineiden (videonauhat, CD:t, DVD:t) tukkukauppa
• elektroniputkien tukkukauppa
• puolijohdekomponenttien tukkukauppa

puhelimet ja niiden lisälaitteet
paikannus- ja navigointilaitteet
puhelinkeskukset, puhelinvaihteet, faksit
hälytys- ja valvontalaitteet
antennit ja antennitarvikkeet
tyhjien ääni- ja kuvatallennevälineiden tukkukauppa (videonauhat, CD- ja DVD-levyt)

–
–
–
–
•

Tähän ei kuulu:

• tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden
tukkukauppa (46510)

46522 Elektronisten komponenttien
tukkukauppa
Tähän kuuluu:

• elektroniputkien tukkukauppa
• puolijohdekomponenttien tukkukauppa
• mikrosirujen ja integroitujen piirien
tukkukauppa

• painettujen piirilevyjen tukkukauppa
Tähän ei kuulu:

• tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden
tukkukauppa (46510)

466

Muiden koneiden, laitteiden
ja tarvikkeiden tukkukauppa

Tähän luokkaan kuuluu erikois- ja yleiskäyttöön
tarkoitettujen koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden
tukkukauppa.
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4661

Maa- ja metsätalouskoneiden ja
-tarvikkeiden tukkukauppa ml.
traktorit

46610 Maa- ja metsätalouskoneiden ja
-tarvikkeiden tukkukauppa ml.
traktorit
Tähän kuuluu:
• maatalouskoneiden ja -laitteiden tukkukauppa:
– aurat, lannanlevittimet, kylvökoneet
– sadonkorjuukoneet
– puimurit
– lypsykoneet
– siipikarjan hoidossa käytettävät koneet ja
laitteet
– mehiläistarhauksessa käytettävät koneet
ja laitteet
• maa- ja metsätaloudessa käytettävien
traktoreiden tukkukauppa
• metsäkoneiden tukkukauppa
• moottorisahojen tukkukauppa
• kalatalouden laitteiden tukkukauppa
Tähän kuuluu myös:
• ruohonleikkureiden tukkukauppa (käyttövoimasta riippumatta)
• nurmikon ja puutarhan hoitoon tarkoitettujen
koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa
Tähän ei kuulu:
• lannoitteiden, kasvinsuojelu- ja torjuntaaineiden sekä muiden maa- ja metsätaloudessa
käytettävien kemikaalien tukku- ja vähittäiskauppa (46750)
• taimien ja esim. nurmikon siementen tukkukauppa (46220)
• rehujen ja siemenviljan tukkukauppa (46210)

4662

Työstökoneiden tukkukauppa

46620 Työstökoneiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• kaikentyyppisten ja kaikkien materiaalien
työstämiseen tarkoitettujen koneiden, niiden
varaosien ja tarvikkeiden tukkukauppa:
– sirkkelit, puristimet, jyrsimet, sorvaus-,
poraus- ja höyläkoneet
Tähän kuuluu myös:
• tietokoneohjattujen työstökoneiden tukkukauppa
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Tähän ei kuulu:

• tekstiiliteollisuuden käyttämien tietokone-

•

•

ohjattujen koneiden sekä muiden tietokoneohjattujen ompelu- ja kutomakoneiden
tukkukauppa (46640)
muualla luokittelemattomien tuotantotoimintaan tai ammattimaiseen käyttöön
tarkoitettujen koneiden, laitteiden ja
tarvikkeiden tukkukauppa (4669)
moottorisahojen tukkukauppa (46610)

4663

Kaivos- ja rakennuskoneiden
tukkukauppa

46630 Kaivos- ja rakennuskoneiden
tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen
maansiirto-, kaivos- ja rakennuskoneiden
tukkukauppa:
– kaivos- ja louhintakoneet
– maansiirtokoneet, puskutraktorit,
kaivin- ja tienrakennuskoneet
– lumiaurat, lumilingot
– ammattikäyttöön tarkoitetut sähkötyökoneet, kuten kuumailmapuhaltimet,
naulaimet, rakennustelineet
Tähän ei kuulu:
• maa- ja metsätaloustraktorien ja -koneiden
tukkukauppa (46610)
• trukkien ja nosturien tukkukauppa (46699)

4664

Tekstiiliteollisuuden koneiden sekä
ompelu- ja kutomakoneiden
tukkukauppa

46640 Tekstiiliteollisuuden koneiden
sekä ompelu- ja kutomakoneiden
tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• tekstiiliteollisuuden käyttämien koneiden
tukkukauppa
• ompelu- ja kutomakoneiden tukkukauppa
Tähän ei kuulu:

• muualla luokittelemattomien tuotantotoimintaan tai ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen
koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden
tukkukauppa (4669)
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Toimitilakalusteiden tukkukauppa

4669

46650 Toimitilakalusteiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• toimitilakalusteiden tukkukauppa:
– työpöydät, työtuolit, yleis-, aula- ja
kokoontumistilojen kalusteet
– säilyttimet, kuten kaapit, laatikostot,
hyllystöt, keskusyksikkötelineet
– AV-kalusteet, seinäkkeet ja siirrettävät
tilanjakoelementit
• myymäläkalusteiden tukkukauppa:
myyntitiskit, esittelykaapit, hyllyt yms.
• ravintoloiden, hotellien, teatterien, elokuvateatterien ja vastaavien tilojen kalusteiden
tukkukauppa
• muiden julkisten tilojen, kuten kirkkojen ja
koulujen kalusteiden tukkukauppa
• laboratorioiden penkkien, jakkaroiden ja huonekalujen tukkukauppa (esim. kaapistot ja pöydät)
Tähän ei kuulu:
• sairaalakalusteiden, lääkintä-, hammaslääkintä-, kirurgiseen ja eläinlääkintäkäyttöön tarkoitettujen kalusteiden tukkukauppa (46462)
• valaisimien tukkukauppa (46470)

4666

Muiden konttorikoneiden ja
-laitteiden tukkukauppa

46660 Muiden konttorikoneiden ja
-laitteiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• konttorikoneiden ja -laitteiden tukkukauppa:
– kirjoitus-, lasku-, kopio- ja kassakoneet,
laskimet
– sanelukoneet, postin käsittelykoneet
– kielistudiot
Tähän ei kuulu:
• tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden tukkukauppa (46510)
• elektronisten laitteiden osien tukkukauppa
(46522)
• puhelimien ja muiden viestintälaitteiden
tukkukauppa (46521)
• myymälöiden kylmäkalusteiden ja suurkeittiökoneiden tukkukauppa (46699)
• puhelinvaihteiden ja faksien tukkukauppa
(46521)

Muiden koneiden, laitteiden ja
tarvikkeiden tukkukauppa

Tähän kuuluu:

• tuotantotoimintaan tai ammattimaiseen

•
•
•

käyttöön tarkoitettujen kuljetusvälineiden
tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot,
moottoripyörät ja polkupyörät)
tuotantotoiminnassa käytettävien robottien
tukkukauppa
tuotantotoimintaan tarkoitettujen sähkötarvikkeiden tukkukauppa
muualla luokittelemattomien teollisuudessa,
kaupassa ja merenkulussa sekä muilla palvelualoilla käytettävien koneiden ja laitteiden
tukkukauppa

Tähän ei kuulu:

• moottoriajoneuvojen, peräkärryjen ja matkailuvaunujen tukkukauppa (451)

• moottoriajoneuvojen osien tukkukauppa (4531)
• moottoripyörien tukkukauppa (45401)
• kaivostoiminnassa, rakentamisessa ja tien•

pidossa käytettävien koneiden ja laitteiden
tukkukauppa (46630)
tekstiiliteollisuudessa käytettävien koneiden
ja laitteiden tukkukauppa (46640)

46691 Sähkötarviketukkukauppa
Tähän kuuluu:

• pääasiassa tuotanto- ja liiketoimintaan sekä
ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen
sähkötarvikkeiden tukkukauppa:
– asennustarvikkeet, sähkökalusteet-,
johdot, -kytkimet ja -kaapelit, asennusputket ja -tarvikkeet, rasiat
– sähkökeskukset ja -mittarit, muuntajat,
generaattorit, komponentit, releet,
kontaktorit yms.
– sähkömoottorit ja -lämmityslaitteet sekä
tarvikkeet
Tähän ei kuulu:
• kotitalouksissa käytettävien sähkötarvikkeiden
tukkukauppa (46470)
• kodinkoneiden tukkukauppa (46431)
• päätoimisten sähköasennusliikkeiden toiminta
(43210)
• elektronisten komponenttien tukkukauppa
(46522)
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46692 Teollisuudessa käytettävien
muiden koneiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• suoraan tuotantotoiminnassa käytettävien
koneiden tukkukauppa:
– robotit
– prosessinohjauslaitteet, teollisuusvaa’at ja
-kalusteet
– graafisen teollisuuden koneet ja laitteet,
kuten painokoneet, taittokoneet, leikkurit,
nitomakoneet
– elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneet ja laitteet
Tähän ei kuulu:
• metallin ja puun työstökoneiden tukkukauppa
(46620)
• kaivostoiminnassa, rakentamisessa ja tienpidossa käytettävien koneiden ja laitteiden
tukkukauppa (46630)
• maa- ja vesirakentamisessa käytettävien
koneiden ja laitteiden tukkukauppa (46630)
• tekstiiliteollisuudessa käytettävien koneiden ja
laitteiden tukkukauppa (46640)
• tietokoneiden tukkukauppa (46510)

46699 Muualla luokittelemattomien
koneiden ja laitteiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• muualla luokittelemattomien tuotantotoimintaan tai ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa:
– kuljetusvälineet ja siirtolaitteet, kuten
trukit ja nosturit
– hydrauliikkalaitteet, kompressorit ja pumput
– teollisuuden ja merenkulun mittaus-,
tarkkailu- ja ohjauslaitteet
– myymälöiden yms. kylmäkalusteet ja
suurkeittiökoneet
– myymälävaa’at
– liiketoimintaan tarkoitetut pesu- ja
siivouskoneet ja -laitteet
– erilaiset raha- ja/tai korttiautomaatit
– työturvallisuustarvikkeet, väestönsuojelutarvikkeet
– muut muualla luokittelemattomat kaupassa ja merenkulussa ja muilla palvelualoilla
käytettävät koneet ja laitteet
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• hissien tukkukauppa
• solariumlaitteiden tukkukauppa
• aseiden ja ammusten tukkukauppa

467

Muu erikoistunut
tukkukauppa

Tähän luokkaan kuuluu muu erikoistunut tukkukauppa, jota ei ole luokiteltu muilla tukkukaupan
kolminumerotasoilla. Tähän sisältyvät sellaisten
välituotteiden (pl. maatalouden) tukkukauppa,
jotka on pääosin tarkoitettu tuotantotoimintaan
tai muuhun ammattimaiseen käyttöön.

4671

Kiinteiden, nestemäisten ja
kaasumaisten polttoaineiden
yms. tukkukauppa

Tähän kuuluu:
• polttoaineiden sekä voitelu- ja jäähdytysaineiden tukkukauppa

46711 Nestemäisten ja kaasumaisten
polttoaineiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• polttoaineiden ja voitelu- tai jäähdytysaineiden tukkukauppa, kuten:
– raakaöljy, diesel, bensiini, polttoöljy,
lämmitysöljy, lentopetroli, nafta
– nestekaasu, butaani- ja propaanikaasu
– maakaasu
– voiteluöljyt ja vaseliinit, öljyjalosteet
Tähän ei kuulu:
• huoltamotoiminta (47301)
• polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista
(47302)
• paineistetun maakaasun (CNG) jakelu
polttoaineeksi (47301)
• maakaasun siirto valtakunnallisessa runkoverkossa (49500)
• maakaasun välityskauppa (35230)

46719 Muiden polttoaineiden
tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• muiden polttoaineiden tukkukauppa:
– puu- ja kivihiili, koksi, polttoturve,
pelletit, hake, halot ja muu polttopuu
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Raakametallien ja metallimalmien
tukkukauppa

46720 Raakametallien ja metallimalmien
tukkukauppa

• ovien ja ikkunoiden tukkukauppa valmistusmateriaalista riippumatta

• keittiö- ja kylpyhuonekaappien sekä muiden
kiinteiden kalusteiden tukkukauppa
valmistusmateriaalista riippumatta
saunapakettien tukkukauppa
puutarhavajojen, parakkien, leikkimökkien ja
laiturien yms. rakennelmien tukkukauppa

Tähän kuuluu:
• rauta- ja värimetallimalmien tukkukauppa,
myös alkumuodossaan
• muualla luokittelematon puolivalmiiden
rauta- ja värimetallituotteiden tukkukauppa
• kullan ja muiden jalometallien tukkukauppa

•
•

Tähän ei kuulu:
• metalliromun tukkukauppa (46770)

• parkettien tukkukauppa (46735)
• raakapuutavaran tukkukauppa (46731)
• ammeiden, WC- ja pesualtaiden tukkukauppa

4673

• sahatun ja höylätyn puutavaran myynti

Puun, rakennusmateriaalien ja
saniteettilaitteiden tukkukauppa

Tähän kuuluu:
• raakapuun sekä sahatun ja höylätyn puutavaran tukkukauppa
• rakennusmateriaalien tukkukauppa: maalit,
tapetit, lattiapäällysteet, tasolasi ja
saniteettilaitteet
• valmiiden rakennusten ja rakennelmien
tukkukauppa

Tähän ei kuulu:

• omakotitalo- ja kesämökkipakettien välityskauppa (46130)

(46734)
rautakaupoissa (47521)

46733 Metalli- ja mineraalituotteiden
tukkukauppa
Tähän kuuluu:

• raudasta ja muista metalleista valmistettujen

Tähän ei kuulu:
• omakotitalo- ja kesämökkipakettien välityskauppa (46130)

46731 Raakapuutukkukauppa
Tähän kuuluu:
• raakapuun tukkukauppa sekä puun
maahantuonti
• joulukuusien tukkukauppa
Tähän ei kuulu:
• sahatun ja höylätyn puutavaran tukku- ja
vähittäiskauppa (46732)

46732 Puutavaratuotetukkukauppa
Tähän kuuluu:
• pääosin puusta ja sen jalosteista valmistettujen
rakennustarvikkeiden ja rakenteiden
tukkukauppa
• sahatun ja höylätyn puutavaran tukku- ja
vähittäiskauppa
• vanerin, sahatun ja höylätyn puutavaran, rima-,
lastu- ja kipsi- yms. levyjen ja kattotuolien
tukkukauppa

•
•

rakennustarvikkeiden ja muiden metallitavaroiden sekä mineraalituotteiden tukkukauppa:
– raudoitusteräkset, teräslevyt, muotoraudat, metallirakenteet
– rakennuksissa käytettävät metallivalutuotteet
– hiekka, sora, kevytsora, sepeli
– tasolasi
– sementti- ja betonituotteet, kipsi, tiilet
– keraamiset laatat ja laatoitustarvikkeet
– kaikki kateaineet
– rakennusmuovit, kumit
– sadevesijärjestelmät, salaojaputket
– eristeet, kuten vuori-, sellu-, lasivilla,
solumuovi, polyuretaani, bitumi
– tikkaat valmistusaineesta riippumatta
kiukaiden tukkukauppa
räjähdysaineet, ilotulitustarvikkeet

Tähän ei kuulu:

• valmisbetonin myynti (23630)
• raakametallin tukkukauppa (46720)
46734 Kylpyhuonekalusteiden ja
-tarvikkeiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:

• ammeiden, WC- ja pesualtaiden sekä muiden
vastaavien saniteettikalusteiden tukkukauppa
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Tähän ei kuulu:
• LVI-tarvikkeiden tukkukauppa (esim. hanat)
(46742)
• kylpyhuonekaappien tukkukauppa (46732)
• saunarakennusten välityskauppa (46130)
• saunapakettien tukkukauppa (46732)
• kiukaiden tukkukauppa (46733)

46735 Lattianpäällysteiden ja tapettien
tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• lattianpäällysteiden sekä niihin olennaisesti
liittyvien aineiden ja tarvikkeiden
tukkukauppa:
– parketit, laminaatit, muovimatot, joustovinyylit, korkkilaatat
– lattialiimat yms.
• tapettien sekä niihin olennaisesti liittyvien
aineiden ja tarvikkeiden tukkukauppa
• maalien, lakkojen yms. tukkukauppa
Tähän ei kuulu:
• keraamisten laattojen ja laatoitustarvikkeiden
tukkukauppa (46733)
• mattojen tukkukauppa (46470)

46739 Rakennustarvikkeiden
yleistukkukauppa
Tähän kuuluu:
• erikoistumaton, tavaravalikoimaltaan laaja
puun ja rakennusmateriaalien, työkalujen ja
LVI-laitteiden yms. yleistukkukauppa

4674

Rautakauppatavaroiden,
LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden
tukkukauppa

Tähän kuuluu:
• rautakauppatavaroiden, kuten käsityökalujen,
lukkojen ja kiinnitystarvikkeiden tukkukauppa
• LVI-laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa

46741 Työkalu- ja tarviketukkukauppa
Tähän kuuluu:
• rautakauppatavaroiden, käsi- ja sähkötyökalujen tukkukauppa:
– kiinnitystarvikkeet: naulat, ruuvit yms.
– helat, lukot yms.
– porat ja niiden terät sekä muut sähkötyökalut
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– vasarat, sahat, ruuvimeisselit ja muut
käsityökalut

– lapiot, haravat, kottikärryt, köydet
Tähän ei kuulu:
• ruohonleikkureiden tukkukauppa (46610)
• rakennuskoneiden tukkukauppa (46630)
• metallin ja puun työstökoneiden tukkukauppa
(46620)
• maatalouskoneiden tukkukauppa (46610)
• muiden ammattikäyttöön myytävien koneiden
kauppa (46692, 46699)
• sadevesijärjestelmien ja salaojaputkien
tukkukauppa (46733)
• tikkaiden tukkukauppa (46733)

46742 Lämpö-, vesi- ja
ilmastointilaitteiden ja
-tarvikkeiden tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• LVI-asennuksissa käytettävien laitteiden ja
tarvikkeiden tukkukauppa:
– lämmityselementit ja -laitteet
(mm. patterit, kaukolämpölaitteet)
– vesikalusteet ja -laitteet: kuumavesivaraajat, putket, vesijohdot, hanat,
t-haarat, liitoskappaleet, kumiletkut jne.
– ilmastointikoneet ja -tarvikkeet
– LVI-alan mittarit, säätö- ja valvontalaitteet
• palohälytys- ja sammutusjärjestelmien, kuten
sprinklerilaitteistojen tukkukauppa
Tähän ei kuulu:

• kylpyhuonekalusteiden tukkukauppa (46732)
• LVI-alan asennustyö (43220)
• muiden rakentamisessa käytettävien eristeiden
tukkukauppa (46733)

• sähkölämmityselementtien ja -tarvikkeiden
tukkukauppa (46691)

• käsisammuttimien tukkukauppa (46741)
4675

Peruskemikaalien, lannoitteiden
yms. tukkukauppa

46750 Peruskemikaalien, lannoitteiden
yms. tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• raaka-aineina käytettävien teollisuuskemikaalien tukkukauppa:
– aniliini, painovärit, eteeriset öljyt, teollisuuskaasut, kemialliset liimat, väriaineet,
synteettinen hartsi, metanoli, parafiini,
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haju- ja makuaineet, sooda, teollisuussuola,
hapot ja rikki, tärkkelysjohdannaiset jne.
lannoitteiden, kasvinsuojelu- ja torjuntaaineiden sekä muiden maa- ja metsätaloudessa
käytettävien kemikaalien tukkukauppa

Tähän ei kuulu:

• olennaista muuntamisprosessia edellyttävä

•
4676

Muiden välituotteiden
tukkukauppa

•

46760 Muiden välituotteiden
tukkukauppa
Tähän kuuluu:
• muoviraaka-aineen tukkukauppa
• kumin tukkukauppa
• tekstiilikuitujen jne. tukkukauppa
• sellun, paperin, kartongin ja pahvin sekä
pakkausaineiden tukkukauppa
• jalokivien tukkukauppa

4677

Jätteen ja romun tukkukauppa

46770 Jätteen ja romun tukkukauppa
Tähän kuuluu metalli- ja muun romun ja jätteen
(paperi, puu, lasi, muovi) tukkukauppa kierrätystä
varten ml. keruu, lajittelu, erottelu, käyttökelpoisten osien irrottaminen käytetyistä tavaroista uudelleen käyttöä varten, uudelleenpakkaus, varastointi ja jakelu, kuitenkin ilman olennaista muuntamisprosessia.
Tähän kuuluu myös:
• autojen, tietokoneiden, televisioiden ja muiden laitteiden purku käyttökelpoisten osien
uudelleen myyntiä varten

47

jätteen, romun ja muiden tavaroiden käsittely
uusioraaka-aineeksi käytettäväksi teollisessa
tuotantoprosessissa (383)
kotitalous- ja teollisuusjätteen kerääminen
(381) ja hävittäminen (382)
autojen, tietokoneiden, televisioiden ja muiden
laitteiden purku metallin tai muun materiaalin
kierrätykseen (38310) tai silppuaminen
mekaanisessa prosessissa (38320)

469

Muu tukkukauppa

4690

Muu tukkukauppa

Tähän kuuluu:

• tavaravalikoimaltaan laaja erikoistumaton
tukkukauppa

46901 Yleistukkukauppa
Tähän kuuluu:

• tavaravalikoimaltaan laaja erikoistumaton
•

tukkukauppa; valikoimaan kuuluvat ainakin
elintarvikkeet, rauta-kauppatavarat ja tekstiilit
keskustukkuliikkeiden yleistukkukauppa

46909 Muualla luokittelematon
tukkukauppa
Tähän kuuluu:

• muualla luokittelematon laajan tavaravalikoiman tukkukauppa

Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen
ja moottoripyörien kauppa)

Tähän luokkaan kuuluu uusien ja käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa pääasiassa yksityisille kuluttajille henkilökohtaiseen tai kotitalouskäyttöön.
Myynti tapahtuu tavarataloissa, myymälöissä, myymäläautoissa ja -veneissä, kioskeissa, tori- ja hallikaupoissa, myyntikojuissa, postimyyntiliikkeissä,
Internetissä, huutokauppakamareilla, kuluttajaosuuskunnissa, verkostomarkkinointina (myös kotimyynti), ovelta-ovelle -myyntinä tms.
Vähittäiskauppa luokitellaan ensiksi myyntipisteen tyypin mukaan: vähittäiskauppa myymälöissä

(471–477) ja vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä (478–479). Vähittäiskauppa myymälöissä sisältää sekä uusien että käytettyjen tavaroiden
vähittäiskaupan. Vähittäiskauppa myymälöissä
jaetaan edelleen erikoistumattomissa myymälöissä
(471) ja erikoistuneissa myymälöissä (472–477)
tapahtuvaan vähittäiskauppaan.
Vähittäiskaupassa myydään pääasiassa kulutustavaroita ja sen vuoksi tuotantotoiminnassa käytettävät tavarat, kuten vilja, malmit, teollisuuslaitteet
jne., myydään yleensä tukkukaupassa. Kuitenkin
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vähittäiskauppaan kuuluu myös ammattikäyttöön
tarkoitettujen tietokoneiden, paperikauppatavaroiden, maalien ja puutavaran myynti, jos myynti
tapahtuu vähittäiskaupan myymälöissä.
Vähittäiskauppaan sisältyy myös tavallisia kaupan
aputoimintoja, esimerkiksi tavaroiden lajittelua,
sekoittamista ja pakkaamista. Myös vähittäiskaupan yhteydessä tapahtuva kotitalousesineiden korjaus luokitellaan asianomaiseen vähittäiskaupan
luokkaan.
Tähän ei kuulu:
• maa- ja metsätaloudessa käytettävien koneiden
ja laitteiden tukku- ja vähittäiskauppa (46610)
• maa- ja metsätaloudessa käytettävien lannoitteiden, kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden sekä
muiden kemikaalien tukku- ja vähittäiskauppa
(46750)
• moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien osien
myynti (45)
• paikalla nautittavan ruoan ja juomien myynti
sekä noutoaterioiden myynti (56)
• puhelinmyynti ja -markkinointi (82200)
• kotitalousesineiden korjaus muuten kuin kaupan
yhteydessä (95)
• kanta-asiakasohjelmien hallinnointi (82990)
• kauppapankit (64190)

47111 Isot supermarketit (yli 1000 m²)
Tähän kuuluu:
• sellaisten hypermarket-tyyppisten valintamyymälöiden vähittäiskauppa, joiden myymäläpinta-ala on yli 1 000 m² ja joiden myynnistä
vähintään puolet on päivittäistavaroita

47112 Pienet supermarketit
(400–1 000 m²)
Tähän kuuluu:
• sellaisten supermarket-tyyppisten valintamyymälöiden vähittäiskauppa, joiden myymäläpinta-ala on vähintään 400 m² mutta alle
1 000 m² ja joiden myynnistä vähintään
puolet on päivittäistavaroita

47113 Valintamyymälät (yli 100,
alle 400 m²)
Tähän kuuluu:
• sellaisten pääasiassa päivittäistavaroihin
keskittyneiden valinta- ja palvelumyymälöiden
vähittäiskauppa, joiden myymäläpinta-ala on
alle 400 m² ja päivittäistavaroiden osuus
myynnistä on vähintään puolet
Tähän ei kuulu:

• pinta-alaltaan alle 100 m² päivittäistavara-

471

Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä

Tähän luokkaan kuuluu erikoistumaton vähittäiskauppa, kuten supermarketit ja tavaratalot, joissa
myydään moneen eri tuoteryhmään kuuluvia tavaroita. Kauppakeskuksissa toimivia eri yrityksiä ei
luokitella yhtenä kokonaisuutena erikoistumattomiin myymälöihin, vaan kukin yritys luokitellaan
oman toimintansa perusteella.

4711

Elintarvikkeiden, juomien ja
tupakan erikoistumaton
vähittäiskauppa

Tähän kuuluu:
• laajan tavaravalikoiman vähittäiskauppa, jossa
elintarvikkeiden, juomien ja tupakan osuus
kokonaismyynnistä on vähintään puolet. Niiden lisäksi valikoimiin voi kuulua muitakin
tuoteryhmiä, kuten vaatteet, huonekalut, koneet ja laitteet, rautatavarat, kosmetiikka jne.
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kaupat (47114)

47114 Elintarvike-, makeis- ym. kioskit
(alle 100 m²)
Tähän kuuluu:
• päivittäistavarakaupat, joiden myymäläpintaala on enintään 100 m² ja päivittäistavaroiden
osuus myynnistä on vähintään puolet
• päivittäistavaroiden vähittäiskauppa elintarvikekioskeista
• makeiskioskit
• päivittäistavaroiden myynti myymäläautoista
ja -veneistä
Tähän ei kuulu:
jäätelökioskit ja -autot (47291)
makeisiin erikoistuneet herkkukaupat (47242)
grillikioskit (56103)
lehtikioskit (47622)
kukkakioskit (47762)
matkamuistoja ja lahjaesineitä myyvät kioskit
(47785)

•
•
•
•
•
•
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Muu vähittäiskauppa
erikoistumattomissa myymälöissä

Tähän ei kuulu:

• laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa
(47913)

Tähän kuuluu:
• laajan tavaravalikoiman vähittäiskauppa, jossa
elintarvikkeiden, juomien ja tupakan osuus
kokonaismyynnistä on alle puolet
• laajan tavaravalikoiman yleistavaratalot, joissa
voidaan myydä vaatteita, huonekaluja, kodinkoneita ja laitteita, rautakauppatavaraa, kosmetiikkaa, koruja, leluja, urheiluvälineitä tms.

• kauppakeskuksia, joissa toimii useita eri yrittä-

Tähän ei kuulu:
• laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa
(47913)
• kauppakeskuksia, joissa toimii useita eri yrittäjiä, ei luokitella tavarataloiksi, vaan kukin yrittäjä luokitellaan oman toimintansa perusteella
• tavaravalikoimaltaan suppeat myymälät, esim.
vain tekstiilejä, vaatteita ja jalkineita tms. myyvät liikkeet, määritellään erikoistuneiden myymälöiden luokkaan liikevaihdon, marginaalien,
myyntipinta-alan tms. perusteella

• vähittäiskauppa sellaisissa laajan tavaravalikoi-

47191 Itsepalvelutavaratalot (yli 2 500 m²)
Tähän kuuluu:
• vähittäiskauppa itsepalvelutavarataloissa,
joiden myymäläpinta-ala on yli 2 500 m², ja
joissa elintarvikkeiden, juomien ja tupakan
osuus kokonaismyynnistä on alle puolet.
Myynti perustuu pääasiassa itsepalveluun.
Tähän ei kuulu:
• laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa
(47913)
• kauppakeskuksia, joissa toimii useita eri yrittäjiä, ei luokitella tavarataloiksi, vaan kukin yrittäjä luokitellaan oman toimintansa perusteella

47192 Tavaratalot (yli 2 500 m²)
Tähän kuuluu:
• vähittäiskauppa sellaisissa laajan tavaravalikoiman yleistavarataloissa, joiden myymäläpinta-ala on yli 2 500 m², ja joissa elintarvikkeiden, juomien ja tupakan osuus kokonaismyynnistä on alle puolet. Tavaratalon
palveluaste on korkea, ja kassoja voi olla
myös osastoilla.

jiä, ei luokitella tavarataloiksi, vaan kukin yrittäjä luokitellaan oman toimintansa perusteella

47199 Pienoistavaratalot ja muut
erikoistumattomat myymälät
(alle 2 500 m²)
Tähän kuuluu:
man myymälöissä, joiden myymäläpinta-ala
on alle 2 500 m² ja joissa elintarvikkeiden,
juomien ja tupakan osuus kokonaismyynnistä
on alle puolet.

472

Elintarvikkeiden, juomien ja
tupakan vähittäiskauppa
erikoismyymälöissä

Tähän kuuluu elintarvikkeiden, juomien tai tupakan myynti:
• sellaisten erikoistuneiden elintarvikkeita, juomia tai tupakkaa ja muita päivittäistavaroita
myyvien liikkeiden vähittäiskauppa, joiden
myynti on keskittynyt tiettyyn tuoteryhmään.
Tähän ei kuulu:

• vähittäiskauppa sellaisissa laajan tavaravali-

•

koiman myymälöissä, joissa elintarvikkeiden,
juomien ja tupakan osuus yhteensä kokonaismyynnistä on vähintään puolet (4711)
erikoistunut elintarvikekauppa toreilla (47810)

4721

Hedelmien, marjojen ja
vihannesten vähittäiskauppa

47210 Hedelmien, marjojen ja
vihannesten vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:

• tuoreiden, käsiteltyjen ja säilöttyjen
hedelmien, vihannesten ja juuresten vähittäiskauppa, myös kauppahalleissa
Tähän ei kuulu:

• hedelmiin, marjoihin ja vihanneksiin
erikoistunut torikauppa (47810)
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4722

Lihan ja lihatuotteiden
vähittäiskauppa

4725

Alkoholi- ja muiden juomien
vähittäiskauppa

47220 Lihan ja lihatuotteiden
vähittäiskauppa

47250 Alkoholi- ja muiden juomien
vähittäiskauppa

Tähän kuuluu:
• jalostamattoman lihan (myös siipikarjan ja
riistan), sisäelimien, makkaran ym. lihajalostustuotteiden vähittäiskauppa, myös
kauppahalleissa

Tähän kuuluu:
• alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa

Tähän ei kuulu:
• elävien eläinten kauppa (46230)

4723

Kalan, äyriäisten ja nilviäisten
vähittäiskauppa

47230 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• kalan, rapujen, simpukoiden yms. merenantimien sekä kalajalosteiden yms. vähittäiskauppa, myös kauppahalleissa
Tähän ei kuulu:
• kalaan erikoistunut torikauppa (47810)
• akvaariokalojen vähittäiskauppa (47764)

4724

Leipomotuotteiden ja makeisten
vähittäiskauppa

47241 Leipomotuotteiden
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• leivän ja leipomotuotteiden vähittäiskauppa
• konditoriamyymälät
• leipään ja leivonnaisiin erikoistunut kauppa
kauppahalleissa
Tähän ei kuulu:
• leivonnaisiin erikoistunut torikauppa (47810)

47242 Makeisten vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• makeisiin erikoistuneet kaupat
Tähän ei kuulu:
• makeiskioskit (47114)
• makeisten automaattimyynti (47990)
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Tähän ei kuulu:

• virvoitusjuomien automaattimyynti (47990)
• alkoholijuomien vähittäiskauppa ulkomaanliikenteen laivoilla liikenteen harjoittajan
toimesta (50101)

4726

Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa

47260 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• tupakan, tupakkatuotteiden ja tupakointitarvikkeiden vähittäiskauppa erikoistuneissa
myymälöissä
Tähän ei kuulu:

• tupakan automaattimyynti (47990)
4729

Muu vähittäiskauppa
erikoismyymälöissä

Tähän kuuluu:
• maitotaloustuotteiden ja munien vähittäiskauppa
• muualla luokittelemattomien ruokatuotteiden
vähittäiskauppa

47291 Jäätelökioskit
Tähän kuuluu:
• jäätelökioskit
Tähän kuuluu myös:

• jäätelöautot
47292 Luontaistuotteiden
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• luontaistuotteiden vähittäiskauppa

47299 Muu päivittäistavaroiden
erikoisvähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• maitotaloustuotteiden vähittäiskauppa
• kanan- ja muiden linnunmunien vähittäiskauppa

G
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juustomyymälät
maustekaupat
kahvin, teen ja kaakaon vähittäiskauppa
viini- ja oluttarvikkeiden vähittäiskauppa
muualla luokittelemattomien ruokatuotteiden
erikoistunut vähittäiskauppa

Tähän ei kuulu:
• virvoitusjuomien, makeisten ja tupakan
automaattimyynti (47990)
• ruoan vähittäismyynti automaateista (47990)

473

Ajoneuvojen polttoaineen
vähittäiskauppa

4730

Ajoneuvojen polttoaineen
vähittäiskauppa

Tähän kuuluu:
• moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien polttoaineiden, voiteluaineiden ja jäähdytysnesteiden vähittäismyynti
Tähän ei kuulu:
• polttoaineiden tukkukauppa (46711)

47301 Huoltamotoiminta
Huoltamotoimintaan luokitellaan perinteinen huoltoasematoiminta eli polttoaineiden myynti ja ajoneuvojen huoltoon ja korjaukseen liittyvä palvelutoiminta. Tähän luokitellaan myös huoltamotoiminnan yhteydessä tapahtuva muu toiminta, jos sitä ei
ole erotettu omaksi toimipaikakseen, kuten kahvilatoiminta ja elintarvikekioskien toiminta. Laajamittainen kahvila- ym. toiminta erotetaan aina omaksi
aktiviteetikseen ja luokitellaan sen mukaan.
Tähän kuuluu:
• moottoriajoneuvojen, moottoripyörien ja
veneiden ym. polttoaineiden vähittäismyynti
huoltamoilta, myös komissiokaupalla
• moottoriajoneuvojen voiteluaineiden ja
jäähdytysnesteiden vähittäismyynti
• huoltamoiden yhteydessä tapahtuva
moottoriajoneuvojen pesu, huolto ja korjaus
Tähän ei kuulu:
• huoltamoiden yhteydessä toimivat kahvilaravintolat (56102) ja kahvilat (56302)
• laaja elintarvikkeiden myynti (4711)
• moottoriajoneuvojen erikoistunut korjaus ja
huolto (45201, 45403)
• moottoriajoneuvojen polttoaineiden tukkukauppa (46711)

47302 Polttoaineiden vähittäiskauppa
automaateista
Tähän kuuluu:

• polttoaineiden vähittäismyynti miehittämättömistä jakelupisteistä (kylmäasemilta)

474

Tieto- ja viestintäteknisten
laitteiden vähittäiskauppa
erikoismyymälöissä

Tähän luokkaan kuuluu tieto- ja viestintäteknisten
laitteiden, kuten tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden sekä televiestintävälineiden ja viihde-elektroniikan vähittäismyynti erikoisliikkeissä.

4741

Tietokoneiden, niiden
oheislaitteiden ja ohjelmistojen
vähittäiskauppa

47410 Tietokoneiden, niiden
oheislaitteiden ja ohjelmistojen
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:

• tietokoneiden vähittäiskauppa
• tietokoneiden oheislaitteiden vähittäiskauppa,
esim. tulostimet

• valmisohjelmistojen ml. videopelien vähittäiskauppa

• videopelikonsolien vähittäiskauppa
Tähän kuuluu myös:

• vähittäiskaupan yhteydessä tapahtuva
oheislaitteiden ja ohjelmistojen asennus
Tähän ei kuulu:

• tietokoneiden sekä niiden oheislaitteiden
tukkukauppa (46510)

• tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden korjaus
(95110)

• tyhjien kasettien ja CD-levyjen vähittäiskauppa
(47630)

4742

Televiestintälaitteiden
vähittäiskauppa

47420 Televiestintälaitteiden
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:

• televiestintälaitteiden vähittäiskauppa:
lanka-, matka-, radio- ja autopuhelimet lisälaitteineen, paikannus- ja navigointilaitteet
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Tähän ei kuulu:
• turva-, hälytys- ja valvontalaitteiden
vähittäiskauppa (47596)
• televiestintälaitteiden korjaus (95120)

• kodin tekstiilien ja liinavaatteiden, kuten

4743

• valmisverhojen vähittäiskauppa erikoisliikkeissä

Viihde-elektroniikan
vähittäiskauppa

vuodevaatteiden, pöytäliinojen, pyyhkeiden
yms. vähittäiskauppa
Tähän ei kuulu:
(47531)

47430 Viihde-elektroniikan
vähittäiskauppa

47512 Lankojen ja käsityötarvikkeiden
vähittäiskauppa

Tähän kuuluu:
• radio- ja televisiolaitteiden vähittäiskauppa
• audio- ja videolaitteiden vähittäiskauppa
• CD-, DVD- ym. soittimien ja tallentimien
vähittäiskauppa
• digisovittimien vähittäiskauppa
• kotiteatteri-järjestelmien ja kaiuttimien
vähittäiskauppa

Tähän kuuluu:
• käsityölankojen vähittäiskauppa
• ryijyjen, seinävaatteiden, kirjontatöiden
yms. tekemisessä tarvittavien materiaalien
vähittäiskauppa

Tähän ei kuulu:
• CD- ja DVD-levyjen vähittäiskauppa (47630)
• viihde-elektroniikan erikoistunut korjaus
(95210)
• matkapuhelimien vähittäiskauppa (47420)
• valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden
vähittäiskauppa (47782)

475

Muiden kotitaloustavaroiden
vähittäiskauppa erikoismyymälöissä

Tähän luokkaan kuuluu kotitaloustavaroihin, kuten
tekstiileihin, rautakauppatavaroihin, mattoihin, sähkölaitteisiin tai huonekaluihin erikoistunut vähittäiskauppa.

4751

Tekstiilien vähittäiskauppa

Tähän kuuluu:
• kankaiden, lankojen, käsityötarvikkeiden,
kodin liinavaatteiden ja sisustustekstiilien
vähittäiskauppa
Tähän ei kuulu:
• kankaiden, lankojen, käsityötarvikkeiden ja
sisustustekstiilien myynti tavarataloissa (4719)

Tähän ei kuulu:

• ompelukoneiden vähittäiskauppa
erikoisliikkeissä (47540)

4752

Rautakauppatavaran, maalien ja
lasin vähittäiskauppa

Tähän kuuluu:
• rautakauppatavaran vähittäiskauppa
• maalien ja lakkojen vähittäiskauppa
• tasolasin vähittäiskauppa
• muiden rakennusmateriaalien, kuten tiilien,
puutavaran sekä saniteettitilojen kalusteiden
vähittäiskauppa
• tee-se-itse -tarveaineiden ja -laitteiden
vähittäiskauppa
• ruohonleikkuukoneiden vähittäiskauppa
• saunapakettien, puutarhavajojen yms.
vähittäiskauppa
Tähän ei kuulu:

• maataloustuotannossa käytettävien koneiden ja
tarvikkeiden kauppa (46610)

• sahatun ja höylätyn puutavaran kauppa
•
•

puutavaran myyntiin erikoistuneissa liikkeissä,
lautatarhoilta tms. (46732)
kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa
(47593)
lasitusliikkeet (43342)

47511 Kankaiden vähittäiskauppa

47521 Rauta- ja rakennustarvikkeiden
yleisvähittäiskauppa

Tähän kuuluu:
• kankaiden vähittäiskauppa
• ompelutarvikkeiden vähittäiskauppa:
neulojen, ompelulangan yms. vähittäiskauppa

Tähän kuuluu:
• rautakauppatavaran laajan valikoiman
vähittäiskauppa, jossa minkään tuoteryhmän
osuus kokonaismyynnistä ei ole yli puolet
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Tähän ei kuulu:
• sahatun ja höylätyn puutavaran kauppa
puutavaran myyntiin erikoistuneissa liikkeissä,
lautatarhoilta tms. (46732)
• maaleihin erikoistunut vähittäiskauppa (47522)
• keittiö- ja saniteettitilojen kalusteisiin
erikoistunut vähittäiskauppa (47523)
• käsityökalujen erikoistunut vähittäiskauppa
(47529)
• lasitusliikkeet (43342)

Tähän ei kuulu:

• tapettien ja lattianpäällysteiden erikoistunut
vähittäiskauppa (47532)

• sahatun ja höylätyn puutavaran kauppa
•
•
•

puutavaran myyntiin erikoistuneissa liikkeissä,
lautatarhoilta tms. (46732)
maalien erikoistunut vähittäiskauppa (47522)
keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden erikoistunut vähittäiskauppa (47523)
kaasulla toimivien kodinkoneiden, kuten grillien
ja liesien erikoistunut vähittäiskauppa (47599)

47522 Maalien vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• maalien ja maalaustarvikkeiden vähittäiskauppa:
– maalit, vernissat, lakat, kyllästysaineet yms.
– liimat; pensselit, telat yms.
Tähän ei kuulu:
• tapettien ja lattianpäällysteiden erikoistunut
vähittäiskauppa (47532)
• kaakeleiden erikoistunut vähittäiskauppa
(47523)

47523 Keittiö- ja saniteettitilojen
kalusteiden vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden
vähittäiskauppa:
– keittiökalusteet ja muut kiinteät kalusteet
– saniteettitiloihin yms. tarkoitetut kaapit ja
kalusteet, ammeet, WC- ja pesualtaat, hanat
– keraamiset laatat, laatoitusaineet ja
-tarvikkeet
– saunat, saunapaketit ja kiukaat
Tähän ei kuulu:
• keittiökalusteiden asennus (43320)
• LVI-alan asennusliikkeiden toiminta (43220)
• erillisten valmissaunojen (rakennus) kauppa
(46130)

47529 Muu rauta- ja rakennusalan
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• työkalujen ja tee-se-itse -tarveaineiden ja
-laitteiden vähittäiskauppa
• käsisammuttimien vähittäiskauppa
• nurmikon ja puutarhan hoitoon tarkoitettujen
koneiden, kuten ruohonleikkuukoneiden
vähittäiskauppa

4753

Mattojen, tapettien ja
lattianpäällysteiden
vähittäiskauppa

Tähän kuuluu:

• mattojen vähittäiskauppa
• verhojen ja valoverhojen vähittäiskauppa
• tapettien ja lattiapäällysteiden vähittäiskauppa
Tähän ei kuulu:

• korkista valmistettujen lattialaattojen vähittäiskauppa (47521)

• keraamisten lattialaattojen vähittäiskauppa
(47523)

47531 Mattojen ja verhojen
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:

• mattojen vähittäiskauppa
• verhojen, valoverhojen ja kaihtimien erikoistunut vähittäiskauppa
Tähän ei kuulu:

• muiden kodintekstiilien, kuten vuodevaatteiden,
•
•

pöytäliinojen, pyyhkeiden yms. vähittäiskauppa
(47511)
kankaiden vähittäiskauppa (47511)
erilaisten lattianpäällysteiden, kuten laattojen,
kokolattiamattojen yms. vähittäiskauppa
(47521, 47523, 47532)

47532 Tapettien ja lattianpäällysteiden
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:

• tapettien ja lattiapäällysteiden (parketit,
laminaatit, muovimatot, joustovinyylit)
vähittäiskauppa
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Tähän ei kuulu:
• korkista valmistettujen lattialaattojen
vähittäiskauppa (47521)
• keraamisten laattojen, laatoitusaineiden ja
-tarvikkeiden vähittäiskauppa (47523)
• sisustustekstiileinä käytettävien mattojen
erikoistunut vähittäiskauppa (47531)
• maalien erikoistunut vähittäiskauppa (47522)
• rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa (47521)

4754

Sähköisten kodinkoneiden
vähittäiskauppa

47540 Sähköisten kodinkoneiden
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa:
– kodin kylmäkalusteet, liedet, astian- ja
pyykinpesukoneet, imurit, mankelit jne.
– kahvin- ja vedenkeittimet, leivänpaahtimet, silitysraudat, vatkaimet, yleiskoneet
– parranajokoneet ja hiustenkuivaimet
– ompelu- ja neulekoneet, saumurit
Tähän ei kuulu:
• viihde-elektroniikan vähittäiskauppa (47430)
• kodinkoneiden erikoistunut korjaus (95220)
• matkapuhelimien vähittäiskauppa (47420)
• kaasulla toimivien kodinkoneiden vähittäiskauppa (47599)

4759

Huonekalujen, valaisimien ja
muualla luokittelemattomien
taloustarvikkeiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä

Tähän kuuluu:
• huonekalujen vähittäiskauppa
• sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa
• taloustavaroiden, astioiden ja keittovälineiden
vähittäiskauppa
• soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
• muualla luokittelemattomien kotitaloustavaroiden ja ei-sähköisten laitteiden
vähittäiskauppa
• lukkoseppä- ja avainliikkeet

Tähän ei kuulu:

• antiikkiesineiden vähittäiskauppa (47791)
47591 Huonekalujen vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• huonekalujen vähittäiskauppa
Tähän ei kuulu:

• keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden
erikoistunut vähittäiskauppa (47523)

• toimisto- ja toimitilakalusteiden tukkukauppa
(46650)

• antiikkihuonekalujen vähittäiskauppa (47791)
• mattojen vähittäiskauppa (47531)
47592 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• kiinteät ja siirreltävät valaisimet
• valaistustarvikkeiden vähittäiskauppa:
– hehku-, halogeeni-, energiansäästö- ym.
lamput
• sähköasennustarvikkeiden ja muiden sähkökalusteiden vähittäiskauppa:
– jatko- ym. johdot, rasiat, katkaisijat
– paristot, sulakkeet ym.
Tähän ei kuulu:
• sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa
(47540)
• sähköasennustarvikkeiden ja -laitteiden
myynti ammattikäyttöön (asennusliikkeille
yms.) (46691)
• sähköasennusliikkeet (43210)

47593 Kumi- ja muovitavaroiden
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu erilaisten kumi- ja muovituotteiden
vähittäiskauppa:
• kulhot, kauhat, lastat, leikkuulaudat, sangot,
saavit, säilytyslaatikot yms.
• säilytysmuovien, vahakankaiden yms. vähittäiskauppa
• vaahtomuovin ja -rouheen, vaahtomuovi- ja
kumipatjojen vähittäiskauppa
• puutarhaletkujen yms. vähittäiskauppa
Tähän ei kuulu:

• kumista ja muovista valmistettujen taloustavaroiden verkosto- ja kotimyynti (47990)
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47594 Taloustavaroiden vähittäiskauppa

• puu-, korkki-, rottinki- ja korituotteiden

Tähän kuuluu:
• ruokailuvälineiden, ruoanvalmistusvälineiden,
lasi-, posliini- ja keramiikkatavaroiden ja muiden kotitaloustarvikkeiden vähittäiskauppa

• ei-sähkökäyttöisten kotitalouskoneiden

Tähän ei kuulu:
• muovisiin kotitaloustarvikkeisiin erikoistunut
vähittäiskauppa (47593)
• pesu- ja siivousvälineiden vähittäiskauppa
(47789)
• kotitalouden sähkötarvikkeiden vähittäiskauppa
(47592)

47595 Soittimien ja musiikkitarvikkeiden
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• soittimien (piano, kitara yms.) ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
• nuottien ja partituurien vähittäiskauppa
Tähän ei kuulu:
• CD- ja DVD-levyjen vähittäiskauppa (47630)
• viihde-elektroniikan erikoistunut vähittäiskauppa (47430)

47596 Lukkoseppä- ja avainliikkeet
Tähän kuuluu:
• lukkoseppä- ja avainliikkeiden toiminta
• sähköisten ja muiden turva-, valvonta- ja
hälytysjärjestelmien myynti ja asennus
myynnin yhteydessä
• lukituslaitteiden, kassakaappien ja -holvien
vähittäiskauppa
Tähän ei kuulu:
• turva-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien
asennus rakentamisen yhteydessä (43210)
• hälytysjärjestelmien avulla tehtävät valvontapalvelut (80200)
• turvallisuusjärjestelyihin liittyvä konsultointi
(74909)
• avainten kopiointi (95290)

47599 Muualla luokittelemattomien
kotitaloustarvikkeiden
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• peili- ja kehysliikkeet
• taulujen kehystäminen päätoimisena

vähittäiskauppa
vähittäiskauppa

• muualla luokittelemattomien kotitaloustavaroiden ja -laitteiden vähittäiskauppa
Tähän ei kuulu:

• mattojen vähittäiskauppa (47531)
• huonekalujen vähittäiskauppa (47591)
• sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa
(47540)

476

Kulttuuri- ja vapaa-ajan
tuotteiden vähittäiskauppa
erikoismyymälöissä

Tähän luokkaan kuuluu erikoismyymälöissä tapahtuva kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden, kuten
kirjojen, sanomalehtien, musiikki- ja videotallenteiden, urheiluvälineiden, pelien ja lelujen vähittäiskauppa.

4761

Kirjojen vähittäiskauppa

47610 Kirjojen vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:

• kirjojen vähittäiskauppa
Tähän ei kuulu:

• divarit ja antikvariaatit (47792)
4762

Sanomalehtien ja paperitavaran
vähittäiskauppa

Tähän kuuluu:

• lehtien ja toimistotarvikkeiden, kuten kynien
ja paperin vähittäiskauppa

47621 Paperi- ja toimistotarvikkeiden
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:

• koulu- ja toimistotarvikkeiden, kuten kynien,
lyijykynien, paperin, vihkojen ja lehtiöiden
vähittäiskauppa

47622 Aikakausjulkaisujen ja lehtien
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:

• aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäiskauppa
sekä lehtikioskit
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4763

Musiikki- ja videotallenteiden
vähittäiskauppa

47630 Musiikki- ja videotallenteiden
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• äänilevyjen, audionauhojen, CD-levyjen ja
kasettien vähittäiskauppa
• videonauhojen ja DVD-levyjen vähittäiskauppa
Tähän kuuluu myös:
• tyhjien kasettien ja CD-levyjen vähittäiskauppa

4764

Urheiluvälineiden vähittäiskauppa

Tähän ei kuulu:
purjelautojen vähittäiskauppa (47641)
veneiden vuokraus (77340)
veneiden korjaus (33150)
purjeiden korjaus (33190)

•
•
•
•

4765

Pelien ja leikkikalujen
vähittäiskauppa

47650 Pelien ja leikkikalujen
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• kaikenlaisista materiaaleista valmistettujen
pelien ja leikkikalujen vähittäiskauppa

Tähän kuuluu:
• urheilu- ja kalastusvälineiden, retkeilytarvikkeiden, veneiden ja polkupyörien
vähittäiskauppa

• videopelikonsoleiden vähittäiskauppa (47410)
• tietokonepelien ja videopelien vähittäiskauppa

47641 Urheiluvälineiden ja polkupyörien
vähittäiskauppa

477

Tähän kuuluu:
• polkupyörien vähittäiskauppa
• urheilu-, retkeily- ja kalastusvälineiden ja
-tarvikkeiden vähittäiskauppa:
– sukset, sauvat, lumilaudat, luistimet,
rullaluistimet, kelkat
– pallot, mailat
– urheilukypärät, suojukset ym. urheilussa
käytettävät suojavarusteet
– retkeilyvarusteet, teltat, makuupussit
– ratsastustarvikkeet
– sukellusvälineet, vesisukset ja purjelaudat,
pelastusliivit
– vavat, kelat, vieheet, kalahaavit
– urheilujalkineet ja -vaatteet
Tähän ei kuulu:
• aseiden ja ammusten vähittäiskauppa (47789)
• veneiden ja kanoottien vähittäiskauppa (47642)

47642 Veneiden ja veneilytarvikkeiden
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• purje- ja moottoriveneiden, niiden moottorien
ja tarvikkeiden vähittäiskauppa
• soutuveneiden vähittäiskauppa
• kanoottien ja muiden melontatarvikkeiden
vähittäiskauppa
• vesiskoottereiden vähittäiskauppa
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Tähän ei kuulu:

(47410)

Muiden tavaroiden
vähittäiskauppa
erikoismyymälöissä

Tähän luokkaan kuuluu kaikki erikoismyymälöissä
tapahtuva vähittäiskauppa, jota ei ole luokiteltu
muualle, kuten vaatteiden, jalkineiden ja nahkatavaroiden, farmaseuttisten tuotteiden ja terveydenhoitotarvikkeiden, kellojen, matkamuistojen, puhdistusaineiden, aseiden, kukkien, lemmikkieläinten ja muiden tuotteiden myynti. Tähän kuuluu
myös käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa
niihin erikoistuneissa myymälöissä.

4771

Vaatteiden vähittäiskauppa

Tähän kuuluu:
• vaatteiden, turkistuotteiden ja asusteiden
vähittäiskauppa
• työvaatteiden vähittäiskauppa

47711 Naisten vaatteiden
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• naisten vaatteisiin, asusteisiin tai alusvaatteisiin erikoistunut vähittäiskauppa
Tähän ei kuulu:

• käytettyjen vaatteiden vähittäiskauppa (47799)
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47712 Miesten vaatteiden
vähittäiskauppa

• kenkienhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa
• työ- ja turvajalkineiden vähittäiskauppa

Tähän kuuluu:
• miesten vaatteisiin, asusteisiin ja alusvaatteisiin erikoistunut vähittäiskauppa

• urheiluun käytettävien erikoisjalkineiden,

Tähän ei kuulu:
• käytettyjen vaatteiden vähittäiskauppa (47799)

47722 Laukkujen vähittäiskauppa

47713 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa

• matkalaukkujen, käsilaukkujen, salkkujen ja

Tähän kuuluu:
• lastenvaatteiden ja asusteiden vähittäiskauppa

•

Tähän ei kuulu:
kuten hiihtomonojen vähittäiskauppa (47641)

Tähän kuuluu:

Tähän ei kuulu:
• käytettyjen lastenvaatteiden vähittäiskauppa
(47799)

47714 Turkisten ja nahkavaatteiden
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• turkis- ja nahkavaatteiden ja -asusteiden
vähittäiskauppa

•

kassien vähittäiskauppa materiaalista
riippumatta
nahkatavaroiden kuten lompakoiden ja
kukkaroiden vähittäiskauppa
sateenvarjojen vähittäiskauppa

Tähän ei kuulu:

• nahkaisten asusteiden vähittäiskauppa (47714)
4773

Apteekit

47730 Apteekit
Tähän kuuluu:

• lääkkeiden ja farmaseuttisten erikoisvalmistei47715 Lakkien ja hattujen
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• lakkien ja hattujen vähittäiskauppa

47719 Vaatteiden yleisvähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• vaatetavaratalot ja muu vaatteiden vähittäiskauppa, jossa myydään miesten, naisten ja lasten
vaatteita ja asusteita sekä usein myös kenkiä
• työvaatteiden vähittäiskauppa

den vähittäiskauppa

4774

Terveydenhoitotarvikkeiden
vähittäiskauppa

47740 Terveydenhoitotarvikkeiden
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:

• terveyden- ja sairaanhoitolaitteiden ja -tarvikkeiden sekä apuvälineiden vähittäiskauppa:

– kuume-, verenpaine ja verensokerimittarit
– terveys- ja ortopediset jalkineet ja tukipohjalliset

4772

– pyörätuolit ja rollaattorit
– erilaiset tuet ja tukiliivit
– jalkojenhoitotuotteet yms.

Jalkineiden ja nahkatavaroiden
vähittäiskauppa

Tähän kuuluu:
• jalkineiden vähittäiskauppa
• nahkatavaroiden vähittäiskauppa
• nahasta, tekonahasta tai muusta materiaalista
valmistettujen laukkujen yms. vähittäiskauppa

47721 Jalkineiden vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• jalkineiden vähittäiskauppa

Tähän kuuluu myös:
• apuvälineiden, kuten kyynärsauvojen vuokraus vähittäiskaupan yhteydessä
Tähän ei kuulu:

• terveyden- ja sairaanhoitolaitteiden ja -tarvik•

keiden myynti sairaaloille tai muuhun ammattikäyttöön (46462)
sairaalakalusteiden myynti (46462)
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4775

Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden
vähittäiskauppa

47750 Kosmetiikka- ja
hygieniatuotteiden
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• kosmetiikan, hajuvesien sekä hygieniatuotteiden vähittäiskauppa

4776

Kukkien, kasvien, siementen,
lannoitteiden, lemmikkieläinten ja
niiden ruokien vähittäiskauppa

47761 Kukkien vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• leikkokukkien, koriste- ym. viherkasvien sekä
tarvikkeiden vähittäiskauppa
Tähän ei kuulu:
• kukkakioskit (47762)
• kukkien torimyynti (47890)
• puutarhakeskukset ja -myymälät (47763)

47762 Kukkakioskit
Tähän kuuluu:
• kukkien myynti kioskeista
Tähän ei kuulu:
• kukkien vähittäiskauppa kukkakaupoissa
(47761)
• kukkien torimyynti (47890)

47763 Puutarha-alan vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• taimien, siementen ja puutarhanhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa
• puutarhakeskukset ja -myymälät
Tähän ei kuulu:
• siementen myynti maatalouden tuotantokäyttöön (46210)

47764 Lemmikkieläinten, niiden ruokien
ja tarvikkeiden vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• lemmikkieläinten, niiden ruokien ja
tarvikkeiden vähittäiskauppa
• akvaario- ja lintukaupat
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4777

Kultasepänteosten ja kellojen
vähittäiskauppa

47770 Kultasepänteosten ja kellojen
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• kultasepänteosten, korujen ja kellojen
vähittäiskauppa
Tähän ei kuulu:

• päätoiminen kellojen, korujen ja kultasepänteosten korjaus ja kaiverruspalvelu (95250)

4778

Muu uusien tavaroiden
vähittäiskauppa

Tähän kuuluu muu vähittäiskauppa erikoisliikkeissä:
• taideliikkeet ja taidegalleriat
• valokuvausalan vähittäiskauppa
• optikkojen toiminta ja optisen alan vähittäiskauppa
• lastenvaunujen ja tarvikkeiden vähittäiskauppa
• lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden, matkamuistojen ja taidekäsitöiden vähittäiskauppa
• aseiden ja ammusten vähittäiskauppa
• postimerkkien ja rahojen vähittäiskauppa
• muualla luokittelemattomien uusien
tavaroiden vähittäiskauppa

47781 Taideliikkeet
Tähän kuuluu:
• taulujen ja muiden taide-esineiden vähittäiskauppa
• taidegallerioiden palvelut (taiteilijan teosten
näytteille asettaminen ja myynti)
Tähän kuuluu myös:

• taulujen kehystäminen myynnin yhteydessä
Tähän ei kuulu:

• antiikkiliikkeet (47791)
• päätoiminen taulujen kehystäminen (47599)
47782 Valokuvausalan vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• kameroiden ja videokameroiden vähittäiskauppa
• filmien ja muiden valokuvaustarvikkeiden
vähittäiskauppa
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Tähän kuuluu myös:
• filmien kehitys ja kopiointi valokuvausalan
vähittäiskaupassa
Tähän ei kuulu:
• filmien kehitys ja kopiointi (74202)
• valokuvaamot (74201)

47783 Optisen alan vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• silmälasien ja piilolinssien vähittäiskauppa
• optikkojen toiminta: näöntutkimus ja muut
palvelut
• kiikarien, kaukoputkien ja muiden optisten ja
tarkkuuslaitteiden sekä niiden puhdistus- ym.
tarvikkeiden vähittäiskauppa

47784 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden
vähittäiskauppa

Tähän ei kuulu:

• vähittäiskaupan alan huutokauppakamarien
toiminta (47793)

4779

Käytettyjen tavaroiden
vähittäiskauppa myymälöissä

Tähän kuuluu:

• käytettyjen kirjojen vähittäiskauppa
• käytettyjen vaatteiden ja kenkien, huone•
•
•

kalujen, viihde-elektroniikan, kameroiden
yms. tavaroiden vähittäiskauppa
antiikkiliikkeet ja antikvariaatit
huutokauppakamareiden toiminta
second hand -myymälät

Tähän ei kuulu:

• käytettyjen moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa (451)

• Internetissä sekä muu muualla kuin
myymälässä tapahtuva vähittäiskaupan
huutokauppatoiminta (4791, 47990)
panttilainaamojen toiminta (64920)
käytettyjen autonosien erikoistunut vähittäiskauppa (45321)
kirpputori-, tori- yms. myyntipaikkojen vuokraus
(68209)

Tähän kuuluu lastentarvikkeiden vähittäiskauppa:
• lastenvaunut ja -rattaat tarvikkeineen
• lastensängyt, hoitopöydät ja -tasot, leikkikehät, syöttötuolit, sitterit, itkuhälyttimet
• lasten ruokailutarvikkeet, tuttipullot, tutit
• lasten turvaistuimet ja -kaukalot

•
•

Tähän ei kuulu:
• lastenvaatteiden erikoistunut vähittäiskauppa
(47713)
• lelujen erikoistunut vähittäiskauppa (47650)

47791 Antiikkiliikkeet

47785 Lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa
Tähän kuuluu erikoistunut vähittäiskauppa:
• matkamuistot ja taidekäsityöt
• lahjatavarat
• muut kuin jalometalliset korut
• askartelutarvikkeet
• taiteilijatarvikkeet

47789 Muiden uusien tavaroiden
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu muu uusien tavaroiden erikoistunut
vähittäiskauppa:
• aseet ja ammukset
• postimerkit ja rahat
• pesu- ja siivousaineet sekä -välineet
• peruukit
• polttopuu
• ilotulitus- tai sytytystarvikkeet
• muualla luokittelemattomat muut tavarat

•

Tähän kuuluu:

• antiikkiesineiden vähittäiskauppa
Tähän ei kuulu:

• taideliikkeet ja -galleriat (47781)
47792 Antikvariaattikauppa
Tähän kuuluu:

• vanhojen kirjojen, lehtien, ääni- ja kuvatallenteiden vähittäiskauppa

47793 Huutokauppakamarit
Tähän kuuluu:

• huutokauppakamareiden toiminta
Tähän ei kuulu:

• Internetissä sekä muu muualla kuin myymä•

lässä tapahtuva vähittäiskaupan huutokauppatoiminta (4791, 47990)
turkis-, eläin- ja kukkahuutokaupat sekä muut
tuotantotoimintaan liittyvät huutokaupat (461)
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47799 Muiden käytettyjen tavaroiden
vähittäiskauppa
Tähän kuuluu:
• kirpputorimyymälät
• second hand -myymälät
• muualle luokittelematon käytettyjen
tavaroiden vähittäiskauppa
Tähän ei kuulu:
• antiikkiesineiden vähittäiskauppa (47791)
• vanhojen kirjojen, lehtien, ääni- ja kuvatallenteiden vähittäiskauppa (47792)
• vanhojen postimerkkien, rahojen yms.
vähittäiskauppa (47789)
• kirpputorikauppa toreilla ja markkinoilla
(47820, 47890)
• käytettyjen moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa (451)

478

Tori- ja markkinakauppa

Tähän luokkaan kuuluu kaikenlaisten uusien ja
käytettyjen tuotteiden vähittäiskauppa pysyvällä
markkinapaikalla tai tien varrella olevasta kojusta.

4781

Elintarvikkeiden, juomien ja
tupakkatuotteiden
vähittäiskauppa kojuista ja toreilla

47810 Elintarvikkeiden, juomien ja
tupakkatuotteiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla

Tähän ei kuulu:

• kirpputorimyymälät (47799)
4789

Muiden tavaroiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla

47890 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
Tähän kuuluu:
• muiden tavaroiden vähittäiskauppa kojuista ja
toreilla, esim.
– matot ja ryijyt
– kirjat
– pelit ja lelut
– kodinkoneet ja viihde-elektroniikka
– musiikki- ja videotallenteet
Tähän ei kuulu:
• vanhojen kirjojen, lehtien, musiikki- ja videotallenteiden myynti antikvariaateissa (47792)
• käytettyjen pelien ja lelujen myynti myymälöissä
(47799)

479

Vähittäiskauppa muualla
kuin myymälöissä
(pl. tori- ja markkinakauppa)

Tähän luokkaan kuuluu postimyyntitalojen, Internetin, verkostomarkkinoijien, ovelta ovelle -myyjien, myyntiautomaattien yms. välityksellä tapahtuva vähittäiskauppa.

Tähän kuuluu:
• elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla

4791

Tähän ei kuulu:
• välittömästi nautittavaksi tarkoitetun valmisruoan myynti esim. myyntikojuissa tai yleisötapahtumien yhteydessä (56103)

Tähän kuuluu vähittäiskauppa postimyyntiliikkeiden tai Internetin välityksellä eli vähittäiskauppa,
jossa ostaja on tehnyt valintansa mainosten, luettelojen, web-sivulla tarjotun tiedon tai minkä tahansa ilmoituksen perusteella ja tekee tilauksensa
postitse, puhelimitse tai Internetin välityksellä.
Tuote voidaan toimittaa asiakkaalle suoraan tai
Internetin välityksellä.

4782

Tekstiilien, vaatteiden ja
jalkineiden vähittäiskauppa
kojuista ja toreilla

47820 Tekstiilien, vaatteiden ja
jalkineiden vähittäiskauppa
kojuista ja toreilla
Tähän kuuluu:
• tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
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Vähittäiskauppa
postimyyntiliikkeiden tai Internetin
välityksellä

Tähän kuuluu:
• kaikenlaisten tuotteiden vähittäiskauppa
postimyynnin tai Internetin välityksellä
Tähän kuuluu myös:

• suoramyynti television, radion ja puhelimen
välityksellä

• vähittäismyynti Internet-huutokaupassa

G

Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Tähän ei kuulu:
• moottoriajoneuvojen, niiden osien ja tarvikkeiden vähittäiskauppa Internetissä (451, 4532)
• moottoripyörien, niiden osien ja tarvikkeiden
vähittäiskauppa internetissä (45402)

47911 Kirjojen, musiikki- ja
videotallenteiden postimyynti ja
verkkokauppa
Tähän kuuluu:
• kirjojen vähittäiskauppa postimyynnin tai
Internetin välityksellä
• musiikki- ja kuvatallenteiden vähittäiskauppa
postimyynnin tai Internetin välityksellä
• musiikki- ja kirjakerhot yms.
Tähän kuuluu myös:
• kirjojen, musiikki- ja kuvatallenteiden
suoramyynti television, radion ja puhelimen
välityksellä
• kirjojen, musiikki- ja kuvatallenteiden
vähittäismyynti Internet-huutokaupassa

Tähän ei kuulu:

• moottoriajoneuvojen, niiden osien ja tarvikkeiden vähittäiskauppa Internetissä (451, 4532)

• moottoripyörien, niiden osien ja tarvikkeiden
vähittäiskauppa internetissä (45402)

47919 Muu postimyynti ja verkkokauppa
Tähän kuuluu:

• muu vähittäiskauppa postimyynnin tai
Internetin välityksellä
Tähän kuuluu myös:

• muu erikoistunut suoramyynti television,
radion ja puhelimen välityksellä

• muu erikoistunut vähittäismyynti
Internet-huutokaupassa
Tähän ei kuulu:

• moottoriajoneuvojen, niiden osien ja tarvikkeiden vähittäiskauppa Internetissä (451, 4532)

• moottoripyörien, niiden osien ja tarvikkeiden
vähittäiskauppa internetissä (45402)

• vaatteiden, tekstiilien, jalkineiden yms.
vähittäiskauppa postimyynnin tai Internetin
välityksellä (47912)
kirjojen, musiikki- ja kuvatallenteiden vähittäiskauppa postimyynnin tai Internetin välityksellä
(47911)

47912 Vaatteiden postimyynti ja
verkkokauppa

•

Tähän kuuluu:
• vaatteiden, tekstiilien, jalkineiden yms.
vähittäiskauppa postimyynnin tai Internetin
välityksellä

4799

Tähän kuuluu myös:
• vaatteiden, tekstiilien, jalkineiden yms.
suoramyynti television, radion ja puhelimen
välityksellä
• vaatteiden, tekstiilien, jalkineiden yms.
vähittäismyynti Internet-huutokaupassa

Muu vähittäiskauppa muualla kuin
myymälöissä

47990 Muu vähittäiskauppa muualla
kuin myymälöissä
Tähän kuuluu:

• muu vähittäiskauppa muualla kuin
myymälöissä:

47913 Laajan valikoiman postimyynti ja
verkkokauppa

– suoramyyntinä tai ovelta-ovelle -myyntinä
– myyntiautomaattien välityksellä esim.

Tähän kuuluu:
• laajan tuotevalikoiman vähittäiskauppa
postimyynnin tai Internetin välityksellä

– verkostomarkkinointi
– itsenäiset huutokaupanpitäjät

Tähän kuuluu myös:
• laajan tuotevalikoiman suoramyynti television,
radion ja puhelimen välityksellä
• laajan tuotevalikoiman vähittäismyynti
Internet-huutokaupassa

virvoitusjuoma-automaatit jne.

Tähän ei kuulu:
• tukkukaupan alan huutokauppakamarien
toiminta, myös Internetissä tapahtuva (46190)
• huutokaupanpitopalvelut (meklarina toimiminen) (82990)
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H

Kuljetus ja varastointi
Tähän pääluokkaan kuuluu kotimaisten talousyksiköiden harjoittama henkilö- ja tavaraliikenne rautateitse, maanteitse, vesiteitse ja ilmateitse talousyksiköiden itse omistamilla tai ulkomailta suomalaisen talousyksikön käyttöön rahdatuilla tai vuokratuilla liikennevälineillä. Pääluokkaan kuuluu myös putkikuljetus ja kuljettamiseen liittyvät tukitoiminnot, kuten terminaali- ja pysäköintipalvelut, lastinkäsittely ja varastointi sekä kuljetusvälineiden vuokraus
kuljettajan kanssa ja posti- ja kuriiritoiminnot.
Muilla toimialoilla (kauppa, teollisuus jne.) harjoitettava, päätoimintaa palveleva kuljetus ja
varastointi, jota ei ole erotettu omaksi toimipaikakseen, luokitellaan päätoiminnan mukaan
kauppaan, teollisuuteen jne.
Tähän ei kuulu:
• suuret liikennevälineiden korjaus- ja muutostyöt (331)
• moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (4520)
• teiden, rautateiden, satamien ja lentokenttien rakennus, huolto ja korjaus (42)
• kuljetusvälineiden vuokraus ilman kuljettajaa (771, 773)
• sairaankuljetuspalvelut (86904)
• palo- ja pelastuslaitoksen sairaankuljetustoiminta (84250)
• tietoliikenne (61)
• kulkuneuvojen valmistus (29, 30)
• teiden ja lentokenttien puhtaanapito, hiekoitus yms. (81291)

49

Maaliikenne ja putkijohtokuljetus

Tähän kuuluu matkustajien ja rahtitavaran kuljettaminen maanteitse ja rautateitse sekä kaasujen,
nesteiden, veden, lietteen ja muiden hyödykkeiden kuljetus putkijohtoja pitkin.

491

Rautateiden henkilöliikenne,
kaukoliikenne

4910

Rautateiden henkilöliikenne,
kaukoliikenne

Tähän ei kuulu:
• tieliikenteen tavara-asemat ja terminaalit
(52212)
• rautatieliikenteen asemat ja terminaalit
(52219)
• tieliikenteen tavarankuljetusten välitys (52299)
• autojen hinauspalvelu (52219)

49100 Rautateiden henkilöliikenne,
kaukoliikenne
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Tähän kuuluu:
• matkustajien kuljettaminen kaukoliikenteessä
(ml. matkustajien matkatavarat, ajoneuvot,
lemmikkieläimet yms.)
• makuu- ja ravintolavaunujen toiminta
kiinteänä osana rautatieyhtiöiden toimintaa

H
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Tähän ei kuulu:
• henkilöliikenne kaupunki- ja esikaupunkialueella (49310)
• matkustajaterminaalien toiminta (52219)
• rautateiden infrastruktuurin toiminta,
liitännäistoimet, kuten kaluston vaihdot ja
siirrot (52219)
• makuu- ja ravintolavaunujen toiminta silloin,
kun sitä harjoittaa eri yhtiö kuin rautatieyhtiö
(55909, 5610)
• rautatiekaluston korjaus ja huolto (33170)
• rautateiden rakentaminen, korjaus ja
kunnossapito (radanpito) (42120)

• köysiratojen yms. toiminta, jos ne ovat osa

492

Rautateiden tavaraliikenne

49320 Taksiliikenne

4920

Rautateiden tavaraliikenne

49200 Rautateiden tavaraliikenne
Tähän kuuluu:
• tavaraliikenne rautateiden päärautatieverkolla
sekä lyhyillä vain tavarankuljetukseen tarkoitetuilla radoilla
Tähän ei kuulu:
• varastointi (52100)
• rahtiterminaalien toiminta (52219)
• rautateiden infrastruktuurin toiminta ja
liitännäistoimet, kuten kaluston vaihdot ja
siirrot (52219)
• lastinkäsittely (52240)
• rautatiekaluston korjaus ja huolto (33170)
• rautateiden rakentaminen, korjaus ja
kunnossapito (radanpito) (42120)
• tieliikenteen tavarankuljetus (49410)

493

Muu maaliikenteen
henkilöliikenne

Tähän kuuluu kaikki maitse tapahtuva henkilöliikenne pl. rautateiden kaukoliikenne.

kaupunkiliikennettä
Tähän kuuluu myös:

• rautateitse tapahtuva henkilöliikenne
kaupunki- ja esikaupunkialueella
Tähän ei kuulu:

• rautateiden kaukoliikenteen henkilöliikenne
(49100)

• linja-autoilla tapahtuvat koululais- ja
työmatkakuljetukset yms. (49399)

4932

Taksiliikenne

Tähän kuuluu:

• taksi- ja invataksiliikenne
• taksien tilauskeskukset
Tähän kuuluu myös:

• henkilö- ja tila-autojen vuokraus kuljettajineen
• koululaiskuljetukset taksilla
Tähän ei kuulu:

• vesitaksit (50102, 50300)
• henkilöautojen vuokraus ilman kuljettajaa
(77110)

• sairaankuljetuspalvelut (86904)
• vossikat, riksat ja vastaavat eläin- ja
ihmisvetoiset kuljetuspalvelut (49399)

4939

Muualla luokittelematon
maaliikenteen henkilöliikenne

Tähän kuuluu:

• linja-autojen aikataulunmukainen kaukoliikenne

• tilausmatkat, retket ja muut bussimatkapalvelut

• sukkulaliikenne (esim. shuttle-bussipalvelut)
• köysi- ja kaapeliratojen toiminta, hiihto- ja
kaapelihissit

4931

Paikallisliikenne

49310 Paikallisliikenne
Tähän kuuluu:
• lähi- ja paikallisliikenne linja-autoilla,
raitiovaunuilla, johdinautoilla, metrolla, ilmaradalla yms. aikataulun mukaisesti kaupunkija esikaupunkialueilla ja taajamissa
• kaupungista lentokentälle tai asemalle
tapahtuvat kuljetukset

Tähän kuuluu myös:

• koulu- ja työmatkakuljetukset linja-autolla
erikseen organisoituina

• henkilöliikenne ihmis- tai eläinvetoisilla
ajoneuvoilla
Tähän ei kuulu:

• sairaankuljetuspalvelut (86904)
• koulutaksit (49320)
• tilausmatkojen varauspalvelut (79110)
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49391 Säännöllinen linja-autojen
kaukoliikenne
Tähän kuuluu:
• linja-autojen aikataulunmukainen kaukoliikenne
• sukkulaliikenne (esim. shuttle-bussipalvelut)
Tähän ei kuulu:
• paikallisliikenne linja-autoilla (49310)

49392 Linja-autojen tilausliikenne
Tähän kuuluu:
• retki- ja kiertoajelut sekä muut linja-autojen
tilausmatkat paikallisesti, koko maan alueella
ja myös ulkomailla

49399 Muualla luokittelematon muu
maaliikenteen henkilöliikenne
Tähän kuuluu:
• henkilöliikenne ihmis- tai eläinvetoisilla ajoneuvoilla, kuten vossikka- ja riksakuljetukset
• köysi- ja kaapeliratojen toiminta, hiihto- ja
kaapelihissit
• koulu- ja työmatkakuljetukset linja-autolla
erikseen organisoituina
Tähän ei kuulu:
• koiravaljakko- ja poroajelut (79900)
• museorautatiet (93210)
• huvi- ja teemapuistojen kuljetuspalvelut osana
niiden toimintaa (93210)

494

Tieliikenteen tavarankuljetus
ja muuttopalvelut

Tähän kuuluvat kaikki maanteitse tapahtuvat tavarankuljetukset.

4941

Tieliikenteen tavarankuljetus

49410 Tieliikenteen tavarankuljetus
Tähän kuuluu:
• kaikki tieliikenteen tavarankuljetukset:
– puutavaran kuljetus
– eläinkuljetukset
– kylmäkuljetukset
– raskaan tavaran kuljetus
– irtotavaran kuljetus ml. kuljetus säiliöautoissa, myös maidon keruu maatiloilta
– autojen kuljetus
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– jätteen ja jätemateriaalien siirtokuljetus
ilman keräämistä ja hävittämistä ts. kun se
ei ole kiinteä osa jätteen keräystoimintaa
Tähän kuuluu myös:
• kuorma-autojen vuokraaminen kuljettajineen
• tavarankuljetus ihmis- tai eläinvetoisilla
ajoneuvoilla
Tähän ei kuulu:
puun kuljetus metsässä (02200, 02400)
juomaveden jakelu säiliöautoilla (36000)
erikoistuneet muuttokuljetukset (49420)
terminaalipalvelut lastinkäsittelyä varten (52212)
pakkaaminen ja pakkaustoiminnot kuljetusta
varten (52291)
• posti- ja kuriiritoiminta (53100, 53200)
• jätteiden kuljetus, kun se on kiinteä osa jätteen
keräystoimintaa (38110, 38120)
• tavaraliikenteen kuljetusten välitys (52299)
• kuljetustoiminta huolinnan osana (52291)
• autojen hinaus (52219)

•
•
•
•
•

4942

Muuttopalvelut

49420 Muuttopalvelut
Tähän kuuluu:
• erikoistuneet muuttokuljetukset ja muuttoihin
liittyvät palvelut yrityksille ja kotitalouksille,
kuten pakkaus, varastointi, kalusteiden purku ja
asennus, vaativat esineiden siirrot yms.
• muuttovälineiden vuokraus muuttokuljetuksen yhteydessä
Tähän ei kuulu:

• muuttolaatikoiden erillinen vuokraus (77390)
• muuttomiesten vuokraus ilman kuljetuskalustoa
(78200)

495

Putkijohtokuljetus

4950

Putkijohtokuljetus

49500 Putkijohtokuljetus
Tähän kuuluu:
• kaasujen, öljyjen ja muiden nesteiden, lietteen
ja muiden hyödykkeiden valtakunnallinen
kuljetus putkijohtoja ja tunneleita pitkin
Tähän kuuluu myös:

• veden pitkänmatkan kuljetus esim. tunneleita
pitkin

• verkkoon kuuluvien pumppuasemien toiminta

H

Tähän ei kuulu:
• luonnonkaasun tai jalostetun kaasun tai höyryn
jakelu (35220, 3530)
• puhtaan veden jakelu (36000)
• viemäri- ja jätevesihuolto (37000)
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• veden, nesteiden yms. kuljetus säiliöautoilla
(49410)

• maakaasun tuotanto (06200)
• putkiston rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten (42210)

Vesiliikenne

Tähän luokkaan kuuluu matkustajien tai tavaran
kuljetus vesitse talousyksiköiden itse omistamilla tai
ulkomailta suomalaisen talousyksikön käyttöön rahdatuilla tai vuokratuilla liikennevälineillä: vesikuljetukset hinaamalla tai työntämällä (mm. öljynporauslautat ja proomut), raakapuun uitto, risteily- ja
sightseeing-alukset, lautat, lossit, vesitaksit jne. Myös
matkustajaliikenne rahtialuksilla ja tavarankuljetus
matkustaja-aluksilla kuuluu tähän luokkaan.
Tähän kuuluu myös majoitus-, ravitsemis- ja myymälätoiminta aluksilla kun se on kiinteä osa kuljetuspalveluja, laivayhtiöiden omien myyntitoimistojen toiminta kotimaassa ja ulkomailla sekä ammattimaiseen liikenteeseen tarkoitettujen veneiden ja laivojen vuokraus miehistöineen.
Vesiliikenne jaetaan meriliikenteeseen (501 ja
502) ja sisävesiliikenteeseen (503 ja 504).
Tähän ei kuulu:
• ammattimaiseen liikenteeseen tarkoitettujen
veneiden ja laivojen vuokralle antaminen ilman
miehistöä (77340)
• ammattimaiseen liikenteeseen tarkoitettujen
veneiden ja laivojen rahoitusleasing (64910)
• ravintoloiden ja baarien toiminta laivoilla, jos
sitä harjoittavat erilliset yksiköt (5610, 5630)
• huolinta-, laivameklari-, rahtaus- ja laivanselvitystoiminta (52291)
• laivalippujen välitys ja laivamatkojen myynti
muiden kuin laivayhtiöiden omien myyntitoimistojen toimesta (79110)
• luotsaus-, väylä-, jäänmurtaja- ja mittausaluspalvelut sekä pelastustoimintaan liittyvä
hinaus (52229)
• puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen
alusten toiminta (84220, 84242)
• alusten välityskauppa (46140)
• kalastus (031)

501

Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus

Tähän luokkaan kuuluu matkustajien kuljetus meritse tai rannikkovesillä aluksilla, jotka on suunniteltu toimimaan avomerellä tai rannikkovesillä.
Tähän kuuluu myös alusten ja huviveneiden vuokraus miehistöineen meri- tai rannikkoliikenteeseen.

5010

Meri- ja rannikkovesiliikenteen
henkilökuljetus

50101 Meriliikenteen henkilökuljetus
Tähän kuuluu:

• matkustajien aikataulunmukainen ja muu kuljetus meritse ulkomaan liikenteessä joko omilla tai aika- tai matkarahdatuilla aluksilla:
– autolautat
– meriristeilyalukset
Tähän ei kuulu:
• ravintoloiden ja baarien toiminta laivoilla, kun
sitä harjoittavat erilliset yksiköt (5610, 5630)
• huviveneiden ja jahtien vuokraus ilman
miehistöä (77210)
• ammattimaiseen liikenteeseen tarkoitettujen
laivojen ja veneiden vuokraus ilman miehistöä
(77340)

50102 Rannikkovesiliikenteen
henkilökuljetus
Tähän kuuluu:

• matkustajien aikataulunmukainen ja muu
kuljetus rannikkovesillä tai saaristosatamien
välisessä liikenteessä:
– retkeily-, risteily- tai kiertoajeluveneiden
toiminta
– yhteysalukset
– lossit
– vesitaksit jne.
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Tähän kuuluu myös:
• huviveneiden vuokraus miehistöineen
meri- tai rannikkoliikenteeseen
Tähän ei kuulu:
• ravintoloiden ja baarien toiminta laivoilla, kun
sitä harjoittavat erilliset yksiköt (5610, 5630)
• huviveneiden ja jahtien vuokraus ilman
miehistöä (77210)
• ammattimaiseen liikenteeseen tarkoitettujen
laivojen ja veneiden vuokraus ilman miehistöä
(77340)
• “kelluvien kasinoiden” toiminta (92000)
• matkailun ohjelmapalvelut, kuten kalastusristeilyt (79900)

502

Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus

Tähän kuuluu:
• tavarankuljetus meritse tai rannikkovesillä,
aikataulun mukaisesti tai muuten
• proomujen, öljynporauslauttojen yms.
kuljetus hinaamalla tai työntämällä
Tähän kuuluu myös:
• alusten vuokraus miehistöineen meritse tai
rannikkovesillä tapahtuvaan tavarankuljetukseen
Tähän ei kuulu:
• tavaran varastointi (52100)
• satamapalvelut ja muut liitännäistoimet,
kuten telakointi, luotsaus, lotjakuljetus,
meripelastus (5222)
• lastinkäsittely ja ahtaus (52240)
• ammattimaiseen liikenteeseen tarkoitettujen
laivojen ja veneiden vuokraus ilman miehistöä
(77340)

5020

Meri- ja rannikkovesiliikenteen
tavarankuljetus

50201 Meriliikenteen tavarankuljetus
Tähän kuuluu:
• tavarankuljetus meritse ulkomaan liikenteessä
joko omilla tai aika- tai matkarahdatuilla
aluksilla, aikataulun mukaisesti tai muuten
• proomujen, öljynporauslauttojen jne. kuljetus
merellä hinaamalla tai työntämällä
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Tähän kuuluu myös:

• alusten vuokraus miehistöineen meritse
tapahtuvaan tavarankuljetukseen
Tähän ei kuulu:

• tavaran varastointi (52100)
• satamapalvelut ja muut liitännäistoimet, kuten
•
•

telakointi, luotsaus, lotjakuljetus, meripelastus
(5222)
lastinkäsittely ja ahtaus (52240)
ammattimaiseen liikenteeseen tarkoitettujen
laivojen vuokraus ilman miehistöä (77340)

50202 Rannikkovesiliikenteen
tavarankuljetus
Tähän kuuluu:
• tavarankuljetus rannikkovesillä ja saaristossa
joko omilla aika- tai matkarahdatuilla
aluksilla, aikataulun mukaisesti tai muuten
• proomujen, ruoppaajien yms. kuljetus
rannikkovesillä hinaamalla tai työntämällä
• satamien ja telakoiden sisäinen liikenne
• Saimaan kanavan läpi kulkeva tavaraliikenne
rannikon ja Saimaan välillä
Tähän kuuluu myös:

• alusten vuokraus miehistöineen rannikkovesillä
ja saaristossa tapahtuvaan tavarankuljetukseen
Tähän ei kuulu:

• tavaran varastointi (52100)
• satamapalvelut ja muut liitännäistoimet, kuten
•
•
•

telakointi, luotsaus, lotjakuljetus, meripelastus
(5222)
lastinkäsittely ja ahtaus (52240)
ammattimaiseen liikenteeseen tarkoitettujen
laivojen ja veneiden vuokraus ilman miehistöä
(77340)
saaristoalueen yhteysalukset (50102)

503

Sisävesiliikenteen
henkilökuljetus

5030

Sisävesiliikenteen henkilökuljetus

50300 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
Tähän kuuluu:
• matkustajien kuljetus jokia, kanavia, järviä tai
muita sisävesiväyliä pitkin omilla tai aika- tai
matkarahdatuilla aluksilla
• sisävesiristeilyt

H

Tähän kuuluu myös:
• huviveneiden vuokraus miehistöineen
sisävesiliikenteeseen
Tähän ei kuulu:
• huviveneiden ja jahtien vuokraus ilman
miehistöä (77210)
• matkailun ohjelmapalvelut kuten kalastusristeilyt (79900)

504
5040

Sisävesiliikenteen
tavarankuljetus

Kuljetus ja varastointi

• satamien ja telakoiden sisäinen liikenne
• proomujen, ruoppaajien jne. hinaaminen sisävesillä

• raakapuun uitto sisävesiväyliä pitkin
Tähän kuuluu myös:

• alusten vuokraus miehistöineen sisävesiväyliä
pitkin tapahtuvaan tavarankuljetukseen
Tähän ei kuulu:

• lastinkäsittely ja ahtaus (52240)
• ammattimaiseen liikenteeseen tarkoitettujen
laivojen ja veneiden vuokraus ilman miehistöä
(77340)

Sisävesiliikenteen tavarankuljetus

50400 Sisävesiliikenteen tavarankuljetus
Tähän kuuluu:
• tavaran kuljetus jokia, kanavia, järviä tai muita
sisävesiväyliä pitkin omilla tai aika- tai matkarahdatuilla aluksilla
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Ilmaliikenne

Tähän luokkaan kuuluu liikenne- ja ansiolentoyritysten harjoittama matkustajien ja tavaroiden kuljetus säännöllisillä reittilennoilla ja tilauslennoilla
ilmateitse tai avaruudessa sekä ilmaliikennevälineiden vuokraus miehistöineen.
Tähän kuuluu myös lentoyhtiöiden myyntitoimistojen toiminta sekä kuljetuspalvelujen kiinteänä
osana harjoitettu ravitsemis- ja myyntitoiminta
lentokoneissa.
Tähän ei kuulu:
• ilma-alusten tai niiden moottoreiden huolto
(33160)
• lentokenttien toiminta (52230)
• lentokaluston vuokraus ilman miehistöä
(dry lease) (77350)
• lentokaluston rahoitusleasing (64910)
• lentokoneiden ateriapalvelu (catering) (56290)
• matkatoimistojen lentolippujen välitys ja
lentomatkojen myynti (79110)
• huolinta- ja rahtausliikkeiden harjoittama
lentorahdin huolinta ja rahtaus (52291)
• lentorahdin kuormaus ja purkaminen muun
kuin kenttähenkilöstön toimesta (52240)
• ilmamainonta (73119)

• ilmakuvaus maastokartoitusta, satoennusteita
•
•
•
•
•
•
•

ja metsien inventointia varten (71121),
muu ilmakuvaus (74201)
lääkäri- ja pelastushelikopterien toiminta (86220)
puolustusvoimien lentotoiminta (84220)
rajavartiolaitoksen lentotoiminta (84242)
viljelysten lentoruiskutukset (01611)
purjelentotoiminta (93190)
laskuvarjohyppyjen järjestäminen (93190)
ilmailuhallinto (84130)

511

Matkustajalentoliikenne

5110

Matkustajalentoliikenne

Tähän kuuluu matkustajien kuljetus reittiliikenteessä, tilauslentotoiminta, ilmakaluston vuokraaminen lentäjän kanssa henkilöliikennettä varten
sekä yleisölentotoiminta.
Tähän ei kuulu:

• lentokaluston vuokraaminen ilman lentäjää
(77350)

51101 Säännöllinen lentoliikenne
Tähän kuuluu:

• matkustajien kuljetus reittilentoliikenteessä
• säännöllinen helikopteriliikenne
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Tähän ei kuulu:
• ilma-alusten tai niiden moottoreiden huolto ja
korjaus (33160), tehdashuolto ja peruskorjaus
(30300)
• lentokenttien toiminta (52230)

• ilmakuvaus maastokartoitusta, satoennusteita

51102 Tilauslentoliikenne

512

Lentoliikenteen
tavarankuljetus ja
avaruusliikenne

5121

Lentoliikenteen tavarankuljetus

Tähän kuuluu:
• matkustajien kuljetus tilauslennoilla, esim.
charter-lennot
• yleisölennot
• helikopterien tilausliikenne
• kuumailmapallolennot
• ilmakaluston vuokraaminen lentäjineen
henkilöliikennettä varten, esim. matkustajien
kuljetus ilmailukerhojen toimesta opetus- tai
huvitustarkoituksessa
Tähän ei kuulu:
• lentokaluston vuokraaminen ilman lentäjää
(77350)
• viljelysten lentoruiskutukset (01611)
• ilmamainonta (73119)
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•
•

ja metsien inventointia varten (71121), muu
ilmakuvaus (74201)
purjelentotoiminta (93190)
laskuvarjohyppyjen järjestäminen (93190)

51210 Lentoliikenteen tavarankuljetus
Tähän kuuluu:
• tavarankuljetus lentoteitse
• lentokaluston vuokraaminen tavarankuljetusta
varten lentäjän kanssa

5122

Avaruusliikenne

51220 Avaruusliikenne
Tähän kuuluu:
• satelliittien ja avaruusalusten laukaisu
• tavaroiden ja matkustajien avaruuskuljetus

Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta

Tähän luokkaan kuuluvat henkilö- tai tavaraliikennettä palvelevat toiminnot, kuten tavaroiden
(ml. kontit) ammattimaisesti harjoitettu lastaaminen, purkaminen ja varastointi; liikenteen tukitoiminnot, kuten liikenteen infrastruktuurin toiminta (esim. lentokentillä, satamissa, tunneleissa, silloilla); matkustaja- ja rahtiterminaalien toiminta;
kuljetusvälitys ja lastinkäsittely.
Tähän ei kuulu:
• konttien vuokraus (77390)

521

Varastointi

5210

Varastointi

52100 Varastointi
Tähän kuuluu:
• kaikentyyppisten tavaroiden varastointipalvelut:
– viljasiilojen, yleisten tavaravarastojen, kylmävarastojen ja pakastamojen, varastosäiliöiden jne. toiminta
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• varastointiin liittyvät tehtävät kuten varastoitavan tavaran vastaanottotarkastus, siirtokuljetukset varastointialueella, purkaminen,
sijoittaminen, keräily ja lähetys
Tähän kuuluu myös:

• tavaroiden varastointi vapaatullisatamissa ja
vastaavilla alueilla

• varastointi kylmäkonteissa
• varastohotellit: varastotilan vuokraus ja
mahdolliset lisäpalvelut (esim. kuljetuksen
järjestäminen, keräily, pakkaus, lähetys yms.)
Tähän ei kuulu:

• muuttojen yhteydessä tapahtuva varastointi
(49420)

• huoltovarmuuskeskuksen varastojen toiminta
(84110)

• kaupan ja teollisuuden varastot kuuluvat
ao. toimialoihin

H

522

Liikennettä palveleva
toiminta

Tähän luokkaan kuuluvat henkilö- tai tavaraliikennettä palvelevat toiminnot ja niiden ylläpito,
kuten matkustaja- ja rahtiterminaalien toiminta,
liikenteen infrastruktuurin osien toiminta (sillat,
paikoitusalueet yms.), ja lastinkäsittelytoiminnot
välittömästi ennen kuljetusta, kuljetuksen aikana
tai sen jälkeen.

5221

Maaliikennettä palveleva toiminta

Tähän kuuluu matkustajien, eläinten tai tavaroiden maakuljetukseen liittyvät palvelut:
• linja-autoasemat
• tieliikenteen terminaalitoiminta
• maksullinen pysäköinti
• muu maaliikennettä palveleva toiminta
Tähän ei kuulu:
• lastinkäsittely (52240)

52211 Linja-autoasemat
Tähän kuuluu linja-autoasemien toiminta:
• lipunmyynti
• rahdin välityspalvelut
• aikatauluneuvonta ym. palvelut

52212 Tieliikenteen terminaalitoiminta
Tähän kuuluu:
• kuorma- ja pakettiautoliikenteen tavaraasemien ja terminaalien toiminta (terminaaleissa tavaroita säilytetään yleensä lyhytaikaisesti niiden siirtyessä kuljetusmuodosta
tai -välineestä toiseen).
Tähän ei kuulu:
• tavaraliikenteen kuljetusten välitys (52299)
• varastohotellit (52100)

52213 Maksullinen pysäköinti
Tähän kuuluu:
• pysäköintialueiden ja -hallien toiminta,
matkailuvaunujen talvisäilytys, polkupyörien
pysäköintialueiden toiminta
Tähän ei kuulu:
• hotellien, tavaratalojen ym. asiakkailleen
tarjoamat pysäköintipalvelut sisältyvät näiden
päätoimintaan

Kuljetus ja varastointi

• moottoriajoneuvojen varastointi vapaasatamissa
ym. (52100)

• pysäköinninvalvonta (80100)
52219 Muu maaliikennettä palveleva
toiminta
Tähän kuuluu:

• rautatieasemien matkustajapalvelut, kuten
•
•
•
•
•
•

lippupalvelu ja aikatauluneuvonta sekä rahtitoiminnot (tavara-asemat ja -terminaalit)
rautateiden infrastruktuurin toiminnasta
huolehtiminen, kuten radanpito ja rautateiden
varikkopalvelut
kaluston vaihdot ja siirrot
teiden, siltojen ja tunnelien käyttöön liittyvä
toiminta ml. tietullien ja siltamaksujen perintä
hinaus- ja tiepalvelut
kaasun nesteytys kuljetusta varten
putkijohtokuljetukseen liittyvät palvelut

Tähän ei kuulu:

• asemaravintoloiden (56101, 56102) ja kioskien
•
•
•

toiminta (47114, 47291, 47622, 47762,
56103)
lossit ja yhteysalukset (50102)
ajoneuvojen katsastus (71202)
liikenneturvallisuus-, tiepalvelu- yms. järjestöjen
toiminta (94999)

5222

Vesiliikennettä palveleva toiminta

Tähän kuuluu:

• vesiliikennettä tukevat palvelut, kuten
satamien ja niihin liittyvien laitteiden hoito
ja toiminta, jäänmurtajat, luotsaus, majakat,
väylänhoito, kanavien ylläpito ja toiminta
sekä meripelastus
Tähän ei kuulu:
lastinkäsittely (52240)
varastointi satamissa (52100)
hinauspalvelut vesillä (50)
huvivenesatamien toiminta (93299)
merenkulkuhallinto (84130)

•
•
•
•
•

52221 Satamat
Tähän kuuluu:

• satamapalvelut
• laitureiden ja aallonmurtajien ylläpitoon
liittyvät palvelut

• matkustaja- ja rahtiterminaalien palvelut
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Tähän ei kuulu:
• lastinkäsittely ja ahtaus (52240)
• huolinta ja rahtaus (52291)
• satama- ja tullivarastojen toiminta (52100)
• huvivenesatamien toiminta (93299)
• vierasvenesatamien toiminta (55300)
• satamien matkustajaterminaaleissa sijaitsevat
ravintolat (5610) ja myymälät (47)
• tulli- ja passintarkastus satamissa (84242)

52229 Muu vesiliikennettä palveleva
toiminta
Tähän kuuluu:
• luotsauspalvelut, kuten luotsaus satamiin,
satamista tai vaarallisten paikkojen ohi
• majakoiden toimintaan liittyvät palvelut
• vesiväylien sulkujen toiminta sekä muut väylien
toimintaan ja hoitoon liittyvät palvelut:
– kanavien, kanavoitujen jokien ja muiden
keinotekoisten sisämaan vesiväylien
toiminta ja ylläpito
– sulkuporttien, patojen, venehissien yms.
käyttöön liittyvät palvelut
• pelastuspalvelut ulkomerellä sekä rannikkoja sisävesillä:
– hädässä olevien tai uponneiden alusten
sekä niiden lastin pelastaminen
– karille ajaneiden irrottaminen
– kallistuneiden alusten oikaiseminen
– merihädässä olevien hinaaminen
• jäänmurtajien ja mittausalusten toiminta
• alusten nosto- ja säilytyspalvelut
• huviveneiden nosto ja säilytys
Tähän ei kuulu:
• palontorjuntapalvelut (84250)
• Suomen meripelastusseura ja sen jäsenyhdistykset (84250)
• öljyntorjunta-alusten toiminta (39000)
• laivojen korjaus ja kunnossapito (33150)
• hinauspalvelut vesillä (50)
• väylämerkkien asentaminen (42910)
• luokituslaitokset (71129)
• alusten siivous ja puhdistus (81299)
• huviveneiden vuokraus ilman miehistöä
(77210), miehistöineen (50)
• huviveneiden talvitelakointi pursiseurojen ja
venekerhojen toimintana (93299)

5223

Ilmaliikennettä palveleva toiminta

52230 Ilmaliikennettä palveleva toiminta
Tähän kuuluu:
• matkustajien, eläinten tai tavaroiden ilmakuljetukseen liittyvät palvelut:
– rahti- ja matkustajaterminaalipalvelujen,
kuten lentoasemien toiminta
– lennonjohto
– lentokenttien maapalvelut yms. ml.
helikopterikentät ja vesilentokoneiden
tukikohdat
– matkatavaroiden käsittely lentokentillä
– muut lentokenttäpalvelut, kuten koneiden
hinaus, lentokonesuojat, lentokoneiden
pysäköinti yms.
• lentokoneiden lentojen väliset käyttöhuollot
ja korjaukset
Tähän kuuluu myös:

• ilma-alusten katsastus
• lentoasemien omien palokuntien toiminta
Tähän ei kuulu:

• lentokenttien puhdistaminen lumesta yms. muun
kuin kenttähenkilökunnan toimesta (81291)

• lentoasemien ravintolat ja baarit (5610, 5630)
• lentorahdin kuormaus ja purkaminen muun
kuin kenttähenkilöstön toimesta (52240)

• siivouspalvelut muun kuin kenttähenkilöstön
toimesta (812)

• lennonopetus (85320, 85530)
• puolustusvoimien kenttä- ja lennonvalvontatoiminta (84220)

• rajavartiolaitoksen kenttä- ja lennonvalvontatoiminta (84242)

• ilmailun viranomaistehtävät (84130)
5224

Lastinkäsittely

52240 Lastinkäsittely
Tähän kuuluu:
• ahtaaminen: alusten lastaaminen ja purkaminen sekä siihen liittyvät satamissa tapahtuvat
palvelut
• muualla kuin satamissa tapahtuva tavaroiden
lastaaminen ja purku, esim. maa- ja ilmaliikenteen rahti- ja matkustajaterminaaleissa
• siirtokuormaus palkkio- tai sopimusperusteella
Tähän ei kuulu:

• muu terminaalitoiminta (52212, 52219,
52221, 52230)
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H

5229

Muu liikennettä palveleva toiminta

• muu tavarankäsittely, kuten tilapäinen tavaran

Tähän kuuluu kuljetusten järjestely ja toteuttaminen maanteitse, rautateitse, meritse tai ilmateitse:
Tähän ei kuulu:
• kuriiritoiminta (53200)
• moottori-, meri- ja lento- ja kuljetusvakuutusten
järjestäminen (6512)
• matkatoimistojen toiminta (79110)
• matkanjärjestäjien toiminta (79120)
• matkaoppaiden palvelut (79900)

52291 Huolinta ja rahtaus
Tähän kuuluu:
• vienti- ja tuontikuljetusten järjestely ja toteuttaminen maanteitse, rautateitse, meritse tai ilmateitse; kuljetusketjujen rakentaminen eri
liikennemuotoja ja aikatauluja yhteen sovittaen
• tavaroiden noudon ja jakelun järjestäminen,
lastauksen, purun ja siirtokuormausten
järjestäminen
• kuljetusasiakirjojen ja rahtikirjojen hankinta
ja toimittaminen
• vienti- ja tuontitullaus sekä vienti- ja
tuontiasiakirjojen laadintapalvelut
• logistiset palvelut, kuten kuljetukset,
varastointi, materiaalinkäsittely sekä logistisen
ketjun hallintaan liittyvä tietohallinto
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•
•
•
•

pakkaaminen laatikoihin tavaran suojaamiseksi
kuljetuksen aikana, purkaminen, näytteen otto
ja tavaroiden punnitus
transito-, laiva- ja lentohuolinta
meri- ja lentorahtitilan välitystoiminnot
huolintayritysten omalla kalustollaan
suorittamat kuljetukset
huolintaan liittyvä terminaalitoiminta

Tähän ei kuulu:

• kuriiritoiminta (53200)
• muu kuin huolintaan liittyvä kuljetusvälitys
(52299)

• terminaalitoiminta muun kuin huolinnan
osana (52212, 52219, 52221, 52230)

• tullitarkastus (84242)
52299 Muu kuljetusvälitys
Tähän kuuluu:

• tieliikenteen tavarankuljetusten välitys koti- ja
ulkomaanliikenteessä (ml. erikoiskuljetukset)
Tähän ei kuulu:

• taksien tilauskeskukset (49320)

Posti- ja kuriiritoiminta

Tähän luokkaan kuuluvat posti- ja kuriiripalvelut,
kuten kirjeiden ja pakettien nouto, kuljetus ja toimitus erilaisten sopimusten perusteella. Tähän
kuuluu myös paikallinen jakelu ja lähettipalvelut.

•

531

Postin yleispalvelu

5310

Postin yleispalvelu

53100 Postin yleispalvelu
Tähän kuuluu:
• postilähetysten vastaanotto, nouto, lajittelu,
kuljetus ja jakelu kotimaassa ja ulkomaille
postipalvelulain määrittelemänä yleispalveluna. Tällaisia yleispalveluvelvoitteeseen kuuluvia postilähetyksiä ovat kirjeet ja paketit.
Yleispalvelua hoitavien postitoimipaikkojen

toimintaan voi kuulua myös yleispalveluun
kuulumattomia tehtäviä, kuten korttien,
sanoma- ja aikakauslehtien, mainosten yms.
kuljetus ja jakelu.
kirjelähetysten ja pakettien keräys yleisistä
postilaatikoista ja postitoimistoista

Tähän ei kuulu:

• asiamiespostit luokitellaan pääasiallisen
toimintansa mukaan

• kuriiriliikkeet sekä lehtien jakeluyritykset
(53200)

• postilokeroiden vuokraaminen (82192)
• postituspalvelut, kuten esilajittelu, osoitteistaminen jne. (82192)
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532
5320

Muu posti-, jakelu- ja
kuriiritoiminta
Muu posti-, jakelu- ja
kuriiritoiminta

53200 Muu posti-, jakelu- ja
kuriiritoiminta
Tähän kuuluu:
• kirjeiden ja pakettien nouto, kuljetus ja
toimitus (kotimainen ja kansainvälinen)
muutoin kuin postin yleispalveluna
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• lähinnä lehtien ja mainosmateriaalin jakeluun
erikoistuneet itsenäiset jakeluyritykset

• lähettipalvelut
Tähän kuuluu myös:

• ostosten yms. kotiinkuljetuspalvelut
Tähän ei kuulu:

• postilaitoksen hoitama postin kuljetus (53100)
• postituspalvelut (82192)
• tavarankuljetus (liikennemuodon mukaan)
(49200, 49410, 5020, 50400, 51210, 51220)

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta

I

Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Tähän kuuluu lyhytaikaisen majoituksen tarjoaminen matkailijoille ja muille vierailijoille sekä
välittömästi nautittavaksi tarkoitettujen valmiiden aterioiden ja juomien tarjonta sekä ateriapalvelut. Tuotettavien oheispalvelujen määrä ja laatu voivat vaihdella paljon.
Tähän ei kuulu pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettujen ja ensisijaisina asuntoina käytettävien
asuintilojen vuokraus, joka on luokiteltu kiinteistöalan toimintaan (68). Tähän ei myöskään
kuulu sellaisten ruokien ja juomien valmistus, joita ei ole tarkoitettu välittömästi nautittaviksi
tai joita myydään erillisten jakelukanavien kautta ts. joko vähittäis- tai tukkukaupan kautta.
Näiden elintarvikkeiden valmistus kuuluu teollisuuteen (10).

55

Majoitus

Tähän kuuluu lyhytaikaisen majoituksen tarjoaminen matkailijoille ja muille vierailijoille sekä myös
pitempiaikaiseen käyttöön tarkoitettujen majoittumistilojen tarjoaminen komennustyöntekijöille
ym. sekä oppilaskodeissa, opiskelija-asuntoloissa,
sisäoppilaitoksissa. Jotkut majoitusliikkeet tarjoavat ainoastaan majoitusta, kun taas toiset tarjoavat
yhdistettyjä majoitus-, ravitsemis- ja/tai virkistyspalveluja.
Tähän ei kuulu:
• asuinhuoneistojen vuokraus (68201)

551

Hotellit ja vastaavat
majoitusliikkeet

5510

Hotellit ja vastaavat
majoitusliikkeet

Tähän kuluu lyhytaikaisen, yleensä vuorokausi- tai
viikkotaksoitukseen perustuvan ja pääasiassa matkailijoille tarkoitetun majoituksen tarjonta. Majoitusta
tarjotaan kalustetuissa huoneissa ja huoneistoissa.
Palveluun kuuluu huoneiden päivittäinen siivous ja
vuoteiden sijaus. Tähän luokkaan kuuluvat liikkeet
voivat tarjota asiakkailleen myös erilaisia lisäpalveluja, kuten konferenssi- ja kokouspalveluja.

keet voivat tarjota asiakkailleen myös erilaisia lisäpalveluja, kuten ruoka- ja juomapalveluja, pysäköintitiloja, pesulapalveluja, uima-altaiden ja kuntosalien käytön, virkistyspalveluja, konferenssi- ja
kokouspalveluja sekä koulutustiloja.
Tähän kuuluu:
hotellit
lomahotellit
asunto- ja huoneistohotellit
kesähotellit
kylpylähotellit
kokous- ja konferenssihotellit

•
•
•
•
•
•

55109 Motellit, matkustajakodit ja
vastaavat majoitusliikkeet
Tähän kuuluu lyhytaikainen, yleensä vuorokausitai viikkotaksoitukseen perustuva ja pääasiassa
matkailijoille tarkoitettu majoitus, joka ei vastaa
hotellitasoista majoitusta, mutta on luonteeltaan
siihen verrattavissa. Majoitusta tarjotaan kalustetuissa huoneissa, joihin voi kuulua keittokomero
tai keittovälineet. Tähän luokkaan kuuluvat liikkeet tarjoavat asiakkailleen huoneiden päivittäisen
siivouksen ja vuoteiden sijauksen ohella mahdollisesti ruokailu-/juomapalveluja, mutta ei muita
lisäpalveluja.

55101 Hotellit

Tähän kuuluu:

Tähän kuuluu lyhytaikainen, yleensä vuorokausitai viikkotaksoitukseen perustuva ja pääasiassa
matkailijoille tarkoitettu hotellitasoinen majoitus.
Palveluun kuuluu huoneiden päivittäinen siivous
ja vuoteiden sijaus. Tähän luokkaan kuuluvat liik-

• motellit
• matkustajakodit
• hostellit, hospitsit ja vastaavat majoitusliikkeet
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552

Lomakylät, retkeilymajat
yms. majoitus

5520

Lomakylät, retkeilymajat yms.
majoitus

Tähän kuuluu lyhytaikainen, yleensä vuorokausitai viikkotaksoitukseen perustuva ja pääasiassa matkailijoille tarkoitettu majoitus itsenäisissä majoitusyksiköissä, jotka koostuvat kalustetuista huoneista tai muista asumiseen ja nukkumiseen tarkoitetuista tiloista, joissa on ruoan valmistukseen tarvittavat välineet tai täysin varustetut keittiöt. Muita
palveluja on tarjolla vain vähän tai ei lainkaan.

55201 Retkeilymajat
Tähän kuuluu majoitusliikkeet, joista puuttuu
huonepalvelu ja joissa on omien vuodevaatteiden
käyttömahdollisuus:
• retkeilymajat ja eräkämpät

55209 Lomakylät yms. majoitus
Tähän kuuluvat 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 alueella on oltava
vähintään kymmenen kappaletta tai niissä on
oltava vähintään 40 vuodepaikkaa:
• lomamökit ja muut vastaavat loma-asunnot
• lasten lomakodit ja muut lomakodit
Tähän ei kuulu:
• yksittäisten lomamökkien vuokraaminen
(55903)

553

Leirintäalueet, asuntovaunuja matkailuvaunualueet

5530

Leirintäalueet, asuntovaunu- ja
matkailuvaunualueet

55300 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja
matkailuvaunualueet
Tähän kuuluu:
• leirintä-, asuntovaunu- ja matkailuautoalueet
palveluineen
• kalastusta ja metsästystä harrastaville
tarkoitetut leirintä- ja ulkoilualueet
• vierasvenesatamat, joissa on vähimmäispalveluna
asiakkaiden käyttöön tarkoitetut saniteettitilat
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Tähän ei kuulu:

• matkustajakodit ja retkeilymajat (55109, 55201)
• huvivenesatamat (93299)

559

Muu majoitus

5590

Muu majoitus

Tähän kuuluu opiskelijoille, kausityöntekijöille ja
vastaaville tarkoitettu tilapäisluonteinen tai pitempiaikainen majoitus joko yhden tai useamman
hengen huoneissa sekä maatilamatkailuun kuuluva
majoitus ja aamiaismajoitus.

55901 Asuntolat ja täysihoitolat yms.
Tähän kuuluu:
• oppilaskodit, sisäoppilaitosten asuntolat,
opiskelija-asuntolat
• työntekijöiden asuntolat
• täysihoitolat
Tähän ei kuulu:

• asuntojen vuokraus esim. opiskelijoille (68201)
55902 Maatilamatkailu, bed & breakfast
Tähän kuuluu:
• maatilamatkailuun kuuluva majoitus
• aamiaismajoitus, bed & breakfast
Tähän ei kuulu:

• yksittäisten lomamökkien vuokraaminen
(55903)

55903 Lomamökkien vuokraus
Tähän kuuluu:
• yksittäisten lomamökkien vuokraaminen
Tähän ei kuulu:

• lomakylät (vähintään kymmenen lomamökin tai
40 vuodepaikan muodostamat yksiköt) (55209)

55909 Muualla luokittelematon
majoitustoiminta
Tähän kuuluu:
• loma- ja koulutuskeskukset, jotka eivät ole
hotellitasoisia
• majoitustoiminta junien makuuvaunuissa ja laivoissa, kun sitä harjoittaa ulkopuolinen yrittäjä
Tähän ei kuulu:

• hotellitasoiset loma- ja koulutuskeskukset (55101)

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta

56

Ravitsemistoiminta

Tähän kuuluu välittömästi nautittaviksi tarkoitettujen aterioiden ja juomien tarjoilu ravintoloissa,
itsepalvelu- ja noutoravintoloissa, pikaruoan myyntipisteissä ja muissa sen kaltaisissa, joissa on yleensä
asiakaspaikkoja.
Tähän ei kuulu:
• valmisaterioiden myynti vähittäiskaupassa (47)

561

Ravintolat ja vastaava
ravitsemistoiminta

5610

Ravintolat ja vastaava
ravitsemistoiminta

Tähän kuuluvat sellaiset ravitsemispalvelut, joissa
ruoka tarjoillaan asiakkaille pöytiin tai asiakkaat
valitsevat itsepalveluperiaatteella tarjolla olevista
ruoka-annoksista. Asiakkaat voivat syödä liikkeen
tiloissa tai ottaa ruoan mukaansa tai tilata kotiinsa.
Tähän kuuluu myös välittömästi syötäväksi tarkoitettujen aterioiden valmistus ja myynti kioskeista,
myyntikärryistä ja vastaavista.
Tähän kuuluu:
• ravintolat
• kahvila-ravintolat
• pikaruokaravintolat
• aterioiden noutopisteet
• liikuteltavat myyntikojut ja -vaunut
Tähän kuuluu myös:
• erillisen toimijan ravintola- ja baaritoiminta
kulkuvälineissä
Tähän ei kuulu:
• ruoan vähittäismyynti automaateista (47990)
• pitopalvelu (56210)
• henkilöstö- ja laitosruokalat (56290)
• jäätelön myyntiautot ja -kärryt (47291)

56101 Ravintolat
Tähän kuuluu ravintolatoiminta, jossa asiakkaalle on
tarjolla omassa keittiössä valmistettuja ruoka-annoksia, alkoholittomia juomia sekä A- ja B-anniskeluoikeuksien piiriin kuuluvia alkoholipitoisia juomia,
kuten A-olutta, viinejä ja väkeviä alkoholijuomia.
Käytettävissä ovat ruokailupaikat sisätiloissa.

Tähän kuuluu myös:

• tilaus- ja kerhoravintolat
56102 Kahvila-ravintolat
Tähän kuuluu ravitsemistoiminta, jossa asiakkaalle
on tarjolla omassa keittiössä valmistettuja ruoka-annoksia keskiolutoikeuksin tai ilman anniskeluoikeuksia. Käytettävissä on ruokailupaikat sisätiloissa.
Tähän kuuluu:
kahvila-ravintolatoiminta
pikaruokaravintolat
hampurilais- ja kebab-ravintolat
pizzeriat

•
•
•
•

Tähän ei kuulu:

• A-anniskeluoikeuksin varustettu ravitsemistoiminta (56101)

• keskiolutbaarit ja pubit (56301)
• kahvilat (56302)
56103 Ruokakioskit
Tähän kuuluu:

• aterioiden noutopisteet (take-away)
• grillikioskit
• liikkuvat myyntikojut ja -vaunut
Asiakkaan käytettävissä ei ole sisätiloja, mutta ulkopuolella voi olla pöytiä ja istumapaikkoja.
Tähän ei kuulu:

• elintarvikekioskit (47114)
• jäätelökioskit (47291)

562

Ateriapalvelut ja muut
ravitsemispalvelut

Tähän kuuluvat yksittäisten tilaisuuksien pitopalvelut sekä sopimuspohjainen ateriapalvelutoiminta.

5621

Pitopalvelu

56210 Pitopalvelu
Tähän kuuluu:

• asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen perus-

•

tuva, erityistä tilaisuutta varten järjestettävä
ateriapalvelu asiakkaan määrittämissä tiloissa
(juhlat, yritysten edustustilaisuudet yms.)
pitopalvelu, juhlapalvelu
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Henkilöstö- ja laitosruokalat

563

Baarit ja kahvilat

56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat

5630

Baarit ja kahvilat

Tähän kuuluvat laitosten ruokailupalvelut, ts. asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvat sovittuina aikoina järjestettävät ruokailupalvelut. Tarjolla
oleva ruoka on yleensä valmistettu keskuskeittiöissä.

Tähän kuuluu liikkeen tiloissa välittömästi nautittaviksi tarkoitettujen juomien sekoitus ja tarjoilu.
Tarjolla voi myös olla mikrouunissa lämmitettyjä
pikaruokia. Omassa keittiössä valmistettuja ruoka-annoksia ei ole tarjolla.

5629

Henkilöstö- ja laitosruokalatoiminnalle on luonteenomaista aterioiden myynti selkeästi määritellyille kohderyhmille, kuten työpaikkojen henkilöstölle ja oppilaitosten opiskelijoille.
Tähän kuuluu:
• sopimuksesta harjoitettava ruokala- ja kahvilatoiminta (työpaikoilla, sairaaloissa, laitoksissa,
kouluissa yms.)
• cateringpalvelut eli ateriapalvelujen tuottaminen esim. liikenneyhtiöille
• sopimukseen perustuvat ravitsemispalvelut urheilu- ja muiden yleisötapahtuminen yhteydessä
Tähän ei kuulu:
• sairaaloiden, joukko-osastojen yms. laitosten itse
järjestämä kanttiinitoiminta luokitellaan samaan toimintaan kuin nämä laitokset

56301 Olut- ja drinkkibaarit
Tähän kuuluu:
• pubit
• baarit
• olutravintolat
• yökerhot
• cocktailbaarit
Tarjolla on pääasiassa alkoholijuomia. Omassa
keittiössä valmistettuja ruoka-annoksia ei ole,
mutta tarjolla voi olla muualla valmistettuja, mahdollisesti paikan päällä lämmitettäviä annoksia.

56302 Kahvilat ja kahvibaarit
Tähän kuuluu:
• kahvilat ja kahvibaarit
• konditoria-kahvilat
• jäätelöbaarit
Tarjolla on pääasiassa alkoholittomia juomia, mutta kahvilat voivat olla myös alkoholioikeuksin varustettuja. Omassa keittiössä valmistettuja ruoka-annoksia ei ole tarjolla.
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Informaatio ja viestintä
Tähän pääluokkaan kuuluvat tieto- ja kulttuurituotteiden valmistus ja jakelu, näiden tuotteiden sekä tiedon ja viestien siirto ja jakelu, tietotekninen palvelutoiminta, tietojen käsittely ja
muu tietopalvelutoiminta. Mainosajan tai -tilan myyminen suoraan joukkotiedotusvälineen
tai mainospaikan omistajan (esim. kustantaja) toimesta tms. luokitellaan myös tähän
toimialaan.
Pääluokan sisällä informaatio- ja viestintäpalvelut luokitellaan kustannustoimintaan ml.
atk-ohjelmistojen kustantaminen (58), sekä elokuva- ja äänitetuotantoon (59), radion ja television lähetys- ja ohjelmatoimintaan (60), televiestintään (61), tietotekniikkapalveluihin (62)
ja tietopalvelutoimintaan (63).
Kustantaminen tarkoittaa julkaisuoikeuksien hankkimista sisältöön (informaatiotuotteisiin) ja
näiden tuotteiden monennuksen ja levityksen järjestämistä eri muodoissaan yleisön saataville.
Televisio-ohjelmiston tuotantoon ja jakeluun liittyvät toiminnot kuuluvat luokkiin 59, 60 ja
61 sen mukaan, mistä tuotantoprosessin vaiheesta on kysymys.
Ohjelmiston osien, kuten elokuvien ja televisiosarjojen tuotanto kuuluu luokkaan 59.
Televisiokanavan koko ohjelmiston koostaminen luokassa 59 tuotetuista ohjelmista ja muista
ohjelmista, kuten suorista uutislähetyksistä, kuuluu luokkaan 60. Luokka 60 sisältää myös televisio-ohjelmien lähetystoiminnan, kun se tapahtuu tuottajan toimesta.
Televisiokanavan ohjelmiston lähettäminen muuttamatta ohjelmatuotteiden sisältöä ts. kanavapakettien kokoaminen ja niiden jakelu katsojille ilman ohjelmien tuottamista kuuluu luokkaan 61. Lähetystoiminnassa voidaan käyttää maanpäällistä lähetysverkkoa, satelliitteja tai
kaapeliverkkoa.

58

Kustannustoiminta

Tähän luokkaan kuuluvat kirjojen ja lehtien, hakemistojen ja postituslistojen, pienpainatteiden,
osoitteistojen yms. kustantaminen, muu kustannustoiminta sekä atk-ohjelmistojen kustantaminen.

Tähän ei kuulu:

• elokuvien, videotallenteiden ja DVD-elokuvien
ym. kustantaminen (59)

• tallenne- tai äänitemateriaalin alkuperäiskappaleiden (mastereiden) tuotanto (59)

Kustantaminen tarkoittaa julkaisuoikeuksien hankkimista sisältöön (informaatiotuotteisiin) ja näiden
tuotteiden monentamisen ja levityksen järjestämistä
eri muodoissaan yleisön saataville. Tähän luokkaan
kuuluvat elokuvien tuotantoa lukuun ottamatta
kaikki kustantamisen muodot (painetussa, sähköisessä tai tallennemuodossa, Internetissä, multimediatuotteina, kuten CD-ROM -hakuteoksina jne.).

• painaminen (18110, 18120) ja tallenteiden
monentaminen (18200)

581

Kirjojen ja lehtien
kustantaminen ja muu
kustannustoiminta

Tähän kuuluu kirjojen, sanomalehtien, aikakauslehtien ja muiden aikakausjulkaisujen kustantaminen,
hakemistojen ja osoitteistojen kustantaminen sekä
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valokuvien, kuvapiirrosten, postikorttien, aikataulujen, lomakkeiden, julisteiden, taidejäljennösten ym.
kustantaminen. Näille tuotteille on tunnusomaista
niiden edellyttämä luova panos ja se, että yleensä ne
ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja.

5811

Kirjojen kustantaminen

58110 Kirjojen kustantaminen
Tähän kuuluu kirjojen ja vastaavien julkaisujen
kustantaminen eri muodoissaan (paperilla, ääni- ja
kuvatallenteina jne.):
• kirjojen, esitteiden, pienpainatteiden ja
vastaavien julkaisujen kustantaminen
• sana- ja tietosanakirjojen kustantaminen
• kartastojen, karttojen ja merikorttien
kustantaminen
• äänikirjojen kustantaminen
• hakuteosten ja vastaavien kustantaminen
Tähän ei kuulu:
• karttapallojen valmistus (32999)
• mainosmateriaalin kustantaminen (58190)
• musiikin ja nuottien kustantaminen (59200)
• kirjailijatoiminta (90030)

5812

Hakemistojen ja postituslistojen
julkaiseminen

58120 Hakemistojen ja postituslistojen
julkaiseminen
Tähän kuuluu sellaisen luettelomuotoisen tietoaineiston (tietokannat) kustantaminen, joka on rakenteeltaan mutta ei sisältönsä puolesta tekijänoikeudellisesti suojattua. Tällaiset hakemistot voivat
olla saatavilla painetussa tai sähköisessä muodossa.
Tähän kuuluu:
• osoitteistojen kustantaminen
• puhelinluetteloiden kustantaminen
• muiden hakemistojen ja kokoelmien, kuten
oikeustapauskokoelmien ja lääkeluetteloiden
kustantaminen
Tähän ei kuulu:
• sana- ja tietosanakirjojen ja muiden
hakuteosten kustantaminen (58110)
• aikataulujen kustantaminen (58190)
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5813

Sanomalehtien kustantaminen

58130 Sanomalehtien kustantaminen
Tähän kuuluu vähintään neljä kertaa viikossa ilmestyvien sanoma-, paikallis- (päivä-) ja ilmaisjakelulehtien kustantaminen. Ne voivat ilmestyä
painetussa tai sähköisessä muodossa Internet
mukaan lukien.
Tähän ei kuulu:
• alle neljä kertaa viikossa ilmestyvien sanoma-,
paikallis- ja ilmaisjakelulehtien kustantaminen
(58141)

5814

Aikakauslehtien ja harvemmin
ilmestyvien sanomalehtien
kustantaminen

Tähän kuuluu aikakauslehtien ja muiden kuin päivälehtien (alle neljä kertaa viikossa ilmestyvien sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen) kustantaminen. Ne voivat ilmestyä painetussa tai sähköisessä
muodossa Internet mukaan lukien.

58141 Paikallislehtien ja harvemmin
ilmestyvien sanomalehtien
kustantaminen
Tähän kuuluu alle neljä kertaa viikossa ilmestyvien sanoma-, paikallis- ja ilmaisjakelulehtien kustantaminen. Ne voivat ilmestyä painetussa tai sähköisessä muodossa Internet mukaan lukien.

58142 Aikakauslehtien kustantaminen
Tähän kuuluu aikakauslehtien ja muiden aikakausjulkaisujen kustantaminen. Ne voivat ilmestyä painetussa tai sähköisessä muodossa Internet
mukaan lukien.

5819

Muu kustannustoiminta

58190 Muu kustannustoiminta
Tähän kuuluu muualla luokittelemattomien painotuotteiden kustantaminen, myös sähköisessä
muodossa:
• postimyyntikuvastot
• aikataulut
• valokuvat, kuvapiirrokset, postikortit ja
onnittelukortit
• lomakkeet
• julisteet ja taidejäljennökset
• mainospainotuotteet
• muut muualle luokittelemattomat painotuotteet

J Informaatio ja viestintä

• tilastojen ja muun informaation julkaiseminen
tietoverkoissa
Tähän ei kuulu:
• ilmaisjakelulehtien kustantaminen (58130,
58141)
• tietoverkoissa tarjottavat ohjelmistopalvelut
kuten sovellusvuokrauspalvelut (ASP) (63110)

582

Ohjelmistojen
kustantaminen

5821

Tietokonepelien kustantaminen

58210 Tietokonepelien kustantaminen
Tähän kuuluu tietokonepelien kustantaminen kaikentyyppisiin laitteisiin:
• PC- ja konsolipelit
• mobiilipelit
• verkkopelit
• peliautomaattipelit
• handheld- pelit
Tähän ei kuulu:
• tietokonepelien monentaminen (18200)

59

5829

Muu ohjelmistojen kustantaminen

58290 Muu ohjelmistojen kustantaminen
Tähän kuuluu:

• valmisohjelmistojen (räätälöimättömien
ohjelmistojen) kustantaminen, joka sisältää
myös räätälöimättömien ohjelmistojen
muuntamisen ja sovittamisen esimerkiksi
kansallisten määritysten ja kulttuurin
mukaisiksi (lokalisointi):
– käyttöjärjestelmät
– liiketoiminta- ja muut sovellukset
Tähän ei kuulu:
• ohjelmistojen kustantamiseen liittymätön ohjelmistotuotanto ml. räätälöimättömien ohjelmistojen muuntaminen ja sovittaminen (lokalisointi)
korvausta vastaan tai sopimusperusteisesti
erikoiskohderyhmälle (62010)
• ohjelmistojen monentaminen (18200)
• valmisohjelmistojen vähittäiskauppa (47410)
• tietoverkoissa tarjottavat ohjelmistopalvelut, kuten sovellusvuokrauspalvelut (ASP) (63110)

Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto,
äänitteiden ja musiikin kustantaminen

Tähän kuuluu elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto (tuottajan toiminta) elokuvateattereissa tai televisiossa esittämistä varten
(filmille, videonauhalle, DVD:lle tai muulle tallenteelle, myös digitaaliseen jakeluun); tuotannon
tukitoiminnot, kuten leikkaus ja jälkiäänitys sekä
elokuvien ja muiden filmituotantojen jakelu toisille toimijoille (videonauhoina, DVD:nä, jne.).
Tähän kuuluu myös elokuvien esittäminen sekä
elokuvateatterielokuvien ja muiden elokuvien
jakeluoikeuksien kauppa.
Tähän kuuluu myös äänitetoiminta eli äänitallenteiden alkuperäiskappaleiden (mastereiden) tuotanto sekä muiden kuin suorana lähetettävien radio-ohjelmien tuotanto, äänitteiden julkaiseminen, markkinointi ja jakelu, musiikin kustantaminen sekä äänityspalvelut studiossa ja muualla.

591

Elokuva-, video- ja televisioohjelmatoiminta

Tähän kuuluu elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto (tuottajan toiminta, muu kuin tvtai radioyhtiö), jälkituotanto, levitys ja esittäminen.
Tähän ei kuulu:

• radio- ja televisiotoiminnan ohjelmien lähetystoiminta, kun se tapahtuu sisällön tuottajan
toimesta (60)

5911

Elokuvien, videoiden ja
televisio-ohjelmien tuotanto

59110 Elokuvien, videoiden ja
televisio-ohjelmien tuotanto
Tähän kuuluu:

• elokuvien, video- ja televisio-ohjelmien (televisiosarjat, dokumenttiohjelmat jne.) sekä televisiomainosten tuotanto
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Tähän ei kuulu:
• filmien jäljentäminen (paitsi filmikopioiden
valmistus elokuvateatterilevitystä varten) ja
ääni- ja kuvanauhojen, CD- ja DVD-levyjen
jäljentäminen alkuperäiskopioista (mastereista)
(18200)
• jälkituotantopalvelut (59120)
• äänitetuotanto (59200)
• televisio-ohjelmien lähettäminen tv-yhtiön
toimesta (6020)
• televisiokanavan ohjelmiston koostaminen
ostetuista tai itsetuotetuista ohjelmista tai
niiden yhdistelmänä (6020)
• näyttelijöiden tai taiteilijoiden henkilökohtaisten
agenttien ja ohjelmatoimistojen toiminta
(74901)
• itsenäisten näyttelijöiden, sarjakuvapiirtäjien,
ohjaajien, lavastajien ja teknisten ammattilaisten toiminta (900)

5912

Elokuvien, video- ja
televisio-ohjelmien jälkituotanto

59120 Elokuvien, video- ja
televisio-ohjelmien jälkituotanto
Tähän kuuluu elokuvien ja ohjelmien jälkituotantopalvelut.
Tähän kuuluu:
• elokuvien ja ohjelmien leikkaaminen
• alku-, loppu ja piilotekstien tekeminen,
tekstittäminen
• filmi- ja kuvanauhasiirrot
• tietokonegrafiikan, animaatioiden ja erikoistehosteiden tekeminen
• elokuvafilmien kehittäminen
• filmilaboratorioiden ja animaatiofilmilaboratorioiden toiminta
Tähän kuuluu myös:
• elokuvayhtiön tai muun tuottajan omat
filmiarkistot
Tähän ei kuulu:
• filmien jäljentäminen ja ääni- ja kuvanauhojen,
CD- ja DVD-levyjen jäljentäminen alkuperäiskopioista (mastereista) (18200)
• itsenäisten näyttelijöiden, sarjakuvapiirtäjien,
ohjaajien, lavastajien ja teknisten ammattilaisten toiminta (900)
• animaatioelokuvien tuotanto (59110)
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5913

Elokuvien, videoiden ja
televisio-ohjelmien levitys

59130 Elokuvien, videoiden ja
televisio-ohjelmien levitys
Tähän kuuluu elokuvien, videotallenteiden ja vastaavien ohjelmien jakelu elokuvateattereille, televisiokanaville ja muille esittäjille.
Tähän kuuluu myös:
• levitysoikeuksien hankinta elokuva- ja videotallenteille
Tähän ei kuulu:

• filmien jäljentäminen ja ääni- ja kuvanauhojen,
•
•

CD- ja DVD-levyjen jäljentäminen alkuperäiskopioista (mastereista) (18200)
kuvatallenteiden tukkukauppa; videonauhat,
DVD:t (46432)
kuvatallenteiden vähittäismyynti, videonauhat,
DVD:t (47630)

5914

Elokuvien esittäminen

59140 Elokuvien esittäminen
Tähän kuuluu:
• elokuvien ja video-ohjelmien esittäminen elokuva- ja ulkoilmateattereissa tai muissa
esitystiloissa
• elokuvakerhot
Tähän ei kuulu:

• elokuva-arkistojen toiminta (91010)

592

Äänitysstudiot; äänitteiden
ja musiikin kustantaminen

5920

Äänitysstudiot; äänitteiden ja
musiikin kustantaminen

59200 Äänitysstudiot; äänitteiden ja
musiikin kustantaminen
Tähän kuuluu musiikki- ja äänitallenteiden alkuperäiskopioiden (mastereiden) tuotanto, äänitteiden julkaiseminen, markkinointi ja jakelu tukkuliikkeille, vähittäiskauppiaille ja kuluttajille. Näitä
toimintoja voi harjoittaa alkuperäiskopioiden
(mastereiden) tuottaja tai muu yksikkö, joka on
hankkinut kyseisten äänitteiden kopiointi- ja jakeluoikeudet.
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Tähän kuuluvat myös äänityspalvelut studioissa
tai muualla sekä yksittäisten radio-ohjelmien tuotanto radioasemille.
Tähän kuuluu myös musiikin kustantaminen, ts.
oikeuksien hankinta, rekisteröinti ja hallinnointi;
teosten käyttäminen äänitteissä, radiossa, televisiossa, elokuvissa, esitystilaisuuksissa, paino- ja
muissa viestimissä sekä teosten markkinointi. Näi-

60

tä toimintoja harjoittavat yksiköt voivat joko
omistaa teosten tekijänoikeudet tai hallinnoida
niitä oikeuksien haltijoiden puolesta. Tähän
kuuluu myös nuottien kustantaminen.
Tähän ei kuulu:
• rojalti- ja lisenssimaksujen tai henkisen
omaisuuden piiriin kuuluvien patentoitujen
kohteiden käyttöoikeuksien leasing (77400)

Radio- ja televisiotoiminta

Tähän kuuluu ohjelmatoiminta, ts. kanavasisältöjen
koostaminen ja oikeuksien hankkiminen lähetettävien ohjelmien sisältöön (radion ja television viihdeohjelmat, uutiset, talk showt jne.) niiden lähettämiseksi sekä radio- ja televisiolähetyksiin integroitu
datalähetystoiminta. Tähän kuuluu myös radio- ja
televisioyhtiön ohjelmatuotanto, kun se tapahtuu
integroituneena lähetystoimintaan, sekä eri kohderyhmille tarkoitettujen ja sisällöltään erikoistuneiden ohjelmien tuotanto niiden tarjoamiseksi yleisölle, tilauksesta tai maksullisesti, muun kuin ohjelman tuottaneen tahon toimesta.
Ohjelmat voidaan tarjota kuluttajille käyttäen eri
tekniikoita, kuten maanpäällistä lähetysverkkoa,
satelliitteja, kaapeliverkkoa tai Internetiä.
Tähän ei kuulu:
• ohjelmakanavien niputtaminen ohjelmapaketeiksi ja niiden jakelu katsojille (61)

601

Radio-ohjelmien
tuottaminen ja lähettäminen

6010

Radio-ohjelmien tuottaminen ja
lähettäminen

60100 Radio-ohjelmien tuottaminen ja
lähettäminen
Tähän kuuluu:
• suorien radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen radiostudioiden ja lähetyslaitteiden
avulla kuuntelijoille tai tilaajille
Tähän kuuluu myös:

• radioasemaketjujen toiminta; ohjelmiston koos•
•

taminen ja siirtäminen tilaajille maanpäällisen lähetysverkon, kaapeliverkon tai satelliitin kautta
radiotoiminta Internetissä (web-radiot,
Internetradiot)
radiolähetysten yhteydessä tapahtuva
datalähetyspalvelu

Tähän ei kuulu:

• yksittäisten radio-ohjelmien tuotanto
radioasemille (59200)

602

Televisio-ohjelmien
tuottaminen ja lähettäminen

6020

Televisio-ohjelmien tuottaminen ja
lähettäminen

Tähän luokkaan kuuluu televisiokanavan ohjelmatoiminta, joka käsittää ohjelmiston koostamisen
ostetuista ohjelmista (esim. elokuvat, dokumentit), itse tuotetuista ohjelmista (esim. paikallisuutiset, suorat reportaasit) tai niiden yhdistelmistä.
Koostetun ohjelmiston voi lähettää sen tuottanut
yksikkö. Kanavan ohjelmisto voidaan tuottaa
myös toisen yksikön, kuten kaapeli- tai satelliittioperaattorin lähetettäväksi.
Tällaiseen täydelliseen ohjelmatoimintaan kuuluu
ohjelmien tuottaminen yleiskanaville ja erikoiskanaville (esim. uutis-, urheilu-, koulutus- tai
nuorisolle suunnatut erikoiskanavat) ja ohjelmien
lähettäminen. Kanavilla tarjottavat ohjelmat voivat olla saatavilla vapaasti tai tilauksesta. Internet-tilausvideo eli video on demand (VOD)
palvelukanavat kuuluvat myös tähän luokkaan.

Tilastokeskus 257

J

Informaatio ja viestintä

Tämä sisältää myös tiedon välittämisen yhdistettynä televisiolähetykseen.

60201 Televisio-ohjelmien tuottaminen
ja lähettäminen
(pl. maksulliset tv-kanavat)
Tähän kuuluu yleiskanavien ja erikoiskanavien ohjelmatoiminta: ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen.
Tähän ei kuulu:
• maksulliset tv-kanavat (60202)
• tv-kanavan ohjelmiston osien (esim. elokuvien, dokumenttiohjelmien, talk show -ohjelmien, mainosten jne.) tuotanto ilman lähetystoimintaa (59110)
• ohjelmiston välittäminen eli televisiosignaalien
siirto (kaapeli-tv-verkot), myös tähän liittyvä
kanavapakettien niputtaminen (61)

60202 Maksulliset tv-kanavat
Tähän kuuluu:
• maksu-tv-operaattorin ohjelmatoiminta, jossa
olemassa olevista kanavista paketoidaan katsojille uusia kanavakokonaisuuksia esim. yleis- ja
erikoiskanavista; ohjelmisto on yleensä luonteeltaan erikoistunut uutis-, urheilu-, elokuva-,
koulutus- tai nuorisolle suunnattujen ohjelmien
lähettämiseen
• Internet-tilausvideo eli video on demand
(VOD) palvelukanavat
Tähän ei kuulu:

• tv-kanavan ohjelmiston osien (esim. elokuvien,

•

61

Televiestintä

Tähän luokkaan kuuluvat televiestintä ja siihen liittyvien oheispalveluiden tuottaminen eli puheen, datan, tekstin, äänen ja videoiden siirto. Tarvittavat
siirtojärjestelmät voivat perustua yhteen teknologiaan tai teknologioiden yhdistelmään. Toiminnalle
olennaista on tiedon ja muun sisällön siirto, ei sisällön tuottaminen. Luokan jaottelu alaryhmiin perustuu käytettyyn verkkoympäristöön.
Tähän luokkaan kuuluu myös kokonaisten ohjelmakanavien (tuotettu luokassa 60) niputtaminen
ohjelmapaketeiksi jakelua varten, kun palveluna
on ohjelmiston välittäminen eli televisiosignaalien
siirto (kaapeli-tv-verkot).

611
6110

dokumenttiohjelmien, talk show -ohjelmien,
mainosten jne.) tuotanto ilman lähetystoimintaa
(59110)
ohjelmiston välittäminen eli televisiosignaalien
siirto (kaapeli-tv-verkot), myös tähän liittyvä
kanavapakettien niputtaminen (61)

Langallisen verkon hallinta
ja palvelut
Langallisen verkon hallinta ja
palvelut

61100 Langallisen verkon hallinta ja
palvelut
Tähän kuuluu operointi, ylläpito ja yhteyspalveluiden tarjoaminen puheen, äänen, datan, tekstin
ja kuvan siirtämiseksi langallisissa verkoissa:
• kytkentä- ja siirtojärjestelmän operointi ja ylläpito kahden pisteen välisen viestinnän to-
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•
•

teuttamiseksi maanpäällisin yhteyksin, mikroaalloilla tai maanpäällisten yhteyksien ja
satelliittiyhteyksien yhdistelmällä
kaapelijakelukanavien operointi (esimerkiksi
data- ja televisiosignaalien jakelu ml. IPTV)
muun viestinnän toimittaminen omissa tietoliikennejärjestelmissään

Tähän kuuluu myös liittymä- ja verkkokapasiteetin
hankkiminen verkon omistajilta ja verkko-operaattoreilta ja televiestintäpalveluiden tarjoaminen yrityksille ja kotitalouksille tällä kapasiteetilla sekä kiinteän verkon operaattorin tarjoamat Internet-yhteydet.
Infrastruktuuri voi perustua yhteen teknologiaan
tai usean teknologian yhdistelmään.
Tähän kuuluu:

• puhelinpalvelut
• tiedonsiirtopalvelut
• ohjelmansiirtopalvelut: kaapelitelevisio- ja
muut jakelujärjestelmät

• Internet-yhteyksien tarjoaminen
Tähän ei kuulu:

• televiestinnän jälleenmyyjät (eli verkkokapasiteetin hankinta ja jälleenmyyminen ilman
lisäpalveluiden tuottamista) (61900)

J Informaatio ja viestintä

• televiestintälaitteiden myynti itsenäisenä
toimintana (47420)

612

Langattoman verkon hallinta
ja palvelut

6120

Langattoman verkon hallinta ja
palvelut

61200 Langattoman verkon hallinta ja
palvelut
Tähän kuuluu operointi, ylläpito ja yhteyspalveluiden tarjoaminen puheen, äänen, datan, tekstin
ja kuvan siirtämiseksi matkaviestinverkoissa ja
muissa langattomissa verkoissa.
Tähän kuuluu myös liittymä- ja verkkokapasiteetin hankkiminen verkon omistajilta ja verkko-operaattoreilta sekä tätä kapasiteettia käyttäen langattomien televiestintäpalveluiden (paitsi satelliittipalveluiden) tarjoaminen yrityksille ja kotitalouksille. Tähän kuuluu myös langattoman verkon
operaattorin tarjoamat Internet-yhteydet.
Nämä palvelut tarjotaan radioaaltoja käyttäen, ja
infrastruktuuri voi perustua joko yhteen teknologiaan tai usean teknologian yhdistelmään.
Tähän kuuluu:
• puhelinpalvelut
• tiedonsiirtopalvelut
• ohjelmansiirtopalvelut kuten mobiili-TV
• Internet-yhteyksien tarjoaminen
Tähän ei kuulu:
• televiestinnän jälleenmyyjät (eli verkkokapasiteetin hankinta ja jälleenmyyminen ilman
lisäpalveluiden tuottamista) (61900)
• televiestintälaitteiden myynti itsenäisenä
toimintana (47420)

613

Satelliittiviestintä

6130

Satelliittiviestintä

61300 Satelliittiviestintä
Tähän kuuluu operointi, ylläpito ja yhteyspalveluiden tarjoaminen puheen, datan, tekstin, äänen ja videon välittämiseksi satelliittiviestintäinfrastruktuurissa. Tähän luokkaan kuuluu myös televisiokanavien ja televisioasemien ja -verkkojen kuva-, ääni- ja
tekstiohjelmien jakelu tai radiokanavien toimittami-

nen kuluttajille suoraan yksityisiin kotitalouksiin
suunnattujen satelliittijärjestelmien kautta. Tähän
luokiteltavat yksiköt eivät tuota ohjelma- tai ohjelmistomateriaalia.
Tähän kuuluu myös satelliittioperaattorin tarjoamat Internet-yhteydet.
Tähän kuuluu:
puhelinpalvelut
tiedonsiirtopalvelut
ohjelmansiirtopalvelut
Internet-yhteyksien tarjoaminen

•
•
•
•

Tähän ei kuulu:

• televiestinnän jälleenmyyjät (eli verkkoka•

pasiteetin hankinta ja jälleenmyyminen ilman
lisäpalveluiden tuottamista) (61900)
ohjelmien ja ohjelmistojen tuottaminen (59110,
6020)

619

Muut televiestintäpalvelut

6190

Muut televiestintäpalvelut

61900 Muut televiestintäpalvelut
Tähän kuuluu muualla luokittelemattomat televiestintäpalvelut:
• televiestinnän erikoissovellusten tuottaminen,
kuten satelliittipaikannus, telemetria ja tutka-asema-operointi
• puhelin- ja Internet-palveluiden yhteyspisteiden tarjonta yleisölle
• televiestintäpalveluiden tarjoaminen käyttämällä olemassa olevia televiestintäverkkoja (kiinteitä, mobiili- ja kaapelitelevisioverkkoja), kuten
VoIP (Voice Over Internet Protocol)
• toiminnallisesti yhteen tai useampaan maanpäälliseen viestintäjärjestelmään kytkettyjen
satelliittipääteasemien ja vastaavien laitteistojen ja välineistöjen operointi tarkoituksena
viestiä satelliittijärjestelmiin tai -järjestelmistä
• televiestinnän jälleenmyyjät (eli verkkokapasiteetin hankinta ja jälleenmyyminen ilman
lisäpalveluiden tuottamista)
Tähän ei kuulu:

• televiestinnän operaattorien toiminta Internetyhteyksien tarjoajina (61100, 61200, 61300)

• telepalvelu- ja televerkkoyritysten toiminta, myös
Internet-yhteyksien tarjoajina (61100, 61200,
61300)
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62

Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta

Tähän luokkaan kuuluvat seuraavat erityisosaamista
tarjoavat tietotekniikkapalvelut: ohjelmien ja ohjelmistojen kirjoittaminen, muuntaminen, testaaminen
ja tuki; sellaisten tietokonejärjestelmien suunnittelu,
joissa yhdistyy laitteisto-, ohjelmisto- ja viestintäteknologia; asiakkaan tiloissa tapahtuva tietokonesysteemien ja tietojenkäsittelylaitteiden hallinta ja käyttö; ja muut laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyvät
asiantuntijapalvelut ja tekniset palvelut.

ja viestintäteknologia. Palveluun voi sisältyä käyttäjien koulutus.
Tähän ei kuulu:

• tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen
myynti (46510, 47410)

• keskustietokoneiden ja vastaavien asennus
(33200)

• henkilökohtaisten tietokoneiden (PC) ja
ohjelmistojen asennus (62090)

620

Ohjelmistot, konsultointi ja
siihen liittyvä toiminta

• computer disaster recovery eli toipumissuunni-

6201

Ohjelmistojen suunnittelu ja
valmistus

6203

telmien teko ja vaurioiden elvytys (62090)

Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen
käyttö- ja hallintapalvelut

62010 Ohjelmistojen suunnittelu ja
valmistus

62030 Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen
käyttö- ja hallintapalvelut

Tähän kuuluu ohjelmien ja ohjelmistojen kirjoittaminen, muuntaminen, testaaminen ja tuki.

Tähän kuuluu asiakkaiden tiloissa tapahtuva tietokonesysteemien ja tietojenkäsittelylaitteiden hallinta- ja käyttöpalvelut sekä niihin liittyvät tukipalvelut.

Tähän kuuluu:
• ohjelmiston rakenteen ja sisällön suunnittelu ja/
tai ohjelmakoodin kirjoittaminen varusohjelmistoja (ml. päivitykset ja korjaustiedostot), sovelluksia (ml. päivitykset ja korjaustiedostot), tietokantoja, web-sivustoja ja tietokonepelejä varten
• olemassa olevan sovelluksen muuntaminen ja
konfigurointi tilaustyönä niin, että se toimii
tarkoituksenmukaisesti asiakkaan
järjestelmäympäristössä

6209

Muu laitteisto- ja tietotekninen
palvelutoiminta

62090 Muu laitteisto- ja tietotekninen
palvelutoiminta
Tähän kuuluvat muualla luokittelemattomat tietotekniset ja tietojenkäsittelypalvelut.

Tähän ei kuulu:
• valmisohjelmistojen kustantaminen (58290)
• valmisohjelmistojen kääntäminen tai muokkaaminen erityiskohderyhmälle omaan lukuun
(lokalisointi) (58290)
• sellaisten tietokonejärjestelmien suunnittelu,
joissa yhdistyy laitteisto-, ohjelmisto- ja viestintäteknologia, vaikkakin ohjelmisto voi olla erottamaton osa järjestelmää (62020)
• web-sivustojen erillinen graafinen suunnittelu
(74101)

Tähän kuuluu:
• computer disaster recovery eli toipumissuunnitelmien teko ja vaurioiden elvytys
• henkilökohtaisten tietokoneiden (PC) asennus
• ohjelmistojen asennuspalvelut

6202

• tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja

Tähän ei kuulu:

• keskustietokoneiden ja vastaavien asennus
(33200)

• ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010)
• atk-laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyvä
konsultointi (62020)

Atk-laitteisto- ja
ohjelmistokonsultointi

62020 Atk-laitteisto- ja
ohjelmistokonsultointi
Tähän kuuluu sellaisten tietokonejärjestelmien
suunnittelu, joissa yhdistyy laitteisto-, ohjelmisto-
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hallintapalvelut (62030)

• tietojenkäsittely ja palvelintilan vuokraus (63110)
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63

Tietopalvelutoiminta

Tähän luokkaan kuuluvat www-hakuportaalit, tiedon käsittely ja palvelintilan vuokraus sekä muut
toiminnot, jotka mahdollistavat tiedon hakemisen.

6312

Verkkoportaalit

631

• sellaisten verkkosivustojen toiminta, jotka

63120 Verkkoportaalit
Tähän kuuluu:

Tietojenkäsittely, palvelintilan
vuokraus ja niihin liittyvät
palvelut; verkkoportaalit

Tähän luokkaan kuuluvat toiminnot, jotka tarjoavat infrastruktuurin palvelintilan vuokraukseen,
tietojenkäsittelyyn ja siihen liittyviin palveluihin
sekä tarjoavat Internetin hakupalveluja ja muita
portaalipalveluja.

6311

Tietojenkäsittely, palvelintilan
vuokraus ja niihin liittyvät palvelut

63110 Tietojenkäsittely, palvelintilan
vuokraus ja niihin liittyvät
palvelut
Tähän kuuluu:
• palvelintilan vuokraamiseen, tietojenkäsittelyyn ja niihin liittyviin palveluihin tarvittavan
infrastruktuurin tarjoaminen
• erikoistuneet verkkoisännöintipalvelut:
– verkkoisännöinti (verkkohotellipalvelut)
– streaming (virtaustoistopalvelut) eli tiedon
yhtäaikainen siirto ja käyttö esimerkiksi
Internetissä kuvaa ja ääntä siirrettäessä ja
käytettäessä
– sovellusten isännöinti
• sovellusvuokrauspalvelujen tarjoaminen,
kuten keskustietokoneen osituskäyttöpalvelun
tarjoaminen (general time-share mainframe
facilities)
• tietojenkäsittelypalvelut, kuten täydellinen
asiakkaan toimittaman datan käsittely tai
raportointi
• tallennuspalvelut

•

kehittävät ja ylläpitävät tietokantoja Internetosoitteista ja sisällöistä tarjoten helppokäyttöisiä hakupalveluja
muiden määräajoin päivitettävää sisältöä
tarjoavien verkkosivustojen toiminta, jotka
toimivat portaaleina Internetiin

639

Muu tietopalvelutoiminta

Tähän luokkaan kuuluvat uutistoimistot ja kaikki
muualle luokittelematon tietopalvelutoiminta.
Tähän ei kuulu:

• kirjastojen ja arkistojen toiminta (91010)
6391

Uutistoimistot

63910 Uutistoimistot
Tähän kuuluu:

• uutistoimistot, jotka välittävät uutisia, kuvia
sekä artikkeleita ja raportteja tiedotusvälineille

• uutiskuvatoimistot
Tähän ei kuulu:

• freelance-valokuvaajien toiminta (74201)
• freelance-lehtimiesten toiminta (90030)
6399

Muualla luokittelematon
tietopalvelutoiminta

63990 Muualla luokittelematon
tietopalvelutoiminta
Tähän luokkaan kuuluu kaikenlaisilla alustoilla toteutettu tietopalvelutoiminta, jota ei ole luokiteltu muualla, kuten:
• sopimuksen perustuva tai maksullinen tietojen
hakupalvelu
• uutisseurantapalvelut, lehtileikeseuranta, jne.
Tähän ei kuulu:

• puhelinpalvelukeskusten toiminta (82200)
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K

Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Tähän pääluokkaan kuuluu rahoitus-, vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkerahastointitoiminta
sekä rahoituspalveluja avustava toiminta. Tähän kuuluu myös varojen hallinnointi, kuten hallintayhtiöiden toiminta sekä säätiöiden, rahastojen ja vastaavien rahoitusyksiköiden toiminta.

64

Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja
eläkevakuutustoiminta)

Tähän luokkaan kuuluva rahoituksen välitys on
varojen hankintaa ja niiden välittämistä edelleen
muuhun tarkoitukseen kuin vakuutustoimintaan,
eläkerahastointiin tai pakolliseen sosiaaliturvaan.
Tähän ei kuulu:
• Rahoitustarkastus (84130)

• liikepankit
• vähittäiskaupan yhteydessä toimivat pankit,
•

jotka voivat ottaa talletuksia jäseniltään ja
antaa luottoja
ulkomaisten Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien sivukonttoreiden toiminta

Tähän ei kuulu:

641

Pankkitoiminta

Tähän kuuluu keskuspankki-, talletuspankki- sekä
muu pankkitoiminta.

6411

Keskuspankkitoiminta

64110 Keskuspankkitoiminta
Tähän kuuluu:
• rahapolitiikan määrittely ja toteuttaminen
• rahan liikkeeseen laskeminen ja rahahuolto
• valuuttavarannon hallinnointi
• maksu- ja rahoitusjärjestelmän yleisvalvonta
• keskuspankkitilastointi

6419

Muu pankkitoiminta

64190 Muu pankkitoiminta
Tähän luokkaan kuuluu talletusten ja/tai vastaavien
varojen vastaanottaminen ja luotonanto, vastuusitoumusten antaminen (mm. pankkitakaukset)
sekä asiakkaiden maksu- ja rahaliikenteen hoito.
Luotonanto voi olla erimuotoista, kuten lainat,
kiinnelainat, luottokortit jne. Tätä toimintaa harjoittavat yleensä muut rahalaitokset kuin keskuspankki, kuten:
• säästöpankit
• osuuspankit

262 Tilastokeskus

• kiinnitysluottopankit (64920)
• luottokorttitapahtumien käsittely- ja katteensiirtotoiminnot (66190)

642

Rahoitusalan
holdingyhtiöiden toiminta

6420

Rahoitusalan holdingyhtiöiden
toiminta

64200 Rahoitusalan holdingyhtiöiden
toiminta
Tähän kuuluu konsernien varoja hallinnoivien holdingyhtiöiden toiminta. Näillä on määräysvaltaan
oikeuttava omistusosuus osakepääomasta ja niiden
pääasiallinen toiminta on konsernin omistaminen.
Tähän luokkaan kuuluvat holdingyhtiöt eivät tarjoa muita palveluita yrityksille, joiden omaisuutta
ne hallinnoivat, ts. ne eivät valvo tai johda yritystoimintaa.
Tähän ei kuulu:
• pääkonttoreiden toiminta: yhtiöiden ja yritysten
aktiivinen johtaminen, strateginen suunnittelu ja
päätöksenteko (70100)
• kiinteistösijoitusyhtiöt (68100)

K Rahoitus- ja vakuutustoiminta

643

Rahastotoiminta

6430

Rahastotoiminta

64300 Rahastotoiminta
Tähän kuuluvat sijoitusrahastot ja vastaavat varainhoitoyhteisöt, jotka ovat pääasiassa osakkeista
ja muista arvopapereista koostuvia rahastoja, jotka
omistavat siihen sijoittaneet henkilöt ja yhteisöt
yhteisesti. Rahastoon sijoitettu pääoma koostuu
rahasto-osuuksista. Nämä rahastot saavat sijoitustoiminnastaan korkoa, osinkoja ja muuta omaisuustuloa, mutta niillä ei ole lainkaan työvoimaa
eivätkä ne saa tuottoja palvelujen myynnistä.
Tähän kuuluu:
• avoimet sijoitusrahastot
• suljetut sijoitusrahastot
• kuolinpesät ja yksityisten henkilöiden rahastoihin rinnastettavat arvopaperisalkut, joita
hoidetaan edunsaajien puolesta ja jotka perustuvat testamenttiin tai edustussopimukseen
• henkilöstörahastot: yrityksen henkilökunnan
omistama ja hallinnoima rahasto
Tähän ei kuulu:
• eläke- ja muiden rahastojen hoito (66300)
• rahastot ja säätiöt, jotka saavat tuottoa tavaroiden ja palvelujen myynnistä, luokitellaan
pääasiasiallisen toimintansa mukaan
• tutkimusta ja kulttuuria palvelevat sekä muualla luokittelemattomat säätiöt (94991, 94999)
• holding-yhtiöiden toiminta (64200)
• eläkevakuutustoiminta (65300, 84302)
• Maatilatalouden kehittämisrahasto (84130)
• Öljysuojarahasto, Ydinjätehuoltorahasto, Valtion vakuusrahasto, Palosuojelurahasto (84110)
• Valtion asuntorahasto (84122)
• Valtiontakuurahasto, Maatalouden interventiorahasto (84130)
• Radio- ja TV-rahasto (60)

649

Muut rahoituspalvelut (pl.
vakuutus- ja
eläkevakuutustoiminta)

Tähän kuuluu rahoitusleasing, kiinnitysluottopankkitoiminta, muu pankkijärjestelmän ulkopuolinen
antolainaus (osamaksusopimusten rahoitus, luottokorttiyhtiöt, pienlainatoiminta, panttilainaamot)
ym. muualla luokittelematon rahoitustoiminta.

Tähän ei kuulu:

• vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (65)
6491

Rahoitusleasing

64910 Rahoitusleasing
Tähän kuuluu leasing, jossa leasingkausi kattaa
yleensä esineen oletetun eliniän ja jossa vuokralle
ottaja saa kaiken hyödyn sen käytöstä sekä vastaa
kaikista sen omistukseen liittyvistä riskeistä sekä
huollosta ja korjauksesta (ns. taloudellinen omistajuus). Esineen laillinen omistus voidaan sopimuskauden päättyessä siirtää tai olla siirtämättä vuokralle ottajalle. Nämä leasingsopimukset kattavat
kaikki tai lähes kaikki kustannukset ml. korot.
Tähän ei kuulu:

• vuokraustoiminta (käyttöleasing) sopimuskohteen mukaan (77)

6492

Muu luotonanto

64920 Muu luotonanto
Tähän kuuluu antolainaus pankkijärjestelmän ulkopuolella. Varainhankinta tapahtuu pääasiassa
pääomamarkkinoilta esim. joukkovelkakirja- ja
notariaattilainoina:
• factoring-toiminta (myyntisaamisten rahoitus)
• confirming-toiminta (ostolaskujen rahoitus)
• osamaksusopimusten rahoitus, luottokortti- ja
pienlainatoiminta
• kansainvälisen kaupan, yritystoiminnan,
kuntatalouden yms. rahoitukseen erikoistuneet erityisluottolaitokset
• kiinnitysluottopankit
• panttilainaamot
Tähän ei kuulu:

• vuokraustoiminta (käyttöleasing) sopimuskohteen mukaan (77)

• järjestöjen antamat apurahat ja muu rahallinen
avustustoiminta (94991, 94999)

• riskipääomayritykset ja luonnollisten henkilöiden
sijoitustarkoituksessa perustamat yhtiöt (64990)

• myyntisaamisten osto (64990)
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6499

Muualla luokittelemattomat
rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja
eläkevakuutustoiminta)

64990 Muualla luokittelemattomat
rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja
eläkevakuutustoiminta)
Tähän kuuluu:
• muu rahoituspalvelutoiminta, johon kuuluu
esimerkiksi varojen jakaminen muutoin kuin
myöntämällä lainoja:
– suojautumisjärjestelyjen tekeminen mm.
swap-sopimusten, optioiden ja johdannaisten avulla

65

– arvopaperistamistoiminta
– myyntisaamisten osto
• sijoitustoiminta omaan lukuun, kuten riskipääomayritykset ja luonnollisten henkilöiden
sijoitustarkoituksessa perustamat yhtiöt
Tähän ei kuulu:

• rahoitusleasing (64910)
• arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen (66120)

• laskujen perintä (ilman velkojan vaihtumista)
(82910)

• järjestöjen antamat apurahat ja muu rahallinen
avustustoiminta (94991, 94999)

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta
(pl. pakollinen sosiaalivakuutus)

Tähän luokkaan kuuluu toiminta, jossa vakuutuksenantaja kantaa riskin vakuutuksenottajan puolesta vakuutusmaksua vastaan.

Tähän ei kuulu:

• pakollinen (lakisääteinen) eläkevakuutustoiminta (84302)

• pakollinen sosiaalivakuutustoiminta, mm.

651

Vakuutustoiminta

Tähän kuuluu henkivakuutustoiminta sekä vahinkovakuutustoiminta.

6511

Henkivakuutustoiminta

sairaus- ja työttömyysvakuutus (84309)

65121 Vahinkovakuutusyhtiöt
Tähän kuuluu vahinkovakuuttamiseen erikoistuneiden yhtiöiden vakuutustoiminta.

65110 Henkivakuutustoiminta

65122 Vakuutusyhdistykset

Tähän kuuluu henkivakuutukseen erikoistuneet
yhtiöt, myös säästöhenkivakuuttaminen.

Vahinkovakuutusyhdistys on osakkaiden keskinäiseen vastuuseen perustuva vakuutuslaitos, jonka
toiminta-alue käsittää enintään 40 kuntaa yhtenäisellä alueella tai joka harjoittaa ainoastaan
kalastusvälineiden vakuutusta.

6512

Muu vakuutustoiminta

Tähän kuuluu vahinkovakuutuspalvelujen järjestäminen:
• tapaturma- ja palovakuuttaminen
• sairausvakuuttaminen
• matkavakuuttaminen
• omaisuusvakuuttaminen
• auto-, vene-, lento- ja liikennevakuuttaminen
• tappion varalta vakuuttaminen
• vastuuvakuuttaminen
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Tähän ei kuulu:
• Liikennevakuutuskeskus ja Potilasvakuutuskeskus (65129)

65129 Muu vahinkovakuutus
Tähän kuuluu Liikennevakuutuskeskuksen, Potilasvakuutuskeskuksen ja vakuutuspoolien toiminta sekä muualla luokittelematon vahinkovakuutus.

K Rahoitus- ja vakuutustoiminta

652

Jälleenvakuutustoiminta

653

Eläkevakuutustoiminta

6520

Jälleenvakuutustoiminta

6530

Eläkevakuutustoiminta

65200 Jälleenvakuutustoiminta

65300 Eläkevakuutustoiminta

Tähän kuuluu toiminta, jossa otetaan kokonaan
tai osaksi vastuu olemassa olevista toisten vakuuttajien tekemistä vakuutuksista.

Tähän kuuluu yksilöllinen eläkevakuutustoiminta.
Tähän ei kuulu:

• pakollinen (lakisääteinen) eläkevakuutustoiminta (84302)

• eläkerahastojen hoito (66300)

66

Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta

Rahoitus- ja sijoitustoimintaa avustavat palvelut
sekä vakuutustoimintaa avustavat palvelut, joihin
ei liity vakuutuskorvausten maksuvelvollisuutta.

661

Rahoitusta ja vakuuttamista
palveleva toiminta (pl.
vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)

Tähän kuuluu fyysisten ja sähköisten markkinapaikkojen järjestäminen arvopapereiden tai
raaka-ainesopimusten vaihdantaa varten sekä näiden varsinainen välitystoiminta.

6611

Pörssitoiminta ja rahoitusmarkkinoiden hallinnolliset tukipalvelut

66110 Pörssitoiminta ja rahoitusmarkkinoiden hallinnolliset tukipalvelut
Tähän kuuluu rahoitusmarkkinoiden toiminta ja
valvonta muiden kuin julkisten viranomaisten toimesta, kuten:
• arvopaperi-, johdannais- ja raaka-ainepörssit
• koko pankkijärjestelmän kattava vakuusrahastotoiminta
Tähän ei kuulu:
• arvopapereiden ja raaka-ainesopimusten välitys
(66120)

6612

Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen

66120 Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen
Tähän kuuluu:

• arvopapereiden ja raaka-ainesopimusten osta•

minen, myyminen, vaihtaminen ja merkitseminen toimeksiantajan lukuun
valuutanvaihtotoimistojen toiminta

Tähän ei kuulu:

• sijoitustoiminta omaan lukuun, kuten riskipää•

omayritykset ja luonnollisten henkilöiden sijoitustarkoituksessa perustamat yhtiöt (64990)
omaisuudenhoitotoiminta (66300)

6619

Muu rahoitusta palveleva toiminta
(pl. vakuutus- ja
eläkevakuutustoiminta)

66190 Muu rahoitusta palveleva
toiminta (pl. vakuutus- ja
eläkevakuutustoiminta)
Tähän luokkaan kuuluu rahoituspalvelutoimintaa
tukevat käsittely- ja clearingpalvelut:
• rahoitustransaktioiden (ml. luottokortteihin
liittyvät) käsittely- ja suoritustoiminnot
• sijoitusneuvontapalvelut
• muut maksuperusteiset tai sopimuspohjaiset
rahoitustoimintaan liittyvät palvelut
Tähän ei kuulu:

• pörssitoiminta (66110)
• vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta
(66220)
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• eläke- ja muiden rahastojen hoito (66300)
• laskujen perintä (82910)
• luottotietopalvelut (82910)

662

Vakuutus- ja
eläkevakuutustoimintaa
avustava toiminta

Tähän kuuluvat vakuutukseen ja eläkevakuutukseen liittyvät palvelut, kuten vakuutuskorvausten
määrittäminen ja vakuutusvastuun selvittäminen
sekä vakuutusasiamiesten (ts. välittäjien) toiminta:
vakuutusten myynti ja erilaisten työntekijäetuuksien järjestäminen.

6621

Riskin- ja vahingonarviointi

66210 Riskin- ja vahingonarviointi
Tähän luokkaan kuuluu vakuutuksiin liittyvien
hallinnollisten palvelujen järjestäminen, kuten vakuutuskorvausten arviointi ja asettaminen.
Tähän kuuluu:
• riskin määrittäminen
• riskin ja vahingon arviointi
• vahinkotapahtuman selvittäminen
• korvausten selvittäminen
• vakuutuskorvausten määrääminen
Tähän ei kuulu:
• vakuutuskorvausten vakuutusmatemaattiset
palvelut erillisenä toimintana (66290)

6622

Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien
toiminta

66220 Vakuutusasiamiesten ja
-välittäjien toiminta
Tähän kuuluu vakuutusasiamiesten ja -välittäjien
(vakuutusedustajat) suorittama myynti- tai neuvottelutoiminta vakuutuksen ja jälleenvakuutuksen välittämisessä.
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6629

Muu vakuutus- ja
eläkevakuutustoimintaa avustava
toiminta

66290 Muu vakuutus- ja
eläkevakuutustoimintaa avustava
toiminta
Tähän kuuluu:
• vakuutuksiin tai vapaaehtoiseen eläkevakuuttamiseen kuuluva tai niihin läheisesti liittyvä
toiminta:
– vahinkotapahtumista haltuun otetun
omaisuuden hoito
– vakuutusmatemaattiset palvelut erillisenä
toimintana
Tähän ei kuulu:
• vakuutuskorvausten arviointi (66210)
• vakuutusasiamiesten toiminta (66220)
• vahingoittuneen omaisuuden myynti (47789)

663

Omaisuudenhoitotoiminta

6630

Omaisuudenhoitotoiminta

66300 Omaisuudenhoitotoiminta
Tähän luokkaan kuuluu maksu- tai sopimusperusteinen arvopaperisalkun ja omaisuudenhoitotoiminta yksityishenkilöille, yrityksille, sijoitusrahastoille tai vastaaville varainhoitoyhteisöille (esim.
rahastoyhtiöiden toiminta, eläke- ja muiden rahastojen hoito).
Tähän ei kuulu:
• sijoitusrahastot ja vastaavat varainhoitoyksiköt
(64300)
• henkilöstörahastot (64300)
• tutkimusta ja kulttuuria palvelevat sekä
muualla luokittelemattomat säätiöt (94991,
94999)

LKiinteistöalan toiminta

L

Kiinteistöalan toiminta
Tähän pääluokkaan kuuluu kiinteistöjen myynti tai osto, kiinteistöjen vuokraus sekä muut
kiinteistöpalvelut, kuten kiinteistöjen arviointi. Kiinteistöalan palvelut voivat koskea omaa tai
liisattua omaisuutta ja niitä voidaan tehdä joko palkkio- tai sopimusperusteella.
Tähän pääluokkaan kuuluu myös isännöintitoiminta.
Tähän ei kuulu:
• kiinteistöjen rahoitusleasing (64910)

68

Kiinteistöalan toiminta

Tähän luokkaan kuuluu kiinteistöjen myynti tai
osto, kiinteistöjen vuokraus sekä muut kiinteistöpalvelut.

681

Omien kiinteistöjen kauppa

6810

Omien kiinteistöjen kauppa

68100 Omien kiinteistöjen kauppa
Tähän kuuluu:
• omien kiinteistöjen kauppa päätoimintana:
– asuinrakennukset ja asunnot
– muut kuin asuinrakennukset ml. näyttelytilat, varastointitilat ja kauppakeskukset
– maakiinteistöt, kuten raakamaa, pelto,
metsä jne.
Tähän kuuluu myös:
• ostetun kiinteistön jakaminen tonteiksi ilman
muuta maanjalostusta
• loma-osakekiinteistöjen ja -asuntojen kauppa
omaan lukuun
Tähän ei kuulu:
• asuin- ja muiden rakennusten sekä kiinteistöjen
rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen myöhempää myyntiä varten (41100)
• maa- ja vesirakennushankkeiden rakennuttaminen, rakennushankkeiden kehittäminen, kiinteistöjen jalostaminen (42991)
• kiinteistöjen välitys (68310)

682

Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta

6820

Omien tai leasing-kiinteistöjen
vuokraus ja hallinta

Tähän kuuluu:

• omien tai liisattujen kiinteistöjen vuokraus ja
hallinta

• talojen ja kalustetun tai kalustamattoman
majoitustilan vuokraaminen pidempikestoiseen
käyttöön, tyypillisesti kuukausi- tai vuosisopimuspohjalla (muu kuin varsinainen hotellitoiminta)
Tähän ei kuulu:

• majoitusliikkeiden, leirintäalueiden, matkailu•
•

vaunualueiden ja muiden lyhytaikaiseen majoitukseen tarkoitettujen paikkojen toiminta (55)
sosiaalitoimen majoituspalvelut (esim. palvelutalot
ja -asunnot sekä hoito-, ensi- ja vanhainkodit,
joiden yhteydessä annetaan hoitopalveluja) (87)
kiinteistöjen rahoitusleasing ml. ‘sale and lease
back ‘ -tyyppinen (64910)

68201 Asuntojen vuokraus
Tähän kuuluu:
Asunnon, asuinrakennuksen, -kiinteistön omistajan tai haltijan esim. kiinteistöyhtiön tai yksityishenkilön harjoittama asunnon vuokraus, alivuokraus ja leasing.
Tähän kuuluu myös:

• osaomistus- ja asumisoikeusyhtiöiden toiminta
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Tähän ei kuulu:
• majoitustilojen (ml. lomamökkien) pitäminen
lyhytaikaiseen yöpymiseen (55)
• sosiaalitoimen majoituspalvelut (esim. palvelutalot
ja -asunnot sekä hoito-, ensi- ja vanhainkodit,
joiden yhteydessä annetaan hoitopalveluja) (87)

683

68202 Asuntojen ja asuinkiinteistöjen
hallinta

6831

Tähän kuuluu:
• asuntojen, asuinrakennusten ja -kiinteistöjen
omistus ja hallinta, mm. asunto-osuuskunnat
ja -osakeyhtiöt

Tähän kuuluvat kiinteistönvälitystoimistojen tarjoamat kiinteistöjen, asuntojen ja lomaosakkeiden
ostoon, myyntiin ja vuokraukseen liittyvät palkkio- tai sopimusperusteiset palvelut:
• välityspalvelut
• neuvonta- ja arviointipalvelut

68209 Muiden kiinteistöjen vuokraus ja
hallinta

Kiinteistöalan toiminta
palkkio- tai
sopimusperusteisesti

Tähän kuuluu kiinteistönvälitys- ja isännöintitoimistojen toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti.

Kiinteistönvälitys

68310 Kiinteistönvälitys

Tähän ei kuulu:

Tähän kuuluu:
• omien tai liisattujen kiinteistöjen vuokraus ja
hallinta:
– muut kuin asuinrakennukset ml. näyttelytilat, varastointitilat ja kauppakeskukset
– maakiinteistöt, kuten raakamaa, pelto,
metsä jne.

• lomaosakkeiden vaihtopalvelut (79900)
• vuokrattavien lomamökkien ja loma-asuntojen

Tähän kuuluu myös:
• kirpputori-, tori- yms. myyntipaikkojen vuokraus

Tähän kuuluu asuin- ja muiden rakennusten sekä
kiinteistöjen isännöinti ml. isännöintiin sisältyvät
palvelut, kuten vuokranperintä ja kirjanpito sopimus- tai palkkioperusteella. Tähän kuuluu myös
tieisännöinti.

Tähän ei kuulu:
• majoitusliikkeiden, leirintäalueiden, matkailuvaunualueiden ja muiden lyhytaikaiseen majoitukseen tarkoitettujen paikkojen toiminta (55)
• varastohotellien toiminta (varastotilan vuokraus
ja mahdolliset lisäpalvelut) (52100)
• kiinteistöjen rahoitusleasing ml. ‘sale and lease
back ‘ -tyyppinen (64910)
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välityspalvelut (79900)

6832

Kiinteistöjen isännöinti

68320 Kiinteistöjen isännöinti

Tähän ei kuulu:
• kirjanpito muun kuin isännöitsijätoimiston
toimesta (69201)
• kiinteistöjen huoltopalvelut (huollon, pienten
korjausten tekemisen, jätehuollon, siivouksen,
vartiointi- ja turvapalvelujen kaltaisten
palvelujen yhdistelmä) (81100)
• varuskuntien, vankiloiden yms. kiinteistöjen
huoltopalvelut (81100)

M

M

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen
toiminta
Tähän pääluokkaan kuuluvat sellaiset ammatillisesti, tieteellisesti ja teknisesti erikoistuneet
toiminnat, jotka vaativat korkeatasoista osaamista, ja joiden kautta palvelujen käyttäjille voidaan välittää erikoistunutta tietämystä ja taitoja.

69

Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut

Tähän luokkaan kuuluu yhden osapuolen oikeudellinen edustaminen toista osapuolta vastaan tuomioistuimessa tai sitä edeltävissä vaiheissa tai
muussa oikeudellisessa elimessä asianajajien toimesta tai heidän valvonnassaan: oikeudellinen
neuvonta ja edustus siviiliasioissa, rikosasioissa sekä työriitojen yhteydessä. Tähän kuuluu myös oikeudellisten asiakirjojen valmistelu: yhtiöiden perustamisasiakirjat ja vastaavat, osakassopimukset,
patentti- ja tekijänoikeudet, kauppakirjat, testamentit, säätiöimissopimukset yms. sekä julkisten
notaarien, siviiliasioita hoitavien notaarien, sovittelijoiden ja välimiesten muu toiminta.
Tähän luokkaan kuuluvat myös laskentatoimen ja
kirjanpitopalvelut, kuten tilintarkastus sekä tilinpäätösten valmistelu ja kirjanpito.

691

Lakiasiainpalvelut

6910

Lakiasiainpalvelut

Tähän kuuluu:
• yhden osapuolen oikeudellinen edustaminen
toista osapuolta vastaan tuomioistuimessa tai
sitä edeltävissä vaiheissa tai muussa oikeudellisessa elimessä asianajajien toimesta tai heidän
valvonnassaan
• oikeudellinen neuvonta ja edustus siviili- ja
rikosasioissa sekä työriitojen yhteydessä
• oikeudellisten asiakirjojen valmistelu ja niihin
liittyvä yleinen lakiasioiden neuvonta
• julkisten notaarien, siviiliasioita hoitavien
notaarien, sovittelijoiden ja välimiesten muu
toiminta

69101 Asianajotoimistot
Tähän luokkaan kuuluu asianajajaliittoon kuuluvien asianajajien itsenäinen ammattitoiminta sekä
yhtiömuotoinen (asianajotoimistot) useita oikeudenaloja kattava lakiasiain palvelu: mm. asiakkaan
edustaminen ja asian ajaminen oikeusasioissa yleisissä tuomioistuimissa ja muissa oikeudellisissa elimissä sekä niihin liittyvät valmistelutyöt, lainopillinen neuvonta, oikeudellisten asiakirjojen laadinta, kuolinpesien selvittäminen ja asiakirjojen vahvistaminen. Asianajajalla on oltava tuomarin
virkaan oikeuttava oikeustieteellinen tutkinto ja
asianajajatutkinto.
Tähän kuuluu:

• yhden osapuolen oikeudellinen edustaminen

•

toista osapuolta vastaan tuomioistuimessa tai
sitä edeltävissä vaiheissa tai muussa oikeudellisessa elimessä:
– oikeudellinen neuvonta ja edustus
siviiliasioissa
– oikeudellinen neuvonta ja edustus
rikosasioissa
– oikeudellinen neuvonta ja edustus
työriitojen yhteydessä
oikeudellisten asiakirjojen valmistelu ja niihin
liittyvä yleinen lakiasioiden neuvonta:
– osakeyhtiöiden perustamisasiakirjat,
osakassopimukset ja vastaavat yhtiön
muodostamiseen liittyvät asiakirjat
– kauppakirjat, testamentit, säätiöimissopimukset jne.

Tähän ei kuulu:
• lakiasiaintoimistot (69102)

Tähän ei kuulu:
• oikeusistuimien toiminta ja oikeudenhoito (84231)
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69102 Lakiasiaintoimistot

69109 Muu lakiasiain palvelu

Tähän luokkaan kuuluu lakiasiaintoimistojen harjoittama, useita siviilioikeudenaloja kattava lakiasiain palvelu, lainopillinen neuvonta, oikeudellisten asiakirjojen laadinta, kuolinpesien selvittäminen jne. (Huom. vain oikeustieteellisen koulutuksen saanut lakimies saa toimia avustajana
oikeudessa.)

Tähän kuuluu tiettyyn oikeudenalaan tai oikeudelliseen asiakokonaisuuteen erikoistunut lakiasiain palvelu, kaupanvahvistajien toiminta, notariaattitoimistot, välimiestoiminta, riitojen sovittelu sekä muualla luokittelematon lakiasiain
palvelu.

Tähän kuuluu:
• asiakirjojen laatiminen kuten:
– kauppakirjat
– lahjakirjat
– vuokrasopimukset
– avioehtosopimukset
– perukirjat, testamentit, perinnönjakokirjat
– ositukset
– muut sopimukset
– yhtiöoikeudelliset asiakirjat
• yksityishenkilöiden väliset riita-asiat kuten:
– asuntokauppariidat
– vahingonkorvausasiat
– vuokrasuhteeseen liittyvät riidat
• verovalitusten laatiminen
• lainhuuto- ja kiinnitysasiat

692

Laskentatoimi, kirjanpito ja
tilintarkastus; veroneuvonta

6920

Laskentatoimi, kirjanpito ja
tilintarkastus; veroneuvonta

Tähän ei kuulu:
• asianajotoimistot (69101)

69103 Patenttitoimistot
Tähän kuuluu asiakkaan neuvonta ja avustaminen
patentti-, mallisuoja-, hyödyllisyysmalli- ja tavaramerkkiasioissa sekä edustaminen patenttiviranomaisten käsiteltäviin kuuluvissa asioissa tai
sen päätöksistä tehtyjä valituksia koskevissa
asioissa.

Tähän kuuluu asiakkaan laskuun tapahtuva kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinta; kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastaminen; tilinpäätöksen vahvistaminen; sekä palkkojen laskeminen, verolaskelmien ja reskontrien laatiminen, mikäli se
kuuluu osana palveluun.
Tähän kuuluu myös yritysten ja luonnollisten henkilöiden veroilmoitusten laadinta sekä verotukseen liittyvä neuvonta asiakkaan laskuun. Myös
asiakkaan edustaminen veroviranomaisten luona
muissa kuin oikeudellisissa asioissa sekä esim. konkurssipesien hallinnolle tuotettavat laskentatoimen yms. palvelut.
Tähän ei kuulu:
• tietojenkäsittelypalvelut (63110)
• yritysten hallinnon konsultointi kirjanpito-,
laskenta- ja talousarvion käsittelyjärjestelmiä
koskevissa asioissa (70220)
• laskujen perintä (82910)

69201 Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu

Tähän kuuluu:
• patenttiasiamiesten ja patenttitoimistojen patentteja sekä teollisoikeuksia tms. koskevat lainopilliset palvelut

Tähän luokkaan kuuluu kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinta sekä palkkojen laskeminen, verolaskelmien ja reskontrien laatiminen, mikäli se kuuluu osana palveluun.

Tähän kuuluu myös:
• tekijänoikeuksia koskevat lainopilliset palvelut

Tähän kuuluu:
• liikeyritysten tai muiden yhteisöjen liiketoimien kirjaaminen
• liikekirjanpidon käsittely ja tarkastus
• alv-laskenta
• verotuksen seuranta, veroneuvonta
• palkkalaskenta
• reskontrat, laskutus

Tähän ei kuulu:
• teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointi ja
korvauksien välittäminen (77400)
• patenttien ostaminen ja myynti (74909)
• rojalti- ja lisenssimaksujen tai henkisen
omaisuuden piiriin kuuluvien patentoitujen
kohteiden käyttöoikeuksien leasing (77400)
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Tähän ei kuulu:
• yritysten hallinnon konsultointi kirjanpito-,
laskenta- ja talousarvion käsittelyjärjestelmiä
koskevissa asioissa (70220)
• isännöitsijätoimistojen kirjanpitopalvelu
(68320)

69202 Tilintarkastuspalvelu
Tähän kuuluu yrityksen tai muun kirjanpitovelvollisen tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon
tarkastaminen sekä tilintarkastuslaissa tai muualla
lainsäädännössä edellytettyjen raporttien, kuten tilintarkastuskertomuksen antaminen asiakkaan
laskuun.

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

69209 Muu laskentatoimen palvelu
Tähän luokkaan kuuluvat muualle luokittelemattomat laskentatoimen palvelut yrityksille ja luonnollisille henkilöille.
Tähän ei kuulu:

• laskenta- ja muiden taloushallintoon liittyvien
järjestelmien suunnittelu (62010)

• yritysten hallinnon konsultointi kirjanpito-,
•
•
•
•

laskenta- ja talousarvion käsittelyjärjestelmiä
koskevissa asioissa (70220)
kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu (69201)
tilintarkastuspalvelu (69202)
laskujen perintä (82910)
luottotietopalvelu (82910)

Tähän ei kuulu:
• kuntien revisiotoimistot (84110)

70

Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi

Tähän luokkaan kuuluu liikeyritysten ja muiden
organisaatioiden neuvonta ja avustaminen hallinnollisissa asioissa, kuten strateginen ja organisatorinen suunnittelu, rahoitussuunnittelu ja budjetointi, markkinointitavoitteet ja ohjelmat, työvoimasuunnittelu ja käytännöt, tuotantoaikataulut ja
valvontamenetelmät. Tähän sisältyy myös saman
yrityskokonaisuuden muiden yksiköiden valvonta
ja johtaminen, ts. pääkonttoreiden toiminta.

• tytäryhtiöiden pääkonttorit
• aluekonttorit

701

Pääkonttorien toiminta

70210 Suhdetoiminta ja viestintä

7010

Pääkonttorien toiminta

70100 Pääkonttorien toiminta
Tähän kuuluu saman yrityskokonaisuuden muiden
yksiköiden valvonta ja johtaminen, yrityksen tai
yrityskokonaisuuden strateginen ja organisatorinen suunnittelu sekä päätöksenteko. Pääkonttorit
harjoittavat operatiivista valvontaa ja johtavat yrityskokonaisuuteen kuuluvien yksiköiden päivittäistä toimintaa.
Tähän kuuluu:
• pääkonttoreiden toiminta, kuten keskitetyt
hallinnolliset toimipaikat ja toimistot
• konsernin pääkonttorit

Tähän ei kuulu:

• holdingyhtiöiden toiminta, joka ei liity
johtamiseen (64200)

702

Liikkeenjohdon konsultointi

7021

Suhdetoiminta ja viestintä

Tähän kuuluu yrityksen tai muun organisaation
viestintään liittyvä konsultointi ja opastus sekä
avustaminen suhdetoimintaa, viestintää ja edunvalvontaa koskevissa asioissa ml. viestintästrategioiden laadinta, viestintähankkeiden suunnittelu,
organisointi ja valvonta.
Tähän kuuluu myös:

• lobbaaminen
Tähän ei kuulu:

• mainostoimistojen palvelut (731)
• markkinatutkimukset ja mielipideselvitykset
(73200)
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7022

Muu liikkeenjohdon konsultointi

70220 Muu liikkeenjohdon konsultointi
Tähän kuuluu yrityksen tai muun organisaation
neuvonta, opastus ja avustaminen yrityksen johtamiseen liittyvissä asioissa, esim.:
• strateginen ja operatiivinen suunnittelu
• liiketoiminnan prosessien uudistaminen
• muutosjohtaminen
• kustannusten vähentäminen ja muut
taloudelliset asiat
• markkinointistrategiat
• henkilöstöpolitiikka, -käytännöt ja suunnittelu
• palkka- ja eläkestrategiat
• tuotantoaikataulujen ja valvonnan suunnittelu
• laskentamenetelmien ja käsittelyjen suunnittelu, kustannuslaskentaohjelmat, budjettiseurannan menettelyt
• neuvonta ja avustaminen organisaation
tehokkuutta ja valvontaa koskevissa asioissa
sekä johtamista palvelevan informaation
suunnittelussa jne.

71

Arkkitehti- ja
insinööripalvelut ja niihin
liittyvä tekninen konsultointi

Tähän luokkaan kuuluvat arkkitehtipalvelut, insinööripalvelut, piirustusten laatiminen, rakennustarkastus, maanmittaus ja kartoitus.

7111

Tähän ei kuulu:

• tietokone-ohjelmistojen ja laskentasysteemien
suunnittelu (62010)

• neuvonta ja edustaminen lakiasioissa (6910)
• laskentatoimen, kirjanpidon ja tilintarkastuksen
palvelut (6920)

• arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut (71110,
7112)

• konsultointi ympäristöä, agronomiaa ja maa•
•
•

talousekonomiaa, turvallisuutta yms. koskevissa
asioissa (74909)
yritysjohdon hankkimista ja hakua koskeva
konsultointi (78100)
konsultointi koulutusasioissa (85600)
franchising-oikeuksien antajat (77400)

Arkkitehti- ja insinööripalvelut;
tekninen testaus ja analysointi

Tähän luokkaan kuuluvat arkkitehti- ja insinööripalvelut, piirustusten laatiminen, rakennustarkastus, maanmittaus ja kartoitus. Tähän kuuluvat
myös fysikaaliset, kemialliset ja muut testianalyysipalvelut.

711

Näiden yrityspalvelujen tuottaminen saattaa sisältää neuvontaa, ohjausta ja operationaalisen avun
antamista liikeyrityksille ja julkisia palveluja
tuottaville organisaatioille.

Arkkitehtipalvelut

71110 Arkkitehtipalvelut
Tähän kuuluu arkkitehtien konsultointipalvelut:
• rakennussuunnittelu ja luonnokset
• kaupunkisuunnittelu
• maisema-arkkitehtuuriin liittyvä suunnittelu
ja palvelut
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Tähän ei kuulu:

• sisustussuunnittelu yms. (74102)
7112

Insinööripalvelut ja niihin liittyvä
tekninen konsultointi

Tähän luokkaan kuuluu:.
• insinööritieteiden palvelut (kuten fysiikan
lakien ja insinööritieteiden periaatteiden
soveltaminen koneiden, materiaalien, instrumenttien, rakenteiden, prosessien ja systeemien suunnitteluun) sekä konsultointipalvelut
• ilmastointi-, jäähdytys- ja saniteettiprojektien
sekä ympäristöpäästöihin, akustiikkaan yms.
liittyvien hankkeiden yksityiskohtainen
tekninen suunnittelu
• geofysikaaliset, geologiset ja seismiset
mittaukset
• maanmittaus- ja kartoituspalvelut
• ympäristön suojeluun ja ympäristövaikutusten
yms. arviointiin liittyvä tekninen suunnittelu

M

Tähän ei kuulu:
• teknisessä konsultoinnissa käytettyjen ohjelmistojen suunnittelu, valmistaminen ja kustantaminen (58290, 62010)
• atk-laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyvä
konsultointi (62020)
• tekninen testaus (71202)
• insinööritieteisiin liittyvä tutkimus ja kehittäminen (72193)
• teollinen suunnittelu (74109)
• ympäristöasioihin liittyvä konsultointi (74909)

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

Tähän ei kuulu:

• energiahuoltoon liittyvä tekninen suunnittelu
(71127)

• tieverkon rakennuttaminen (42991)
• ilmavalokuvaus lukuun ottamatta satoennusteita ja metsien inventointia varten (74201)

• maisemanhoitopalvelut ja viherrakentaminen
(81300)

• maanhoito- ja istutussuunnitelmat (71110)
• viheralueita koskevat yksityiskohtaiset ja
tekniset suunnitelmat (71110)

• pohjaveden laatututkimusten tekeminen
71121 Yhdyskuntasuunnittelu
Tähän kuuluu kaavoitus ja maankäytön suunnittelu, maanmittaus, kartoittaminen jne.:
• yhdyskuntia koskevat selvitykset ja ennusteet
• kaavoitus- ja maankäytön suunnittelu: seutu-,
asema- yms. kaavat
• tonttien ja alueiden saneeraussuunnitelmat
• yhdyskunnan toiminnalliset suunnittelupalvelut:
– asuntotuotantoa koskevat suunnitelmat
– elinkeinotoimintaan liittyvät suunnitelmat
– urheilu- ja liikuntapaikkoihin liittyvät
suunnitelmat yms.
– vedenhankintaa, -jakelua ja viemäröintiä
koskevat suunnitelmat ym.
• liikennetekniset suunnittelupalvelut:
– liikenneverkkoja ja -järjestelmiä koskevat
suunnitelmat
– liikenteen hoitoa ja ohjausta koskevat
suunnitelmat jne.
• liikennemittaukset, ennusteet jne.
• ympäristönhoitoon ja -suojeluun sekä ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyyn liittyvien
hankkeiden suunnittelu:
– ympäristöpäästöihin liittyvien hankkeiden
suunnittelu
– saastevalvontajärjestelmiä koskevat
suunnitelmat
– jätehuoltosuunnitelmat
– järvien ja vesistöjen kunnostussuunnitelmat
– hankkeiden vesistövaikutusten arviointi
• mittaus- ja kartoitustekniset palvelut:
– maastokartoitukset, -mittaukset ja näihin
liittyvät ilmakuvaukset
– tilusten ja rajojen (maan)mittaus
– karttainformaatioon ja mallintamiseen
liittyvät toiminnot ja sovellukset
– geodeettinen maanmittaus
• ilmakuvaus satoennusteita ja metsien
inventointia varten

(71122)

• pinta- ja pohjavesien puhdistus- ja kunnostamispalvelut (39000)

• ympäristöasioihin liittyvä konsultointi (74909)
• maanmittaushallinto (84130)
• ympäristöhallinto (84122)
71122 Maa- ja vesirakentamisen
tekninen palvelu
Tähän kuuluu maa- ja vesirakennushankkeisiin
liittyvä suunnittelu:
• georakennustekninen suunnittelu:
– rakennusten, siltojen ym. rakenteiden
pohjarakennussuunnittelu
– maarakenteiden ja kalliorakenteiden
suunnittelu
• geotekninen tutkimus:
– perustusten kuntoisuustutkimukset
– maarakentamisen ainestutkimukset
– koekuormitukset, valvonta- ja tarkkailututkimukset
• pohjavesigeologiaan ja -tekniikkaan liittyvät
selvitykset ja tutkimukset:
– pohjavesivaroja ja pohjavedenottopaikkoja
koskevat tutkimukset ja suunnitelmat
– pohjaveden laatututkimukset jne.
• vesirakennustekniikkaan liittyvät tutkimukset
ja suunnittelupalvelut:
– hydrologiset selvitykset
– hydrologinen maanmittaus
– vesirakennushankkeiden suunnittelu
– vedenalaiseen rakentamiseen liittyvä
suunnittelu
Tähän ei kuulu:
• hankkeiden vesistövaikutusten arviointi (71121)
• geotekninen ja maa- ja vesirakentamiseen liittyvä tutkimus ja kehittäminen (72192, 72193)
• koeporaus rakennustoimintaa, geofysikaalista, geologista tai vastaavaa toimintaa varten (43130)
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71123 Rakennetekninen palvelu
Tähän kuuluu talonrakentamiseen sekä maa- ja
vesirakentamiseen liittyvät erilliset rakennetekniset palvelut, kuten:
• runkomateriaalien valinta
• rakennesuunnittelu
• elementtien ja teräsrakenteiden piirustusten
laatiminen
• siltojen, tunneleiden yms. erikoisrakenteiden
rakennesuunnittelu
Tähän ei kuulu:
• koneenrakennustekninen suunnittelu (71127)
• tekniset piirrospalvelut (71129)

71124 LVI-tekninen suunnittelu
Tähän kuuluu LVI-rakentamiseen, saniteettiprojekteihin yms. liittyvien hankkeiden yksityiskohtainen tekninen suunnittelu:
• lämmitys-, jäähdytys-, vesi-, viemäri-, ilmastointiratkaisuja koskevat suunnitelmat
• palonsammutusjärjestelmiä koskevat suunnitelmat
• näiden käytön, huollon, säätö- ja valvontajärjestelmien suunnittelu

71125 Sähkötekninen suunnittelu
Tähän kuuluu sähkötekniikkaan ja teletekniikkaan
liittyvä suunnittelu:
• sähkönjakelujärjestelmien sekä -verkostoon
liittyvien laitteiden ja kojeiden suunnittelu
• sähkö- ja elektroniset tekniset ratkaisut
• sähkölämmityksen ja -valaistuksen suunnittelu
• teletekniikan suunnittelu (tiedonsiirto- ja
viestiliikenne)
• valvonta- ja hälytysjärjestelmien suunnittelu
Tähän ei kuulu:
• energiahuoltoon liittyvä tekninen suunnittelu
(71127)

71126 Muu rakennustekninen palvelu
Tähän kuuluvat muualle luokittelemattomat tekniset palvelut, katselmukset ja tarkastukset.
Tähän kuuluu:
• kunnallinen rakennustarkastus
• melututkimukset, meluntorjuntasuunnittelu
ja äänieristyksen suunnittelu
• rakennusakustinen suunnittelu
• kiinteistötekniikkaan ja -arviointiin liittyvät
palvelut:
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– kiinteistöjen ja rakennusten arviointi ja

•

kuntotutkimus, vesivahinkokartoitus,
kosteusmittaus yms.
– luokitukset, rekisteri- ja maanhankintaselvitykset sekä kaavan toteuttamisen
tulkinta ja laskenta
rakennushankkeiden projektinjohtopalvelut

Tähän ei kuulu:

• maisema-arkkitehtuuriin liittyvä suunnittelu ja
palvelut (71121)

• kiinteistön arvon arviointi kiinteistökaupan
yhteydessä (68310)

• tilusten ja rajojen (maan)mittaus ja kiinteistöjen
muodostus maanmittauksen kautta (71121)

• kiinteistöjen rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen (41100, 42991)

71127 Kone- ja prosessisuunnittelu
Tähän kuuluvat seuraavat suunnittelupalvelut:
• koneistoja, teollisia prosesseja ja tuotantolaitoksia koskevat ratkaisut
• mekaniikkaa, tuotanto- ja systeemitekniikkaa
sekä turvallisuutta koskevat ratkaisut
• automaatiotekniikan ja instrumentoinnin
suunnittelupalvelut ja ratkaisut:
– prosessit ja koneistojen ohjaus- ym.
järjestelmät
• energiatekniikkaan liittyvä suunnittelu:
– energiahuollon ratkaisut
– kaasulaitteita ja teollisuusputkistoja
koskevat suunnitelmat
• koneenrakennustekninen suunnittelu:
– koneiden, käyttökoneistojen ja niiden
rakenteiden suunnittelu
• kemian teknologiaan liittyvä suunnittelu ja
toteutus
• tuotantolaitosten laadunohjausjärjestelmien
suunnittelu
• laivanrakennustekninen palvelutoiminta:
– laivojen suunnittelu
– offshore- ja meriteknisten laitteiden
suunnittelu
– runko-, varustelu- ja koneistosuunnittelu
• prosessitekniikan suunnittelupalvelut ja ratkaisut:
– tuotantoprosessien, laitteiden ja säätöjärjestelmien suunnittelu
– laitteiden ja rakenteiden prosessitekninen
mitoitus- ja sijoitussuunnittelu
– käyntiinajopalvelut
• kaivostoimintaan liittyvät insinööri- ja
tekniset palvelut

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

Tähän ei kuulu:
• tieteellinen tutkimus ja tuotekehittely (72)
• logistiset palvelut, kuten kuljetukset, varastointi,
materiaalinkäsittely (52291)
• tekninen testaus (71202)
• teollinen muotoilu sekä tuotteiden suunnittelu ja
kehittäminen tuotantoa varten (74109)
• perinteiset kaivostutkimukset, kuten kairausnäytteiden otto ja geologisten havaintojen teko
(09100, 09900)

71129 Muu tekninen palvelu
Tähän kuuluu geofysikaaliset ja geologiset mittaukset sekä muualle luokittelemattomat tekniset
palvelut.
Tähän kuuluu:
• geofysikaaliset, geologiset ja seismiset mittaukset
• sukelluspalvelu eri tarkoituksiin lukuun ottamatta vesirakentamiseen ja vedenalaiseen valokuvaukseen liittyvää sukelluspalvelua
• tuotestandardien, kuten SFS-standardien laatiminen
• teknisten luokituslaitosten palvelut
• logististen ratkaisujen suunnittelu
Tähän ei kuulu:
• sääennusteiden laatiminen (74909)
• atk-laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyvä
konsultointi (62020)
• teknisessä konsultoinnissa käytettyjen ohjelmistojen suunnittelu, valmistaminen ja kustantaminen (58290, 62010)
• tekninen testaus (71202)
• tieteelliset tutkimuslaitokset (72)
• insinööritieteisiin liittyvä tutkimus ja kehittäminen (72193)
• rakentamiseen erikoistunut sukelluspalvelu ja
vedenalainen valokuvaus (43999)
• koeporaus kaivostoiminnan yhteydessä (09100,
09900)
• koeporaus rakennustoimintaa, geofysikaalista,
geologista tai vastaavaa toimintaa varten (43130)

712

Tekninen testaus ja analysointi

7120

Tekninen testaus ja analysointi

Tähän kuuluu kaikenlaisten materiaalien ja tuotteiden fysikaaliset, kemialliset yms. testaukset ja
tuotteiden sertifiointi. Tähän kuuluu myös moottoriajoneuvojen määräaikainen liikenneturvallisuustestaus sekä poliisilaboratorioiden toiminta.

Tähän ei kuulu:

• eläinlääkintään liittyvä eläinnäytteiden
testaaminen (75000)

• lääketieteellisten ja hammaslääketieteellisten
näytteiden testaus ja analysointi sekä
diagnostinen kuvantaminen (86)

71201 Autokatsastus
Tähän kuuluu:

• moottoriajoneuvojen määräaikaiskatsastus
Tähän ei kuulu:

• ajoneuvojen testaus korjauksen yhteydessä
(45201)

• muiden kuin katsastusasemien tekemä
pakokaasumittaus (45201)

71202 Muu tekninen testaus ja
analysointi
Tähän kuuluu materiaalien ja tuotteiden fysikaalisten, kemiallisten ja muiden analyysien tekeminen
sekä viallisuuksien etsintä koneen osista, rakenteista
yms. röntgen-, ääni- tai muuta teknistä menetelmää
käyttämällä (ei silmämääräinen tarkastus). Tällainen tarkastus tapahtuu usein paikassa, jossa testauksen kohde sijaitsee. Tähän kuuluu myös koneiden ja laitteiden kelpoisuuden ja toimintavarmuuden testaaminen sekä tuotteiden sertifiointi.
Fysikaalisten ominaisuuksien testaus (esim. lujuus,
tiheys, joustavuus, sähkönjohtavuus ja radioaktiivisuus), hitsaussaumojen ja liitosten tutkiminen
röntgensäteillä sekä öljysäiliöiden tarkastus, myös
laitteistojen lämpövuototutkimus.
Koostumuksen ja puhtauden testaus: ilman, veden, päästöjen, kuten savun tai jäteveden, polttoaineiden, metallien, maaperän, mineraalien, elintarvikkeiden, kemikaalien yms. kemiallisten ja
biologisten ominaisuuksien testaus ja analysointi.
Toiminnan testaus: koneiden, moottorien, ajoneuvojen, sähkölaitteiden yms. testaus. Myös sellaiset
laboratoriotestit, joissa käytetään laivojen, lentokoneiden ym. pienoismalleja.
Tähän kuuluu:

• akustiset ja tärinätestaukset
• mineraalien koostumuksen ja puhtauden
testaus yms.

• elintarviketarkastus ja -valvonta sekä muu
yleinen terveysvalvonta
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– elintarvikehygieniaan liittyvät analyysit

Tähän kuuluu myös:

ml. ruoan tuotantoon liittyvät eläinlääketieteelliset testit ja analyysit
materiaalien käytön ja fysikaalisten ominaisuuksien, kuten lujuuden, kuitukarkeuden,
kestävyyden ja radioaktiivisuuden testaus
tuotteiden laadun ja toimintavarmuuden
testaaminen
tuotteiden sertifiointi: kulutustavarat,
moottoriajoneuvot, lentokoneet, painesäiliöt
(paineenkestävät säiliöt), ydinvoimalat jne.
hitsaussaumojen ja liitosten tarkistaminen
röntgensäteillä
valmiiden koneiden ja laitteistojen käyttötestit: moottorit, autot, elektroniset laitteet jne.
vianmääritykset
laboratoriotestaukset, joissa käytetään pienoismalleja tms. (esim. lentokoneiden, laivojen,
patojen jne.)

• ympäristöindikaattoreiden mittaaminen ja

72

tarkistus: ilman ja veden saastuminen jne.

• ilmanlaadun analysointipalvelut
• poliisilaboratorioiden toiminta
Tähän ei kuulu:

• itsenäiset laboratoriot ja röntgentutkimusasemat,
•
•
•

jotka palvelevat lääkäri- tai hammaslääkäritointa (86902, 86903)
eläinlääkintään liittyvä eläinnäytteiden
testaaminen (75000)
lääketieteellisten ja hammaslääketieteellisten
näytteiden testaus ja analysointi sekä diagnostinen kuvantaminen (86)
ympäristöasioihin liittyvä konsultointi (74909)

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen

Tähän luokkaan kuuluvat seuraavat tutkimuksen
ja kehittämistoiminnan alueet:
• perustutkimus: kokeellinen ja teoreettinen
työ, jonka tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa ilmiön taustalla olevista syistä ja tarkasteltavista tosiasioista ilman, että tiedolle on odotettavissa määrättyä sovellusta tai käyttöä
• soveltava tutkimus: uuden tiedon saamiseksi
tehty itsenäinen tutkimus, jonka tarkoituksena
on tietty käytännön tavoite
• kokeellinen tutkimus: järjestelmällinen työ,
joka perustuu tutkimuksesta ja/tai käytännön
kokemuksesta saatuun olemassa olevaan tietoon ja jonka tarkoituksena on tuottaa uusia
materiaaleja, tuotteita ja laitteita, kehittää
uusia prosesseja, järjestelmiä ja palveluja sekä
parantaa olennaisesti jo olemassa olevia
Tutkimustoiminta ja kokeellinen kehittäminen
jaetaan kahteen kategoriaan:
• luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja
kehittäminen
• yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen
tutkimus ja kehittäminen
Tähän ei kuulu:
• markkinatutkimus (73200)
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721

Luonnontieteen ja tekniikan
tutkimus ja kehittäminen

Tähän luokkaan kuuluvat luonnontieteiden ja tekniikan perustutkimus, soveltava tutkimus ja kokeellinen tutkimus.

7211

Biotekninen tutkimus ja
kehittäminen

72110 Biotekninen tutkimus ja
kehittäminen
Tähän kuuluu bioteknologiaan liittyvä tutkimus ja
kokeellinen kehittäminen:
• DNA/RNA: genomiikka, farmakogenomiikka,
geenikoettimet ja muut geenitutkimukseen
liittyvät tekniikat, DNA/RNA -sekvensointi,
-synteesi ja -monistus, geeniekspression
profilointi, antisense-tekniikat
• proteiinit ja muut molekyylit: sekvensointi,
synteesi sekä proteiinien ja peptidien tutkimustekniikat (ml. suurimolekyyliset hormonit), suurimolekyylisten lääkeaineiden antamisen tehostetut menetelmät, proteomiikka,
proteiinieristys ja puhdistus, signalointi, solun
reseptoreiden identifiointi
• solu- ja kudosviljely ja niihin liittyvät tekniikat
(ml. kudosten rakenteita ja biolääketieteellisiä
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•

•
•

•

tekniikoita koskeva tutkimus), solujen fuusio,
rokote- ja immunostimulantit, alkiomanipulaatio
prosessibioteknologian tekniikat: fermentaatio
bioreaktoreissa, bioprosessointi, metallien
liuottaminen bakteerien avulla, paperimassan
valmistuksessa ja valkaisussa käytetyt biotekniset menetelmät, ympäristön puhdistamiseen, rikin poistamiseen yms. liittyvät
biotekniikat, biosuodatustekniikat ja ympäristöhaittojen käsittely kasvien avulla
geeni- ja RNA-vektorit: geeniterapia,
virusvektorit
bioinformatiikka: genomitietokantojen
proteiinisekvenssien kokoaminen ja monimutkaisten biologisten prosessien mallinnus
ml. systeemibiologia
nanobioteknologia: soveltaa nano- ja mikrobioteknologian välineitä ja prosesseja biosysteemien tutkimuksessa tarvittavien laitteitten kehitykseen sekä lääkkeiden vaikuttavuuteen, annosteluun yms. liittyvien sovellusten
kehittämiseen, diagnostiikkaan yms.

7219

Muu luonnontieteellinen ja
tekninen tutkimus ja kehittäminen

Tähän kuuluu muu kuin bioteknologiaan kuuluva
tutkimus ja kokeellinen kehittäminen lääketieteen, luonnontieteiden ja tekniikan alalla.

72191 Lääketieteellinen tutkimus ja
kehittäminen
Tähän kuuluu:
• lääketieteellinen tutkimus
• kansanterveystieteellinen tutkimus
• hoito- ja liikuntatieteellinen tutkimus
Tähän ei kuulu:
• eläinlääketieteellinen tutkimus (72192)

72192 Muu luonnontieteellinen tutkimus
ja kehittäminen
Tähän luokkaan kuuluu luonnontieteisiin (matematiikka, tietojenkäsittelytiede, fysiikka, kemia,
biologia, meteorologia, maantiede, tähti- ja geotiede), maa- ja metsätaloustieteisiin (maatalous-,

metsä-, eläinlääke-, ympäristö- ja kalataloustiede)
sekä elintarvike- ja kotitaloustieteisiin liittyvä perus- ja soveltava tutkimus sekä tuotekehittely.

72193 Tekniikan tutkimus ja
kehittäminen
Tähän luokkaan kuuluu insinööritieteisiin ja teknologiaan kuuluva perus- ja soveltava tutkimus sekä tuote- ja prosessikehittely (esim. kone-, valmistus-, prosessi-, materiaali-, sähkö-, tieto-, energia-,
kaivannais-, puunjalostus-, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, elektroniikka, metallurgia).
Tähän kuuluu myös:

• prototyyppien ja koelaitosten suunnittelu ja
rakentaminen

722

Yhteiskuntatieteellinen ja
humanistinen tutkimus ja
kehittäminen

Tähän luokkaan kuuluu yhteiskuntatieteisiin (talous-, oikeus-, sosiaali-, kasvatus-, tilasto- ja informaatiotiede sekä sosiologia) ja humanistisiin tieteisiin (historia-, perinne- ja kielitiede, taiteentutkimus, psykologia ja teologia) liittyvä perus- ja
soveltava tutkimus.

7220

Yhteiskuntatieteellinen ja
humanistinen tutkimus ja
kehittäminen

72200 Yhteiskuntatieteellinen ja
humanistinen tutkimus ja
kehittäminen
Tähän kuuluu:

• yhteiskuntatieteellinen perus- ja soveltava
tutkimus sekä kehittäminen:

– talous-, oikeus-, sosiaali-, kasvatus-, tilasto- ja informaatiotiede sekä sosiologia

• humanististen tieteiden alaan kuuluva perusja soveltava tutkimus sekä kehittäminen:

– historia-, perinne- ja kielitiede, taiteentutkimus, psykologia ja teologia
Tähän ei kuulu:
• markkinatutkimus (73200)
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73

Mainostoiminta ja markkinatutkimus

Tähän luokkaan kuuluu mainoskampanjoiden
suunnittelu ja niiden toteuttaminen tiedotusvälineissä (aikakaus- ja sanomalehdissä, radiossa ja televisiossa, Internetissä yms.), ulkotiloissa tai muualla. Tähän kuuluu myös mainospaikkojen, mainostelineiden yms. suunnittelu.

731

Mainostoiminta

7311

Mainostoimistot ja mainospalvelu

Tähän kuuluvat mainostoimistot ja muu mainospalvelu. Palveluun kuuluu neuvonta, luovat palvelut, mainosmateriaalin tuottaminen ja ostaminen.
Nämä palvelut voidaan tuottaa mainostoimiston
tai vastaavan toimesta tai alihankintana:
• mainoskampanjoiden suunnittelu ja
toteuttaminen
• markkinointikampanjoiden ja muiden
mainospalvelujen toteuttaminen
Tähän ei kuulu:
• mainosmateriaalin kustantaminen (58190)
• kaupallisten tiedotteiden tuottaminen televisioon
tai elokuviin (59110)
• kaupallisten tiedotteiden tuottaminen radioon
(59200)
• markkina- ja mielipidetutkimukset (73200)
• postituspalvelut suoramainontaa varten ml.
osoite-, lajittelu- yms. palvelut (82192)

73111 Mainostoimistot
Tähän luokkaan sisältyvät mainos- ja mediatoimistoihin kuuluvat ns. täyden palvelun ja osapalvelun
mainostoimistot, jotka suunnittelevat mainontaa
pääasiassa lehtiin ja sähköisiin viestimiin.
Täyden palvelun mainos- ja mediatoimistojen palveluja ovat mainonnan suunnittelu ja konsultointi
sekä mainosten suunnittelu ja valmistelu.
Osapalvelun mainostoimistot ovat erikoistuneet
esim. mainosten suunnitteluun ja konsultointiin
(suunnittelutoimistot).
Tähän kuuluu:
• mainoskonseptin suunnittelu ja rakentaminen
• markkinointikampanjoiden ja muiden mainospalvelujen toteuttaminen
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– mainoskampanjoiden rakentaminen ja
toteuttaminen

– mainosten laatiminen sanoma- ja aikakauslehtiin, televisioon, radioon, Internetiin ja
muihin tiedotusvälineisiin
Tähän ei kuulu:
• yritysten itsensä tekemä mainonta sisältyy
yrityksen päätoimintaan
• mainosmateriaalin kustantaminen (58190)
• kaupallisten tiedotteiden tuottaminen television
tai elokuviin (59110)
• kaupallisten tiedotteiden tuottaminen radioon
(59200)
• markkina- ja mielipidetutkimukset (73200)
• postituspalvelut suoramainontaa varten
ml. osoite-, lajittelu- yms. palvelut (82192)
• suora- ja ulkomainontaan erikoistuneet yritykset
(73112)
• mainostilan vuokraus ja myynti (73120)
• viestintä ja suhdetoiminta (70210)
• mainospainotuotteiden painaminen (18120)

73112 Suora- ja ulkomainonta
Tähän luokkaan kuuluu suoramainontaan ja -mainosten suunnitteluun erikoistunut palvelu ja siihen liittyvä konsultointi sekä ulko- ja liikennemainosten teko, pystyttäminen ja hoito.
Tähän kuuluu:
• ulkomainosten laatiminen ja sijoittaminen: julisteet, tienvarsimainokset, valopaneelit yms.,
autoihin ja busseihin sijoitettavat mainokset
• näyttelyosastojen rakentaminen ja näyteikkunoiden somistaminen
• mainostelineiden ja vastaavien mainostamiseen tarkoitettujen rakenteiden luominen
• suoramainonta ja -markkinointi
• myyntipistemarkkinointi ja tuote-esittelyt
Tähän ei kuulu:

• yritysten itsensä tekemä mainonta sisältyy
yrityksen päätoimintaan

• tavaroiden tai palveluiden markkinointi
puhelinpalvelukeskuksissa (82200)

• mainosten laatiminen sanoma- ja aikakaus•

lehtiin, televisioon, Internetiin ja muihin
tiedotusvälineisiin (73111)
postituspalvelut suoramainontaa varten
ml. osoite-, lajittelu- yms. palvelut (82192)
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• suoramainosten jakelupalvelut (53200)
• mainospainotuotteiden painaminen (18120)
• valomainosten valmistus (27900)
73119 Muu mainospalvelu
Tähän kuuluu:
• -sponsoreiden ja sponsorointikohteiden valinta
(yrityksen imagoa tukevat ja sen myönteisellä
tavalla esille tuovat kohteet, kuten urheilulajit
ja -tapahtumat, kulttuurikohteet ja -tapahtumat, viihdetapahtumat, erilaiset projektit ja
kampanjat yms.)
• ilmamainonta
• mainosten, näytteiden yms. jakelu kadulla
Tähän ei kuulu:
• yritysten itsensä tekemä mainonta sisältyy
yrityksen päätoimintaan
• mainostilan vuokraus ja myynti (73120)
• mainosmateriaalin kustantaminen (58190)
• kaupallisten tiedotteiden tuottaminen televisioon
tai elokuviin (59110)
• kaupallisten tiedotteiden tuottaminen radioon
(59200)
• markkina- ja mielipidetutkimukset (73200)
• valokuvaaminen mainostarkoituksessa (74201)
• messujen ja kongressien järjestämiseen liittyvät
toiminnot (82300)
• postituspalvelut suoramainontaa varten
(ml. osoite-, lajittelu- yms. palvelut) (82192)
• suora- ja ulkomainontaan erikoistuneet yritykset
(73112)
• viestintä ja suhdetoiminta (70210)
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• mainospainotuotteiden painaminen (18120)
• messujen järjestäminen (82300)
7312

Mainostilan vuokraus ja myynti

73120 Mainostilan vuokraus ja myynti
Tähän kuuluu mainosajan ja -tilan myyminen ja
jälleenmyynti erilaisissa joukkotiedotusvälineissä
tapahtuvaa mainostamista varten tiedotusvälineiden toimeksiannosta.
Tähän ei kuulu:

• mainosajan tai -tilan myyminen suoraan
•

joukkotiedotusvälineen tai mainospaikan
omistajan (esim. kustantaja) toimesta (J)
suhdetoiminta ja tiedotus (70210)

732

Markkina- ja
mielipidetutkimukset

7320

Markkina- ja mielipidetutkimukset

73200 Markkina- ja mielipidetutkimukset
Tähän kuuluu:

• markkinapotentiaalin selvittäminen, tuottei-

•

den ja palvelujen vastaanottamisen ja hyväksymisen sekä niihin liittyvien mielikuvien tutkiminen, kuluttajien ostotottumusten tutkiminen myynnin edistämiseksi ja uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi sekä tulosten
tilastollinen analysointi
yleisen mielipiteen selvittäminen poliittisia,
taloudellisia ja yhteiskunnallisia asioita
koskevissa kysymyksissä sekä näiden
tilastollinen analysointi

Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle

Tähän luokkaan kuuluu muualla luokittelemattomien, erikoistuneiden tieteellisten tai teknisten
palvelujen tuottaminen. Ne luokitellaan edelleen
taideteolliseen muotoiluun ja suunnitteluun
(741), valokuvaustoimintaan (742), kääntämiseen
ja tulkkaukseen (743) sekä muualla luokittelemattomiin erikoistuneisiin palveluihin liike-elämälle.

Tähän ei kuulu:

• lakiasioiden ja laskentatoimen palvelut
•
•
•
•
•

(691, 692)
arkkitehti- ja insinööripalvelut (711)
tekninen testaus ja analysointi (712)
liikkeenjohdon konsultointipalvelut (702)
tutkimus- ja kehittämistoiminta (72)
mainostoiminta (731)
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741

Taideteollinen muotoilu ja
suunnittelu

7410

Taideteollinen muotoilu ja
suunnittelu

Tähän kuuluu graafinen, sisustussuunnittelu.

ja teollinen

Tähän ei kuulu:
• web-sivustojen sisällön ja ohjelmiston suunnittelu (62010)
• arkkitehtien toimesta tapahtuva suunnittelu
(71110)
• insinöörityöhön kuuluva rakennesuunnittelu ts.
fysiikan lakien ja periaatteiden soveltaminen
koneiden, materiaalien, instrumenttien, rakenteiden, prosessien ja systeemien teknisessä
suunnittelussa (7112)

74101 Graafinen muotoilu
Tähän kuuluu graafinen muotoilu, typografia, digitaalinen grafiikka, visuaalinen kommunikaatio,
visuaalinen viestintä.
Tähän ei kuulu:
• web-sivustojen sisällön ja ohjelmiston suunnittelu (62010)
• mainostoimistojen graafinen suunnittelu
(73111)
• taidegraafikot (90030)

Tähän kuuluu myös tuotteiden taideteollinen
muotoilu ja muotisuunnittelu:
• tekstiilien, vaatteiden, kenkien, korujen suunnittelu ja muotoilu
• huonekalujen suunnittelu ja muotoilu
• kotitaloustavaroiden suunnittelu ja muotoilu
Tähän ei kuulu:

• insinöörityöhön kuuluva rakennesuunnittelu ts.

•

fysiikan lakien ja periaatteiden soveltaminen koneiden, materiaalien, instrumenttien, rakenteiden, prosessien ja systeemien teknisessä
suunnittelussa (7112)
taiteilijoiden alkuperäisteosten luominen (90030)

742

Valokuvaustoiminta

7420

Valokuvaustoiminta

Tähän kuuluu kaupallinen valokuvaustoiminta,
filmien kehitys sekä kuvatoimittajien ja lehtikuvaajien toiminta.
Tähän kuuluu myös:
• asiakirjojen kuvaaminen mikrofilmille
Tähän ei kuulu:

• elokuvien tuottamiseen ja tv-toimintaan
liittyvä filmien käsittely (59120)

• kartoittamiseen liittyvät toiminnot, paikkatietosovellukset ym. (71121)

• valokuva-automaatit (itsepalvelu- ja kolikkoautomaatit) (96090)

74102 Sisustussuunnittelu

• taidevalokuvaus (90030)

Tähän kuuluvat sisustussuunnittelu- ja vihersisustuspalvelut yms. Palveluun voi kuulua myös suunnitelman toteutus.

74201 Valokuvaamot ja muu
kuvaustoiminta

Tähän ei kuulu:
• arkkitehtien toimesta tapahtuva suunnittelu
(71110)
• kaavasuunnittelu (71121)

74109 Teollinen muotoilu ym.
Tähän kuuluu teollinen muotoilu sekä tuotteiden
suunnittelu ja kehittäminen tuotantoa varten:
• teollinen suunnittelu ts. tuotteiden luominen,
kehittäminen ja muotoilu niiden käytön,
arvon ja ulkonäön optimoimiseksi (ml.
materiaali, rakenne, mekanismi, muoto, värit
ja pinnan viimeistely)
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Tähän luokkaan kuuluu studioissa tai muualla tapahtuva henkilöiden, esineiden, rakennusten yms.
valokuvaaminen yksityiseen tai kaupalliseen käyttöön. Erilaisten tapahtumien kuvatallennus (esim.
videointi).
Tähän kuuluu:
• kaupallinen valokuvaustoiminta:
– passivalokuvien ottaminen, koulu- ja
hääkuvaukset jne.
– mainontaa, kustannustoimintaa, kiinteistöjen välitystä ja matkailua palveleva valokuvaaminen, muotikuvaus
– ilmakuvaus pl. kuvaus maastokartoitusta,
satoennusteita ja metsien inventointia varten
– erilaisten tapahtumien, kuten häiden ja
kokousten videointi
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• kuvatoimittajien ja lehtikuvaajien toiminta
• freelance-valokuvaajien toiminta
• kuvankäsittely
Tähän kuuluu myös:
• asiakirjojen kuvaaminen mikrofilmille
• vedenalainen yms. erityistekniikkaa vaativa
kuvaus
Tähän ei kuulu:
• valokuvien erillinen kehittäminen ja kopioiden
valmistaminen (74202)
• valokuva-automaatit (itsepalvelu- ja kolikkoautomaatit) (96090)
• ilmakuvaus maastokartoitusta, satoennusteita
ja metsien inventointia varten (71121)
• taidevalokuvaus (90030)

74202 Valokuvien kehittäminen
Tähän luokkaan kuuluu asiakkaan laskuun tapahtuva filmien ja valokuvien kehittäminen, kopioiden ja suurennosten valmistaminen.
Tähän kuuluu:
• asiakkaan ottamien negatiivien ja kinofilmien
kehittäminen, kuvien valmistaminen ja
suurentaminen
• asiakkaan ottamien kaitafilmien siirtäminen
videonauhalle tai dvd-levylle
• filmien kehittäminen ja valokuvalaboratorioiden palvelut
• digitaalikuvien muuntaminen paperikuviksi
• valokuviin liittyvien kalvojen kopiointi ja
retusointi
Tähän ei kuulu:
• elokuvien tuottamiseen ja tv-toimintaan liittyvä
filmien käsittely (59120)
• kartoittamiseen liittyvät toiminnot, paikkatietosovellukset ym. (71121)
• valokuva-automaatit (itsepalvelu- ja kolikkoautomaatit) (96090)
• valokuvaustarvikemyymälöiden yhteydessä
tapahtuva sivutoiminen valokuvien
kehittäminen (47782)

743

Kääntäminen ja tulkkaus

7430

Kääntäminen ja tulkkaus

74300 Kääntäminen ja tulkkaus
Tähän kuuluu:
• kielen käännös- ja tulkkauspalvelu:

– kauno- ja tietokirjallisuuden kääntäminen
– tekninen kääntäminen
– simultaanitulkkaus
Tähän kuuluu myös:
• viittomakielen ja kuurosokeiden tulkkauspalvelut

749

Muualla luokittelemattomat
erikoistuneet palvelut
liike-elämälle

7490

Muualla luokittelemattomat erikoistuneet palvelut liike-elämälle

Tähän kuuluu suuri joukko muualla luokittelemattomia, pääasiassa yrityksille tuotettuja arviointi-, konsultointi- ja välityspalveluja, jotka vaativat
pitkälle erikoistunutta ammatillista, tieteellistä tai
teknistä osaamista. Toistuvat rutiiniluonteiset ja
yleensä lyhytkestoiset toiminnot luokitellaan
pääluokkaan N.

74901 Ohjelmatoimistot ja
manageripalvelut
Tähän kuuluu:

• itsenäisten näyttelijöiden, esiintyjien, urheili•

joiden ja taiteilijoiden tai heidän tuotantonsa
edustaminen
esiintymistilaisuuksien hankinta ja tuotannon
(kirjat, näytelmät, valokuvat, taidetyöt) välittäminen kustantajille, tuottajille jne.

Tähän ei kuulu:

• taide- ja urheilutapahtumien järjestäminen
(90020, 93120)

• näyttelijöiden ja muiden esiintyjien valintatoimistot (roolittamistoiminta) (78100)

• työnvälitys (78100)
74909 Muu ammatillinen, tieteellinen ja
tekninen toiminta
Tähän kuuluu:

• yrityskauppoihin liittyvät välitystehtävät sekä

•
•

niihin liittyvät osto- ja myyntipalvelut
(pl. kiinteistöjen välitys) pienille ja keskisuurille yrityksille ml. ammatinharjoittajat
patenttien välitys (osto ja myynti)
muu kuin kiinteistökauppaan ja vakuutuksiin
liittyvä arviointi (antiikin, jalokivien yms.
arvon määrittely)
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• laskutuksen tarkastuspalvelut, rahdin kuljetus•
•
•
•
•
•

•

maksuihin liittyvän informaation hankinta
sääennusteiden tekeminen
turvallisuusjärjestelyihin liittyvä konsultointi
agronomiaan ja maatalousekonomiaan liittyvä
konsultointi
ympäristöasioihin liittyvä konsultointi
muu konsultointi pl. arkkitehti- ja tekniset
palvelut ja liikkeenjohdon konsultointi
rakennustoiminnan hankkeiden kustannusarvioiden laatiminen ja vastaavat arviointipalvelut (rakennustoimintaan erikoistuneet
ekonomistit)
patentti-, lisenssi-, tavaramerkki- ja franchising-oikeuksien välityspalvelut

75

Tähän ei kuulu:

• ohjelmatoimistojen ja managerien palvelut
(74901)

• liikkeenjohdon konsultointi (702)
• franchising-oikeuksien antajat (77400)
• elokuviin, musiikkiin, tietokonepeleihin, tieto-

•
•

koneohjelmiin ja ohjelmistoihin liittyvien
oikeuksien hallinnointi- ja lisensointipalvelut
(jakelu, kopiointi, esittäminen jne.) (58, 59)
kirjallisten teosten, musiikkiteosten ja muun
taiteellisen tuotannon originaaleihin liittyvien
oikeuksien hallinnointi (90020)
arkkitehtien ja insinöörien suorittama tekninen
konsultointi (71110, 7112)

Eläinlääkintäpalvelut

Tähän luokkaan kuuluu koti- ja lemmikkieläinten
terveydenhoito. Näitä palveluja tuottavat eläinlääkärit ja -hoitajat eläinlääketieteellisissä hoitolaitoksissa, eläinlääkäreiden vastaanotoilla, konsultoimalla, tekemällä kotikäyntejä tai käymällä maatiloilla, kenneleissä jne. Tähän kuuluu myös
eläinambulanssien toiminta.

750

Eläinlääkintäpalvelut

7500

Eläinlääkintäpalvelut

75000 Eläinlääkintäpalvelut
Tähän luokkaan kuuluvat eläinlääkintäpalveluja
tuottavat eläinlääkärit eläinlääketieteellisissä hoitolaitoksissa, eläinlääkäreiden vastaanotoilla, konsultoimalla, tekemällä kotikäyntejä tai käymällä
maatiloilla, kenneleissä jne.
Tähän kuuluu:
• kotieläinten terveydenhoito ja siihen liittyvät
tarkastukset
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• lemmikkieläinten terveydenhoito ja siihen
liittyvät tarkastukset
Tähän kuuluu myös:

• eläinhoitajien ja muiden eläinlääketieteellistä
toimintaa avustavan henkilöstön toiminta

• eläinten hieronta ja fysikaalinen hoito
• eläinambulanssien toiminta
Tähän ei kuulu:

• kotieläinten täysihoito ilman terveydenhoitoa
(01620)

• karjantarkastuksiin sekä siipikarjan kuohintaan
liittyvä toiminta (01620)

• keinosiemennys (01620)
• lemmikkieläinten täysihoito ilman terveydenhoitoa (96090)

• elintarvikkeiden valmistukseen liittyvä eläinlääketieteellinen testaus ja tarkastus (71202)
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Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Tähän pääluokkaan kuuluu liike-elämän yleisiä rutiiniluonteisia ja useimmiten lyhytkestoisia
tukipalveluita. Nämä palvelut eroavat pääluokkaan M sisältyvistä palveluista siinä, että tukipalveluiden pääasiallisena tehtävänä ei ole erikoistietämyksen jakaminen.

77

Vuokraus- ja leasingtoiminta

Tähän kuuluu aineellisten ja aineettomien, muiden
kuin rahoitusvarojen, kausivuokraus ja leasing. Tällaisia asiakkaiden käyttöönsä saamia tuotteita ovat
autot, tietokoneet, kulutustavarat, tuotantokoneet ja
-laitteet sekä erilaiset aineettomat tuotteet. Vuokraus- ja leasingtoiminta luokitellaan moottoriajoneuvojen vuokraukseen (771), vapaa-ajan ja urheiluvälineiden sekä henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraukseen (772), liiketoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden leasingiin kuljetuskalusto
mukaan lukien (773) sekä henkisen omaisuuden ja
vastaavien tuotteiden leasingiin (774).
Tähän luokkaan kuuluu ainoastaan käyttöleasing,
joko huoltosopimuksella tai ilman. Käyttöleasing
on leasingtoimintaa, joka tapahtuu ilman ulkopuolisen rahoitusyhtiön apua. Tällöin tavarantoimittaja, esim. maahantuoja tai valmistaja itse, on
vuokralleantaja. Käyttöleasingistä käytetään myös
nimityksiä operatiivinen leasing tai suora leasing.
Tähän ei kuulu:
• rahoitusleasing (649)
• kiinteistöjen ja asuntojen vuokraus (68)
• kaluston vuokraus käyttäjineen luokitellaan ao.
toiminnan mukaan (esim. rakennuskoneiden
vuokraus rakentamiseen (43991), liikennevälineiden vuokraus kuljetukseen (49-51) jne.)

771

Moottoriajoneuvojen
vuokraus ja leasing

7711

Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing

77110 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing
Tähän kuuluu:
• henkilöautojen ja muiden kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja käyttöleasing ilman
kuljettajaa (enintään 3,5 tonnia painavat)
• matkailuautojen vuokraus ja käyttöleasing

Tähän ei kuulu:

• henkilöautojen vuokraus kuljettajineen (49320)
• asuntovaunujen vuokraus ja käyttöleasing
(77390)

• linja-autojen vuokraus (77120)
• moottoripyörien vuokraus (77390)
• mönkijöiden ja moottorikelkkojen vuokraus ja
käyttöleasing (77390)

• vesiskootterien vuokraus (77210)
7712

Kuorma-autojen ja muiden
raskaiden ajoneuvojen vuokraus ja
leasing

77120 Kuorma-autojen ja muiden
raskaiden ajoneuvojen vuokraus
ja leasing
Tähän kuuluu:

• kuorma-autojen, perävaunujen ja raskaiden
•

moottoriajoneuvojen vuokraus ja käyttöleasing (yli 3,5 tonnia painavat)
linja-autojen vuokraus ja käyttöleasing

Tähän ei kuulu:

• raskaskuormakaluston ja kuorma-autojen
vuokraus ja leasing kuljettajineen (49410)

• konttien vuokraus (77390)
• matkailuautojen vuokraus (77110)
• linja-autojen vuokraus kuljettajineen (49392)

772

Henkilökohtaisten ja
kotitaloustavaroiden
vuokraus ja leasing

Tähän kuuluu henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden, videofilmien sekä vapaa-ajan- ja urheiluvälineiden vuokraus. Yleensä kyseessä on lyhytaikainen vuokraus.
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7721

Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden
vuokraus ja leasing

77210 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden
vuokraus ja leasing
Tähän kuuluu vapaa-ajan ja urheiluvälineiden
vuokraus ja käyttöleasing:
• huviveneet, kanootit, purjeveneet, vesiskootterit
• purjelentokoneet, riippuliitimet
• polkupyörät
• hiihto- ja lasketteluvälineet
• muut urheiluvälineet
Tähän kuuluu myös:
• rantatuolien ja aurinkovarjojen vuokraus
Tähän ei kuulu:
• mönkijöiden ja moottorikelkkojen vuokraus ja
käyttöleasing (77390)
• pienlentokoneiden vuokraus ja käyttöleasing
ilman miehistöä (77350)
• huvi- ja purjeveneiden vuokraus miehistöineen
(50101, 50102, 50300)
• videonauhojen ja DVD-levyjen vuokraus (77220)
• muualla luokittelemattomien muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus (77290)
• vapaa-ajan ja huvilaitteiden vuokraus virkistyspalvelujen olennaisena osana (93299)

7722

Videofilmien vuokraus

77220 Videofilmien vuokraus
Tähän kuuluu kuva- ja äänitallenteiden vuokraus.
Tähän ei kuulu:
• Internet-tilausvideoiden (video on demand,
VOD) palvelukanavat (60202)
• kirjastojen lainaustoiminta (91010)

7729

Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus ja
leasing

77290 Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus ja
leasing
Tähän kuuluu:
• kaikenlaisten kotitalous- ja henkilökohtaisten
tavaroiden vuokraus kotitalouksille tai yrityksille (lukuun ottamatta vapaa-ajan tai urheiluvälineitä):
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– kodintekstiilit, liinavaatteet, vaatteet, asus–
–
–
–
–
–

teet ja jalkineet
huonekalut, astiat ja muut taloustavarat
korut ja soittimet
kulissit
kotitalouksien käyttöön vuokratut koneet
ja laitteet, esim. työkalut asunnon korjaamista varten
elektroniset laitteet kotitalouskäyttöön,
esim. televisiot, videolaitteet yms.
kukat ja kasvit

Tähän ei kuulu:
• vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus
(77210)
• videonauhojen ja DVD-levyjen vuokraus
(77220)
• autojen, kuorma-autojen, perävaunujen ja matkailuautojen vuokraus ilman kuljettajaa (771)
• moottoripyörien ja asuntovaunujen vuokraus ilman kuljettajaa (77390)
• kirjastojen lainaustoiminta (91010)
• juhlatelttojen vuokraus (77390)
• pesuloiden harjoittama tekstiilien vuokraus
(9601)

773

Koneiden ja laitteiden
vuokraus ja leasing

7731

Maatalouskoneiden ja -laitteiden
vuokraus ja leasing

77310 Maatalouskoneiden ja -laitteiden
vuokraus ja leasing
Tähän kuuluu kasvinviljelyssä, kotieläineläintaloudessa ja metsätalouden harjoittamisessa käytetyt koneet ja laitteet (vrt. teollisuuden luokka
28300):
• maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja
käyttöleasing ilman kuljettajaa:
– traktorit ja traktoreiden lisälaitteet, niittokoneet, sadonkorjuukoneet, puimurit
– aurat, lannanlevittimet, kylvökoneet, äkeet
– lypsykoneet, siipikarjanhoito- tai mehiläistenhoitokoneet ja -laitteet, rehunvalmistuskoneet ja -laitteet
– munien, hedelmien, siementen, viljan jne.
puhdistus- ja lajittelukoneet ja -laitteet
• metsäkoneiden ja -laitteiden vuokraus ja
käyttöleasing ilman kuljettajaa
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Tähän ei kuulu:
• maatalous- ja metsäkoneiden ja -laitteiden
vuokraus kuljettajineen (01611, 01612, 01620,
01630, 01640, 02400)

7732

Rakennuskoneiden ja -laitteiden
vuokraus ja leasing

77320 Rakennuskoneiden ja -laitteiden
vuokraus ja leasing
Tähän kuuluu:
• rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ilman käyttäjää ja käyttöleasing:
– nosto- ja siirtokalusto
– poraus- ja piikkauskoneet, hiomakoneet
– betonointikalusto, betoniteräksien käsittelykoneet
– maantiivistäjät
– sirkkelit ja leikkurit
– hitsauslaitteet
– rakennustelineet ja työtasot (myös asennus
ja purku vuokraajan toimesta)
– rakennuskohteiden lämmittämiseen ja kuivattamiseen käytettävät laitteet
Tähän ei kuulu:
• rakennuskoneiden ja -laitteiden sekä maa- ja
vesirakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus
käyttäjineen (43991)
• työmaaparakkien, siirrettävien majoitus- ja
toimistotilojen vuokraus (77390)

7733

Toimistokoneiden ja -laitteiden
sekä tietokoneiden vuokraus ja
leasing

77330 Toimistokoneiden ja -laitteiden
sekä tietokoneiden vuokraus ja
leasing
Tähän kuuluu:
• toimistokoneiden ja -laitteiden vuokraus ja
käyttöleasing:
– tietokoneet ja tietokoneiden oheislaitteet
– monistuskoneet, kirjoituskoneet ja tekstinkäsittelylaitteet
– laskukoneet ja -laitteet: kassakoneet,
elektroniset laskukoneet yms.
– toimistokalusteet

7734

Vesiliikennevälineiden vuokraus ja
leasing

77340 Vesiliikennevälineiden vuokraus ja
leasing
Tähän kuuluu:

• ammattimaiseen liikenteeseen tarkoitettujen
veneiden ja laivojen vuokraus ilman miehistöä
ja käyttöleasing
Tähän ei kuulu:

• vesiliikennevälineiden vuokraus miehistöineen
(50)

• huviveneiden ja vesiurheiluvälineiden vuokraus
(77210)

7735

Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja
leasing

77350 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja
leasing
Tähän kuuluu ilmaliikennevälineiden vuokraus ilman miehistöä ja käyttöleasing:
• lentokoneet
• helikopterit
• kuumailmapallot
Tähän ei kuulu:

• ilmaliikennevälineiden vuokraus miehistöineen
(51)

• purjelentokoneiden ja riippuliitimien tms.
vuokraus (77210)

7739

Muiden koneiden ja laitteiden
vuokraus ja leasing

77390 Muiden koneiden ja laitteiden
vuokraus ja leasing
Tähän kuuluu muualla luokittelemattomien, pääasiassa tuotantotoiminnassa pääomatavaroina käytettävien koneiden ja laitteiden vuokraus ja käyttöleasing:
• teollisuuskoneet ja -laitteet:
– moottorit ja turbiinit
– työstökoneet
– kaivoksissa ja öljykentillä käytettävät
laitteet
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• kaupallisessa ja tieteellisessä toiminnassa

•

käytettävät koneet, kalusto ja laitteet:
– tv-, radio- ja viestintävälineet ammattikäyttöön
– elokuvien tuotantolaitteet
– mittaus- ja säätelylaitteet
– kylmäkalusteet, suurkeittiökoneet
maakuljetuskaluston (muiden kuin autojen)
vuokraus ja käyttöleasing ilman kuljettajaa:
– moottoripyörät, matkailuvaunut,
asuntovaunut jne.
– moottorikelkat, mönkijät
– rautatieliikennevälineet

Tähän kuuluu myös:
• siirrettävien majoitus- tai toimistotilojen ja
työmaaparakkien vuokraus
• ravintola- ja myymäläkalusteiden vuokraus
• eläinten vuokraus (esim. kilpahevoset,
eläinlaumat)
• konttien vuokraus
• kuormalavojen vuokraus
• lainapeitteiden ja -laatikoiden vuokraus
• siirrettävien vessojen vuokraus
• juhlatelttojen ja tapahtumakalusteiden
vuokraus
• käsin työnnettävien puutarhan muokkauskoneiden vuokraus
• ruohonleikkureiden ja trimmereiden vuokraus
Tähän ei kuulu:
• maatalous- ja metsäkoneiden ja laitteiden
vuokraus (77310)
• rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus
(77320)
• toimistokoneiden ja -laitteiden vuokraus,
mukaan lukien tietokoneet (77330)

774

Henkisen omaisuuden ja
vastaavien tuotteiden
leasing (pl. tekijänoikeuden
suojaamat teokset)

7740

Henkisen omaisuuden ja
vastaavien tuotteiden leasing
(pl. tekijänoikeuden suojaamat
teokset)

77400 Henkisen omaisuuden ja
vastaavien tuotteiden leasing
(pl. tekijänoikeuden suojaamat
teokset)
Tähän kuuluu toiminta, jossa henkisen omaisuuden piiriin kuuluvien ja vastaavien tuotteiden
käyttöoikeudet luovutetaan muille, jotka suorittavat tuotteen omistajalle (varain haltijalle) rojaltitai lisenssimaksuja. Käyttöoikeuden saaja voi hyödyntää sitä omassa liiketoiminnassaan tai voi harjoittaa liiketoimintaa franchising-perusteella tms.
Tuotteiden omistajat eli oikeuksien omistajat eivät
välttämättä ole tuotteiden alkuperäisiä kehittäjiä.
Tähän kuuluu:
• henkisen omaisuuden tuotteiden leasing (paitsi tekijänoikeudella suojatut teokset, kuten
kirjat ja ohjelmistot)
• rojalti- ja lisenssimaksujen vastaanottaminen
seuraavista käyttöoikeuksista:
– patentoiduista kohteista
– tavara- ja palvelumerkeistä
– tuotemerkeistä
– mineraalien etsintä- ja arviointitiedon
käytöstä
– franchising -sopimuksista
Tähän ei kuulu:
• oikeuksien hankinta ja kustantaminen (kirjat,
ohjelmistot, elokuvat) (58, 59)
• tekijänoikeuksilla suojattujen teosten tuotanto,
kopiointi ja jakelu (kirjat, ohjelmistot, elokuvat)
(58, 59)
• tekijänoikeuksiin ja patentteihin liittyvät
lakipalvelut (6910)
• patentti-, lisenssi-, tavaramerkki- ja
franchising-oikeuksien välityspalvelut (74909)
• kiinteistöleasing (6820)
• aineellisten tuotteiden (varojen) leasing (771,
772, 773)
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78

Työllistämistoiminta

Tähän kuuluu työnvälitystoiminta, työvoiman
vuokraus sekä muu henkilöstön hankinta.

781

Työnvälitystoiminta

7810

Työnvälitystoiminta

78100 Työnvälitystoiminta
Tähän kuuluu työvälitystoiminta ja rekrytointitoiminta ml. työnvälitys verkkoympäristössä. Työllistettävät henkilöt eivät ole työsuhteessa työvoimaa
välittävään yritykseen tai yhteisöön.
Tähän kuuluu:
• valtion järjestämä työnvälitystoiminta: työ- ja
elinkeinoministeriön alaiset työvoimatoimistot
• työvoiman välitysyritykset, joiden tarkoituksena on varmistaa kausi-ja suhdanneluonteisen
ammattityövoiman saatavuus
• erikoistunut johtotason henkilöiden ja erityisammattilaisten työvälitys asiakkaan toimeksiannosta:
– erityisammattilaisten ja johtajien etsintä,
arviointi ja valinta
– valintatoimistojen toiminta, esim.
näyttelijöiden ja mallien valintatoimistot
Tähän ei kuulu:
• työ- ja elinkeinoministeriön toiminta (84130)
• muun toiminnan yhteydessä tapahtuva työnvälitys ja rekrytointitoiminta tukitoimintana
luokitellaan ko. toimintaan, esim. oppilaitosten
tai Ekonomiliiton työnvälitys
• näyttelijöiden ja muiden taiteilijoiden henkilökohtaisten agenttien tai ohjelmatoimistojen
toiminta (74901)
• työvoimahallinnon järjestämä työllisyyskoulutus
(85)

782

Työvoiman vuokraus

7820

Työvoiman vuokraus

78200 Työvoiman vuokraus
Tähän luokkaan kuuluu tilapäisen työvoiman hankinta asiakkaille korvaamaan tai täydentämään asiakkaan työvoimaa. Työllistetyt henkilöt ovat työsuhteessa työvoimaa vuokralle antavaan yritykseen.
Työvoiman vastaanottavat yksiköt huolehtivat vuokratyöntekijöiden työnjohdosta ja valvonnasta.

Tähän kuuluu työvoiman vuokraus, esim.
tietotekniikan ja viestintäalan työntekijät
toimistotyöntekijät
teollisuus- ja rakennustyöntekijät
kuljetus- ja varastotyöntekijät
hotelli- ja ravintolatyöntekijät
maatalouden työntekijät
muiden toimialojen vuokratyövoima

•
•
•
•
•
•
•

Tähän ei kuulu:

• muuhun vuokraukseen sisältyvä työvoima, esim.
rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus kuljettajineen (43991)

783

Muut henkilöstön
hankintapalvelut

7830

Muut henkilöstön hankintapalvelut

78300 Muut henkilöstön hankintapalvelut
Tähän kuuluu pitkäaikainen tai jatkuva henkilöstön
hankinta asiakkaan yritystoimintaa varten. Henkilöstönhankintayritykset huolehtivat työnantajina
asiakkaalle hankkimansa henkilöstön palkoista ja
henkilöstöhallinnasta, mutta ne eivät ole vastuussa
henkilöstön työnjohdosta tai valvonnasta asiakkaan
tiloissa. Tällaiset henkilöstönhankintayritykset ovat
usein erikoistuneet henkilöstön hankintaan tietyllä
toimialalla toimiville yrityksille.
Henkilöstön hankintapalveluihin luokitellaan
myös yritys, joka huolehtii toimeksiantaja- tai
emoyrityksen koko työvoiman hankinnasta eikä
palvele muita toimeksiantajia. Tähän kuuluu
myös sellainen yritys joka tuottaa työvoimapalveluja useille samalla toimialalla toimiville asiakkaille, kun nämä ovat ulkoistaneet työvoiman hankinnan (esim. pitkäaikaiset sopimukset lääkäripäivystyspalveluiden järjestämisestä).
Tähän kuuluu:

• pitkäaikainen työvoiman liisaus
• pysyvä henkilöstönhankinta
Tähän ei kuulu:

• muun toiminnan yhteydessä tapahtuva henkilöstön hankinta (luokitellaan kyseiseen toimintaan)

• lyhytaikainen henkilöstön hankinta korvaamaan tai täydentämään asiakkaan tilapäistä
työvoiman tarvetta (78200)
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79

Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta;
varauspalvelut

Tähän kuuluvat matkatoimistot, jotka ensisijaisesti myyvät erilaisia matkoja sekä kuljetus- ja majoituspalveluita yleisölle ja yritysasiakkaille. Tähän
kuuluvat myös matkatoimistojen välittämien tai
matkanjärjestäjien suoraan myymien valmismatkojen järjestämis- ja kokoamistoiminta ja muut
matkoihin liittyvät palvelut ml. varauspalvelut.
Tähän sisältyvät myös matkaoppaiden palvelut ja
matkailunedistämistoiminta.

791

Matkatoimistojen ja
matkanjärjestäjien toiminta

7911

Matkatoimistojen toiminta

79110 Matkatoimistojen toiminta
Tähän kuuluvat matkatoimistot, jotka harjoittavat
erilaisten matkojen sekä kuljetus- ja majoituspalvelujen tukku- tai vähittäismyyntiä yleisölle ja
yritysasiakkaille.
Tähän kuuluu:
• valmismatkojen, risteilyjen ja majoituksen
myynti
• lento-, juna- ym. liput sekä muut oheispalvelut, kuten ajoneuvovuokraus
Tähän ei kuulu:
• liikenneyhtiöiden omat myyntitoimistot kuuluvat
kyseisen liikennemuodon mukaiseen luokkaan
• lomaosakkeiden vaihtopalvelu (79900)

7912

Matkanjärjestäjien toiminta

79120 Matkanjärjestäjien toiminta
Tähän kuuluu:
• valmismatkojen ja tilausmatkojen järjestäminen, kokoaminen ja markkinointi: nämä matkat myydään suoraan vähittäismyyntinä henkilöille tai tukkumyyntinä matkatoimistoille.
Matkat sisältävät yleensä kuljetuksen ja majoituksen. Pakettiin voi sisältyä myös aterioita sekä käyntejä museoissa, historiallisissa tai kulttuurinähtävyyksissä, teatteri-, musiikki- tai
urheilutapahtumissa.
Tähän kuuluu myös:
• itsenäisten matkanjohtajien toiminta
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Tähän ei kuulu:

• erilaiset matkailun ohjelmapalvelut: luonto•

ja elämysmatkailu, seikkailut, safarit yms.
(79900)
omaan lukuun toimivat erä- ja vaellusoppaat
(79900)

799

Varauspalvelut,
matkaoppaiden palvelut ym.

7990

Varauspalvelut, matkaoppaiden
palvelut ym.

79900 Varauspalvelut, matkaoppaiden
palvelut ym.
Tähän kuuluu:
• matkoihin liittyvät varauspalvelut:
– kuljetus-, hotelli-, ravintola-, autonvuokraus-, huvi- ja urheilutilaisuus- ym.
varaukset
• lomaosakkeiden vaihtopalvelu
• lomamökkien ja loma-asuntojen välityspalvelut
• matkailuun liittyvä asuntojen on-linevaihtopalvelu
• matkailunedistämistoiminta: valtakunnallinen,
alueellinen ja paikallinen, esim. kuntien
matkailutoimistot
• erilaiset matkailun ohjelmapalvelut: luontoja elämysmatkailu, seikkailut, safarit, kalastusristeilyt yms.
• matkaoppaiden palvelut
• omaan lukuun toimivat erä- ja vaellusoppaat
Tähän kuuluu myös:

• lipputoimistojen palvelut
Tähän ei kuulu:

• matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta
(79110, 79120)

• kokousten ja konferenssien järjestäminen ja
hallinnointi (82300)

• lippujen myynti “ovelta” tapahtumien yhteydessä luokitellaan kyseisen tilaisuuden järjestäjän toiminnan mukaan
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80

Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut

Tähän kuuluvat turvallisuuspalvelut, kuten tutkinta-, etsivä-, vartiointi- ja partiointipalvelut sekä
rahan ja arvotavaroiden turvakuljetukset. Tähän
kuuluu myös sähköisten hälytysjärjestelmien (varas- ja palohälyttimet) avulla tapahtuva etävalvonta. Palveluun voi sisältyä myös myyntiä, asennusja korjauspalveluja, jotka erikseen järjestettyinä
luokitellaan vähittäiskauppaan (47596) tai rakentamiseen (43210).

802

Turvallisuusjärjestelmät

8020

Turvallisuusjärjestelmät

80200 Turvallisuusjärjestelmät
Tähän kuuluu tekninen vartiointi:

• sähköisten hälytysjärjestelmien (varas- ja palohälyttimet) avulla tapahtuva etävalvonta
Tähän kuuluu myös:

• valvonta- ja hälytysjärjestelmien asennus- ja

801
8010

Yksityiset
turvallisuuspalvelut

huoltopalvelut

• mekaanisten tai sähköisten lukituslaitteiden,
kassakaappien ja -holvien asennus, korjaus, saneeraus ja säätö, kun palveluun sisältyy valvonta kohteessa tai etävalvontana

Yksityiset turvallisuuspalvelut

80100 Yksityiset turvallisuuspalvelut
Tähän kuuluvat vartiointi- ja partiointipalvelut sekä rahan ja arvotavaroiden turvakuljetukset.

Tähän ei kuulu:

• turvajärjestelmien, kuten murto- ja palohälyttimien asennus rakentamisen yhteydessä (43210)

Tähän kuuluu:
• turvakuljetukset
• vartiointipalvelut:
– paikallis- ja piirivartiointi, esim. myymäläja teollisuusvartiointi
– järjestyksen valvonta
– henkivartijapalvelut
• valvontapalvelut:
– pysäköinninvalvontapalvelut, myös
kunnallinen pysäköinninvalvonta
– kulunvalvontapalvelut
– muut valvontapalvelut
• myymälävarkauksilta suojautumispalvelut
(myymäläetsivät)
• muut turvallisuuspalvelut

• turvallisuusjärjestelmien, kuten mekaanisten tai

Tähän kuuluu myös:
• dokumenttien ja arkistomateriaalin tuhoamispalvelut miltä tahansa tietovälineeltä: tietoteknisten välineiden ja tallenteiden tuhoaminen, silppuamispalvelut yms.

80300 Etsivätoiminta

Tähän ei kuulu:
• poliisitoimi (84241)
• yleiset turvallisuus- ja järjestyspalvelut (84241,
84242)

•
•
•
•

sähköisten lukituslaitteiden, kassakaappien ja
-holvien myyminen erikoistuneissa liikkeissä ilman huolto- tai valvontapalvelua (47596)
turvallisuusjärjestelyihin liittyvä konsultointi
(74909)
yleiset turvallisuus- ja järjestyspalvelut (84241,
84242)
avainten kopiointi (95290)
liikeilmaisimien ja kulunvalvontalaitteiden
valmistus (26510)

803

Etsivätoiminta

8030

Etsivätoiminta

Tähän luokkaan kuuluu yksityinen tutkinta- ja etsivätoiminta riippumatta siitä, onko asiakkaana
yksityinen henkilö tai yritys ja mikä on tutkimuksen tarkoitus.
Tähän kuuluu:

• laittomaan ja lailliseen toimintaan liittyvä

•

tutkinta asiakkaan toimeksiannosta: katoamistapauksia ja perhesuhteita koskeva etsivätoiminta, petosten yms. selvittäminen
yksityisenä toimeksiantona
yritysten avoin ja salainen tutkinta toimeksiantona
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Tähän ei kuulu:
• yleisiin turvallisuus- ja järjestyspalveluihin sisältyvä tutkinta- ja etsivätoiminta (84241, 84242)

81

• vakuutuspetoksiin liittyvä tutkinta yms. (66210)
• luottokelpoisuustutkimukset (82910)
• myymäläetsivät (80100)

Kiinteistön- ja maisemanhoito

Tähän luokkaan kuuluu erilaisten tukipalveluiden
tuottaminen asiakkaan tiloissa, kiinteistöissä ja kulkuneuvoissa. Tällaisia palveluja ovat rakennusten sisä- ja ulkotilojen siivous, teollisuuskoneiden puhdistaminen, junien, bussien ja lentokoneiden yms. siivous, säiliöautojen ja -alusten säiliön sisäpuolen puhdistus, rakennusten, laivojen, junien yms. desinfiointi ja tuholaistorjunta, katujen lakaisu sekä lumen ja
jään poistaminen ja pullojen peseminen.
Tähän kuuluu myös maisemanhoito- ja kunnossapitopalvelujen järjestäminen ja viherrakentaminen
maisemasuunnitelmien mukaisesti (pensasaidat,
lammikot, istutukset jne.)

811

Kiinteistönhoito

8110

Kiinteistönhoito

81100 Kiinteistönhoito
Tähän luokkaan kuuluu kiinteistöhuollon järjestäminen sopimus- tai palkkiopohjalla. Palveluihin
voi kuulua:
• ulkoalueiden huolto, kuten puhtaanapito,
lumityöt ja hiekoitus, nurmikoiden leikkuu
• kiinteistön pienkorjaukset ja kunnossapitotyöt, LVIS-laitteiden valvonta, pienet
huoneistokorjaukset (LVIS)
• jätehuollon valvonta ja jätetilojen puhdistus
• kiinteistön tilojen siivouspalvelut
• vartioinnista ja turvallisuudesta vastaaminen
• vastaanottopalvelut
Tähän kuuluu myös:
• mökkitalkkaripalvelut
Tähän ei kuulu:
• toimistohotellit (68209)
• sisätilojen siivous (81210)
• jätehuolto (38110, 38120)
• viheralueiden hoito ja ylläpito (81300)
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812

Siivouspalvelut

Tähän kuuluu kaikenlaisten rakennusten sisätilojen yleis-, ulko- ja muu erikoissiivous, rakennusten
ja teollisuuskoneiden desinfiointi ja tuholaistorjunta, teollisuuskoneiden puhdistus, pullojen pesu, säiliöautojen ja -alusten säiliön sisäpuolinen
puhdistus, katujen puhdistaminen lumesta, jäästä
tai hiekasta ym.
Tähän ei kuulu:
• maatalouden tuholaisten torjunta (01611)
• rakennusten ulkopintojen puhdistaminen höyryllä, hiekkapuhaltamalla ja vastaavalla tavalla
(43999)
• rakennusten valmistumiseen liittyvä loppusiivous ja piha-alueen siivous (43390)

8121

Kiinteistöjen siivous

81210 Kiinteistöjen siivous
Tähän luokkaan kuuluu sisätilojen yleinen siivous
kaikenlaisissa rakennuksissa, myös sairaaloissa,
kouluissa tehtaissa jne. Toiminta on pääasiassa sisätilojen siivousta, mutta siihen voi kuulua myös
vähäistä ulkoalueiden ja jalkakäytävien puhdistusta ja ikkunoiden pesua.
Tähän ei kuulu:
• erikoissiivous, kuten ikkunoiden pesu, savuhormien, tulisijojen, uunien, keskuslämmityskattiloiden,
jätteenpolttouunien, boilereiden, ilmanvaihtokanavien ja päästöputkien puhdistus (81220)
• kiinteistönhuoltoyhtiöiden suorittama siivous
(81100)

8122

Muu rakennus- ja teollisuussiivous

81220 Muu rakennus- ja teollisuussiivous
Tähän kuuluu:
• rakennusten ulkopuolinen siivous sekä erikoissiivous:
– ulkoseinien puhdistus ja ikkunoiden pesu
– savuhormien ja tulisijojen nuohous
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– keskuslämmityskattiloiden, jätteenpoltto•
•

uunien, boilereiden, ilmanvaihtokanavien
ja päästöputkien puhdistus
teollisuuskoneiden puhdistus
muualla luokittelematon rakennus- ja teollisuussiivous

Tähän ei kuulu:
• maatalousrakennusten, esim. navettojen,
kanaloiden ja sikaloiden siivous (01620)
• keskuslämmitysjärjestelmien huoltopalvelut
(43220)
• rakennusten valmistumiseen liittyvä piha-alueen
siivous (43390)
• rakennusten ulkopintojen puhdistaminen
höyryllä, hiekkapuhaltamalla ja vastaavalla
tavalla (43999)

8129

Muu siivoustoiminta

81291 Katujen ja teiden puhtaanapito
Tähän kuuluu katujen, teiden, lentokenttien, pysäköintialueiden, torien ja vastaavien puhtaanapito:
• lakaisu, hiekan ym. poisto, peseminen
• lumen ja jään auraaminen ja poistaminen
Tähän kuuluu myös:
• katujen ja teiden hiekoitus ja suolaus
• rautatie-, raitiotie- ja metroverkoston puhtaanapito

• teollisuuden säiliöiden ja kuljetuskaluston
tankkien puhdistus

• pullojen pesu
• rantojen ja uima-altaiden puhdistus ja kunnossapito

• muualla luokittelemattomat siivous- ja puhdistuspalvelut
Tähän ei kuulu:

• tuholaisten ja muiden vahinkoeläinten torjunta
maataloudessa (01611)

• autojen siivous, autonpesu (45201)
• öljyvahinkojen ja muiden saasteiden puhdistaminen ranta-alueilta (39000)

813

Maisemanhoitopalvelut

8130

Maisemanhoitopalvelut

81300 Maisemanhoitopalvelut
Tähän kuuluu puistojen, puutarhojen ja nurmikoiden istuttaminen, hoito ja kunnossapito asuntoalueilla, julkisten rakennusten ympäristössä, liikenneväylien varrella jne.:
• leikkikentät, nurmikot ja muut virkistysalueet
• urheilukentät (jalkapallokentät, golfkentät jne.)
• moottoritiet, maantiet, rautatiet ja raitiotiet
vesitiet, satamat jne.
Tähän kuuluu myös:

• rakennusten kattopuutarhat, julkisivuviheriöt,

Tähän ei kuulu:
• muu teiden kunnossapito (esim. lanaus) luokitellaan teiden korjauksen yhteyteen (42110)

• kasvien istuttaminen melun, tuulen, eroosion,

81299 Muualla luokittelemattomat
siivouspalvelut

• taimitarhojen toiminta ja puuntaimien kasvatus

Tähän kuuluu:
• liikennevälineiden, kuten junien, bussien,
laivojen ja lentokoneiden siivous ja puhdistus
• desinfiointi ja tuholaistorjunta

•
•
•
•

82

sisäpuutarhat jne.
näkyvyyden ja häikäisyn suojaksi
Tähän ei kuulu:
(01300, 02100)
maisemasuunnittelu ja -arkkitehtuuri (71110)
maisemointirakentaminen (42999)
pihojen ja puistojen kivityöt (43999)
ulkoliikuntapaikkojen rakentaminen (42999)

Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle

Tähän kuuluu kaikenlainen muualla luokittelematon tukipalvelutoiminta, joka järjestetään yleensä
yrityksille, julkiselle hallinnolle tai yhteisöille. Tämä
luokka sisältää erilaisten päivittäisten hallintopalvelujen sekä liike-elämän juokseviin rutiineihin liittyvien tukipalvelujen tuottamisen sopimus- tai palk-

kioperusteella. Näitä palveluita tuottava henkilöstö
ei vastaa asiakkaan varsinaisesta liiketoiminnasta.

821

Hallinto- ja toimistopalvelut
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Tähän kuuluu päivittäisten hallintopalvelujen
tuottaminen sopimus- tai palkkioperusteella. Tällaisia toimintoja yritykset ja organisaatiot ovat
perinteisesti tehneet itse.

8211

Yhdistetyt toimistopalvelut

82110 Yhdistetyt toimistopalvelut
Tähän luokkaan kuuluu hallintopalvelupakettien
tuottaminen sopimus- tai palkkioperusteella. Pakettiin kuuluu erilaisia päivittäisiä palveluja, kuten
vastaanotto, rahoitussuunnittelu, laskutus ja kirjanpito, henkilöstö- ja postipalvelut jne.
Tähän ei kuulu:
• työvoimapalvelujen tuottaminen (78)
• yksittäisen palvelun tuottaminen luokitellaan
kyseisen toiminnan mukaiseen luokkaan

8219

Sihteeri-, toimisto- ja
postituspalvelut

82191 Sihteeri- ja muu toimistopalvelu
Tähän luokkaan kuuluu erilaisia kopiointi-, asiakirjojen valmistelu- ja muita erikoistuneita toimistopalveluita.
Tähän kuuluu:
• asiakirjojen valmistelu
• asiakirjojen oikoluku
• konekirjoitus ja tekstinkäsittely
• sihteeripalvelut
• puhtaaksikirjoitus ja muut sihteeripalvelut
• kirjeiden ja koosteiden kirjoittaminen
• valokopiointi
• monistus
• dokumenttien kopiointipalvelut ilman
painatuspalveluiden järjestämistä
Tähän ei kuulu:
• asiakirjojen painatus, kuten offset-painaminen
ja pikapainaminen (18120)
• painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut
(18130)
• suoramarkkinointi (73112, 82200)
• pikakirjoituspalvelut (82990)

82192 Postituspalvelut
Tähän kuuluu:
• osoiterekisterien kokoaminen ja siihen liittyvät
postituspalvelut
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• postitettavan materiaalin kokoaminen, kuorittaminen tai pakkaaminen, osoitteistaminen
sekä postittaminen
Tähän ei kuulu:

• postin yleispalvelu (53100)
• kuriiritoiminta (53200)
• osoitelistojen laatiminen asiakkaille ilman
postituspalvelua (63990)

• suoramarkkinointikampanjoiden suunnittelu
•

ja organisointi, mainosmateriaalin hankinta
(73111)
osoitteiden viivakoodituspalvelut (82990)

822

Puhelinpalvelukeskusten
toiminta

8220

Puhelinpalvelukeskusten toiminta

82200 Puhelinpalvelukeskusten toiminta
Tähän kuuluu:
• puheluja vastaanottavat palvelukeskukset
(inbound call centres): asiakkaiden puheluihin
vastaaminen tilausten vastaanottamiseksi, tietojen antamiseksi tuotteista, asiakkaiden valitusten
vastaanottamiseksi ja edelleen käsittelemiseksi
• lähtevien puheluiden palvelukeskukset (outbound call centres): tavaroiden tai palveluiden
myymiseksi tai markkinoimiseksi asiakkaille
• puheluiden välittäminen erillisenä toimintona
(ulkoistetut puhelinkeskukset)
• tiedonkeruu markkinatutkimuksiin, mielipidekyselyihin ja vastaaviin tutkimuksen tekijän
toimeksiannosta
Tähän ei kuulu:

• mainostoimistojen tekemä suoramarkkinointi
(73112)

• markkinatutkimusten ja mielipideselvitysten
tekeminen (73200)

823

Messujen ja kongressien
järjestäminen

8230

Messujen ja kongressien
järjestäminen

82300 Messujen ja kongressien
järjestäminen
Tähän kuuluu messujen, kokouksien, konferenssien yms. tilaisuuksien järjestäminen sekä siihen liittyvä myynninedistäminen ja/tai hallinnointi siitä

N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

riippumatta, järjestetäänkö näiden tilaisuuksien
hallinnointi- ja tukipalvelut omalla henkilöstöllä
tai omissa tiloissa vai ei.

– nesteiden pullotus ml. juomat
– aerosolien pakkaus
– kiinteiden esineiden pakkaus (läpipaino-

Tähän ei kuulu:
• konserttien, taide- ja kulttuuritapahtumien
järjestäminen (90020)
• urheilutilaisuuksien järjestäminen (93120)
• tuote-esittelyt (73112)
• näyttelyosastojen suunnittelu (73112)
• huutokauppakamarien toiminta (47793)

– lääkevalmisteiden pakkaaminen turva-

829

Muu liike-elämää palveleva
toiminta

Tähän kuuluvat perintä- ja luottotietotoimistojen
palvelut sekä kaikki muualle luokittelemattomat
tyypillisesti liike-elämälle tuotetut tukipalvelut.

8291

Perintä- ja luottotietopalvelut

82910 Perintä- ja luottotietopalvelut
Tähän kuuluu:
• saatavien ja maksujen perintä asiakkaille,
esim. viivästyneiden laskujen ja velanperintäpalvelut
• yksityishenkilöiden ja yritysten luottokelpoisuuden raportointipalvelut
• potentiaalisten asiakkaiden, luotonhakijoiden
yms. rahoitusasemaa ja luottohistoriaa koskevien tietojen antaminen ja mahdolliset
arviointipalvelut
• muut luottotietopalvelut
Tähän ei kuulu:
• luottokelpoisuusluokitusten laatiminen ja
valtioiden ja pörssiyritysten ym. luottokelpoisuuden arviointi (66190)
• ulosottovirastot (84231)

8292

Pakkauspalvelut

82920 Pakkauspalvelut
Tähän kuuluu:
• pakkaustoiminta palkkio- tai sopimusperusteella, myös automatisoitu

tai foliopakkaukseen jne.)
pakkauksiin

– nimiöiminen ja leimaaminen
– paketointipalvelut
– rahan pakkauspalvelut
Tähän ei kuulu:
• valmistajan, tukku- tai vähittäiskauppiaan pakkaustoiminta kuuluu asianomaiseen luokkaan
• kuljetukseen liittyvät pakkauspalvelut (52291)
• pakkauspalvelut osana postituspalveluja
(82192)
• pakkaussuunnittelupalvelut (74109)
• pakkausselosteiden ja informaation painaminen
pakkausmateriaaleihin (18120)
• tuotteiden viivakoodituspalvelut (82990)
• lihan pakkaaminen rahtityönä (10110)

8299

Muut palvelut liike-elämälle

82990 Muut palvelut liike-elämälle
Tähän kuuluu tukitoiminta, kuten:

• yleiset pikakirjoituspalvelut
• oikeudenkäyntien raportoinnin järjestäminen

•
•
•
•
•
•
•

käyttäen reaaliaikaista pikakirjoitusta tai
nauhoitusta ja näiden aineistojen myöhempi
puhtaaksikirjoitus
osoitteiden ja tuotteiden viivakoodituspalvelut
varainhankinnan organisointipalvelut
sopimus- tai palkkioperusteella
pysäköintimittareiden tyhjennyspalvelut
huutokaupanpitopalvelut (meklarina
toimiminen)
kanta-asiakasohjelmien hallinnointi
löytötavaratoimistot
muualle luokittelemattomat liike-elämälle
tuotetut tukipalvelut

Tähän ei kuulu:

• puhtaaksikirjoituspalvelut (82191)
• huutokauppakamarien toiminta (47793)
• on-line -huutokaupat (4791)
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O

Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus
Tähän pääluokkaan kuuluu julkishallinnon organisaatioiden toiminta (valtio, kunnat ja kuntainliitot): lakien ja asetusten säätäminen ja niiden juridinen tulkinta, hallinnon ohjelmien
johtaminen, verotus ja muu julkinen talous, elinkeinojen valvonta, maanpuolustus, poliisitoimi, maahanmuuttopalvelut, ulkoasiainhallinto ja muu yleinen hallinto. Tähän pääluokkaan
kuuluu myös pakollinen sosiaalivakuutustoiminta.
Julkishallinnollista tehtävää suorittavan yksikön luokittelu tähän pääluokkaan tapahtuu toiminnan luonteen perusteella; yksikön oikeudellinen tai institutionaalinen asema ei ole ratkaiseva tekijä. Toisin sanoen, tähän pääluokkaan kuuluvia toimintoja voi suorittaa myös joku
muu kuin julkishallinnon varsinainen yksikkö.
Toisaalta tähän pääluokkaan ei lueta muualla luokiteltua toimintaa, vaikka se olisikin julkishallinnon yksikön suorittamaa. Esimerkiksi kouluhallinto (säädökset, koulutoimen tarkastukset, opetussuunnitelmat) kuuluu tähän pääluokkaan, mutta itse opetus koulutukseen (85),
ja vastaavasti vankeinhoidon hallinto ja vankilatoiminta sekä puolustusvoimat kuuluvat tähän
pääluokkaan, mutta vankila- tai sotilassairaaloiden toiminta kuuluu terveyspalveluihin (86).
Tähän pääluokkaan kuuluu myös tutkimusohjelmien perustaminen ja rahoituspäätösten valmistelu julkisen hallinnon toimesta, kun taas tutkimuslaitosten tutkimustoiminta kuuluu tutkimus- ja kehittämistoimintaan (72) riippumatta siitä, kuuluuko tutkimuslaitos esimerkiksi
valtion budjettitalouden piiriin vai ei.
Tähän pääluokkaan eivät kuulu myöskään tuotannollista toimintaa harjoittavat kuntien ja valtion liikelaitokset, kuten vesi- ja energialiikelaitokset (36, 35) tai muita kuin hallintopalveluja ns.
suurelle yleisölle tuottavat laitokset, kuten uimahallit (93110), liikennelaitokset (49310) tms.

84
841

Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus
Julkinen hallinto

Tähän luokkaan kuuluvat julkishallinnon organisaatioiden yleishallinnollinen toiminta sekä yhteiskunnan ja talouden ohjaus kaikilla hallinnon
tasoilla.

sin oikeuksin hoitavien toimielinten toiminta, jonka avulla yhteisön hallinto toimii asianmukaisesti.
Tähän kuuluu:

• aluehallinnon kehittäminen; lääninhallitusten

Julkinen yleishallinto

•

84110 Julkinen yleishallinto

•

8411

Julkiseen yleishallintoon luokitellaan valtion keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimielinten sekä
kuntien, kuntainliittojen, kuntayhtymien ja muiden julkista yleishallinnollista tehtävää täysivaltai-
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•

toiminta (lupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtävät jne.)
julkisen sektorin työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka
julkishallinnolle palveluja tuottavien talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskusten
toiminta
julkishallinnon kehittäminen, yleisen talous- ja
yhteiskuntasuunnittelun hallinto ja toiminta
sekä tilastopalvelut hallinnon eri tasoilla

O

Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus

• julkisten rekisterien, kuten väestörekisterin pito
• lain säätämiseen ja toimeenpanoon liittyvien
tehtävät

• tuomioistuinten toiminta (84231)
• ulkoasiain hallinto (84210)
• valtion omistamien ja hallinnoimien rakennus-

• maahanmuutto-, pakolaisuus-, paluumuutto•
•
•
•

•
•

ja kotoutusasiat; työlupa-asiat
ministeriöiden toimialan tulos- ja informaatioohjaus (taloussuunnittelu ja resurssiohjaus)
pl. ulkoministeriö
talous- ja finanssipolitiikka, talousarvion
(budjetti) laadinta, julkisten varojen ja
julkisen velan hallinto
tutkimus- ja kehittämispolitiikka, ohjelmien
hallinnointi ja niiden rahoitus
verotuksen toimittaminen, verojen ja
maksujen kanto, perintä, verovalvonta
– verotusjärjestelmät
– yleinen tullipolitiikka, tullin toimialaan
kuuluvat verot, maksut ja tullit
väestönsuojelun ohjaus ja varautuminen
suuronnettomuuksiin
yhteishankintayksiköiden ja hankintarenkaiden toiminta

Julkista yleishallinnollista tehtävää hoitavia yksiköitä ovat mm.:
• Ahvenanmaan maakuntahallinto
• Huoltovarmuuskeskus
• kuntien hankintakeskukset ja hankintarenkaat
• lääninhallitukset
• maakuntaliitot, seutukunnat
• maistraatit
• presidentti, presidentin kanslia, eduskunta
• syrjintälautakunta
• Tilastokeskus
• tullilaitos
• Maahanmuuttovirasto
• Valtion vakuusrahasto
• valtion yhteishankintayksiköt
• valtioneuvoston kanslia, sisäasiainministeriö,
valtiovarainministeriö
• valtionhallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskukset
• verovirastot
• Väestörekisterikeskus
• vähemmistövaltuutetun toimisto
Tähän ei kuulu:
• julkisten arkistojen toiminta (91010)
• jätehuolto (38)
• oikeudenhoito ja vankeinhoito (8423)
• opetus- ja kulttuuriasiain hallinto (84121)
• pakolaisten vastaanottokeskukset (87909)
• poliisin toiminta (84241)

•
•

ten hankinta ja myynti, vuokraus, peruskorjaukset (esim. Senaatti-kiinteistöt) (682, 683)
Valtion taloudellinen tutkimuslaitos VATT ja
julkisen hallinnon organisaatioon kuuluvat
tutkimuslaitokset (72)
ympäristönhuolto (39000)

8412

Terveydenhuollon, opetuksen,
kulttuurin ja muiden
yhteiskuntapalvelujen hallinto

Tähän luokkaan kuuluu henkilökohtaista hyvinvointia edistämään tarkoitettujen terveys-, sosiaali-, koulutus-, kulttuuri-, urheilu-, virkistys-, ympäristö- ja
asumispalvelujen julkinen hallinto: toimintapolitiikka, toiminnan ohjaus, strategiat, palveluiden kehittäminen, näiden alojen tutkimus- ja kehittämishankkeiden hallinnointi ja niiden rahoitus jne.

84121 Opetuksen ja kulttuuriasiain
hallinto
Tähän luokkaan kuuluvat opetusministeriön toimialaan kuuluvat linjaukset, ohjelmat ja hankkeet,
toiminnan ohjaus ja ohjelmien toteuttaminen; kulttuuripolitiikan ja urheiluasioiden kehittäminen ja
hallinto.
Tähän kuuluu:

• kirkollisasiat
• koulutoimen hallinto ja valvonta, koulutoimen
tarkastus

• koulutuspolitiikka, koulutuksen rahoitus,
opintotukijärjestelmä ja sen kehittäminen

• kulttuuri- ja taidepoliittiset tavoitteet ja ohjelmat
• kulttuuri- ja virkistystoiminnan tuesta
päättäminen

• liikunta-, kilpa- ja huippu-urheilupolitiikka sekä
niihin liittyvän kansalaistoiminnan tukeminen

• nuorisopolitiikka ja -tutkimus
• opetusohjelmien ja -menetelmien suunnittelu
• taiteen tukeminen sekä taiteilijatunnustukset
ja palkinnot

• tiedepolitiikka ja tutkimuksen kehittäminen
Opetus- ja kulttuuriasiain hallinnon tehtäviä hoitavia yksiköitä ovat mm.:
• kuntien kouluvirastot
• Museovirasto
• Opetushallitus
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• opetusministeriö
• Opintotukikeskus (Kelan)
• Valtion elokuvatarkastamo
Tähän ei kuulu:
• julkisten kirjastojen ja arkistojen toiminta (91010)
• museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta
(910)
• opintotukien maksaminen (84301)
• oppilaitosten antama koulutus (85)
• tieteellistä tutkimusta ja kulttuuria edistävät
säätiöt ja vastaavat organisaatiot (94991)
• urheilu- ja vapaa-ajan harrasteisiin liittyvä
opetus ja ohjaus (855)
• urheiluseurojen sekä urheilu- ja liikuntapaikkojen toiminta (931)

84122 Terveydenhuollon ja
sosiaaliturvan hallinto
Tähän luokkaan kuuluu terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallintoon ja rahoitukseen sekä asuntoja ympäristöasiain hallintoon liittyvien asioiden
valmistelu, kehittäminen ja seuranta.
Tähän kuuluu:
• alueiden käytön suunnittelun ja rakentamisen
ohjaus ja seuranta
• asumisen edistäminen ja asunto-olojen
kehittäminen
• juomaveden jakelua, jätehuoltoa ja ympäristönsuojelua koskevien ohjelmien toimeenpano
• lääketieteellisten tutkimusohjelmien hallinto
ja kehittäminen
• rakennusperintö- ja kulttuuriympäristöpolitiikka
• rakennusten rakenteelliseen turvallisuuteen ja
paloturvallisuuteen liittyvä normiohjaus
• sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinto:
– terveydenhuollon ammattihenkilöiden
luvat ammatinharjoittamiseen
– yksityisten sosiaalihuollon hoitolaitosten
toimintaluvat
• sosiaalista hyvinvointia edistävän tutkimusja kehittämishankkeiden hallinnointi ja niiden
rahoitus
• sosiaalisten ongelmien, kuten syrjäytymisen
ehkäisy
• sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintapolitiikka ja palveluiden kehittämisen
ohjaus
• sosiaalivakuutukseen kuuluvien järjestelmien
kehittäminen ja valvonta
• tasa-arvon edistäminen
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• terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä
•
•

•

sairauksien ehkäisy, esim. ruoan ja veden puhtauden valvontaan liittyvät normistot
työsuojeluhallinto
ympäristöpolitiikka:
– luonnonsuojelu; luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, ympäristöhaittojen
ehkäiseminen
– ympäristön tilan, kehityksen ja kuormituksen seuranta ja arviointi
– ympäristönsuojelu
– ympäristöä koskevien tutkimusohjelmien
hallinto ja ohjaus
ympäristöterveydenhuollon hallinto, ohjaus
ja seuranta

Terveydenhuollon, sosiaaliturvan ja ympäristöhallinnon tehtäviä hoitavia yksiköitä ovat mm.:
• alueelliset ympäristökeskukset ja ympäristölupavirastot
• Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
• kuntien terveys- ja ympäristövirastot
• Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus (Stakes)
• sosiaali- ja terveysministeriö
• Suomen ympäristökeskus
• tasa-arvovaltuutetun toimisto
• Työsuojeluhallitus
• työsuojelupiirit
• ympäristöministeriö
Tähän ei kuulu:
eläinlääkintäpalvelut (75000)
luonnonvarojen hallinto (84130)
maailmanperintökohteet (91030)
pakollinen sosiaalivakuutus (8430)
rakennusten ja kulttuuriperinnön suojelu
(Museovirasto, 84121)
• varsinaisten terveydenhuolto- sosiaalipalvelujen
tuottaminen sairaaloissa, hoitolaitoksissa jne.
(86)
• vesitalous ja vesivaroihin liittyvä hallinto
(84130)

•
•
•
•
•

8413

Työvoima- ja elinkeinoasiain
hallinto

84130 Työvoima- ja elinkeinoasiain
hallinto
Tähän luokkaan kuuluu eri elinkeinosektorien julkinen hallinto ja säätely, valtionapujen kohdentaminen elinkeinosektoreille sekä työmarkkinoiden
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toimivuuteen, yritysten kilpailukykyyn ja liikenne- ja viestintäyhteyksiin liittyvät hallinnon tehtävät ja tutkimus.
Tähän kuuluu:
• ajoneuvojen rekisteröinti ja verotus, kuljettajantutkintojen järjestäminen, katsastustoiminnan valvonta
• elinkeinopolitiikka
• elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja laatu, eläinten
terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys
• energiapolitiikka ja energiamarkkinoiden
toiminnan valvonta
• ilmailun hallinto ja viranomaistehtävät
• kala-, riista- ja porotalouden edellytysten
turvaaminen ja hallinto
• kuluttajapolitiikka ja elintarvikeasiat
• liikennelupa-asiat (pl. taksi- ja tavaraliikenteen luvat)
• liikennepolitiikka, tieverkon, väylien ja
liikennejärjestelmien kehittäminen
• maatalouspolitiikka, -tuet ja maataloustuotannon kehittäminen
• markkinoiden toimivuuteen ja kilpailun
edistämiseen liittyvät asiat
• matkailupolitiikan painotukset, matkailun
yleinen kehittäminen ja tukitoimien
koordinoiminen
• metsäpolitiikka sekä metsien käytön
suunnittelu ja ohjaus
• patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeusasiat
(pl. kulttuurituotteet)
• rakennerahastopolitiikan toteuttaminen
• talouden kilpailu- ja toimintakykyä edistävän
tutkimus- ja kehitystyön julkinen hallinto ja
sen rahoitus
• työriitojen sovittelu
• vesitaloushallinto: vesivarojen käyttöä,
vesistöjen hoitoa, kunnostusta ja säännöstelyä,
tulvien torjuntaa yms. koskeva suunnittelu,
ohjaus ja seuranta
• viestintäpolitiikka, verkkoliiketoimintaan ja
mediaan sekä viestintäpalvelujen tietoturvallisuuteen liittyvät asiat ja hallinto
• yleisten työmarkkina-asioiden hallinto, työmarkkinoiden toimivuus, työelämän kehittäminen

Työvoima- ja elinkeinoasiain hallintoon sekä liikenteeseen ja viestintään kuuluvia tehtäviä hoitavia yksiköitä ovat mm.:
• Ajoneuvohallintokeskus AKE
• ilmailuhallinto
• Kilpailuvirasto
• Kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies
• liikenne- ja viestintäministeriö
• maa- ja metsätalousministeriö
• Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus TIKE
• Maanmittauslaitos
• Maaseutuvirasto
• Merenkulkulaitos
• Patentti- ja rekisterihallitus
• Rahoitus- ja vakuutustarkastus
• Ratahallintokeskus
• Rautatievirasto
• Tekes (teknologian ja innovaatioiden
kehittämiskeskus)
• TE-keskukset
• tiehallinto
• työ- ja elinkeinoministeriö
• valtakunnansovittelijan toimisto
• valtiontakuurahasto
• Viestintävirasto
Tähän ei kuulu:
ilmailulaitos Finavia (52230)
Itella Oyj (53100)
kansallis- ja luonnonpuistojen toiminta (91040)
luotsausliikelaitos Finnpilot (52229)
metsien suojelu, esim. luonnonsuojelualueiden
hoito (02100)
• metsähallitus (02100)
• metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (02400)
• taksi- ja tavaraliikenteen lupa-asiat (84110)
• tieliikelaitos Destia (42110)
• tieteellinen tutkimus ja kokeellinen kehitystyö (72)
• työsuojeluhallinto (84122)
• työvoimatoimistot (78100)
• valtion ja kuntien rakennuttajaorganisaatiot
(41100)
• varustamoliikelaitos Finstaship (jäänmurto- ja
väyläpalveluja) (52229)
• juomaveden jakelua, jätehuoltoa ja ympäristönsuojelua koskevien ohjelmien toimeenpano
(84122)
• Yleisradio Oy (60201)

•
•
•
•
•
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842

Ulkoasiain hallinto, maanpuolustus ja järjestystoimi

Tähän kuuluu:

• sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroihin

Tähän luokkaan kuuluu ulkoasiainhallinto, maanpuolustus, poliisitoimi ja rajojen vartiointi.

8421

Ulkoasiainhallinto

84210 Ulkoasiainhallinto
Tähän kuuluu:
• ulkoasiainministeriön sekä Suomen ulkomailla
sijaitsevien edustustojen toiminta ja siihen
liittyvä hallinto
• ulko- ja turvallisuuspolitiikan, ulkopoliittisesti
merkittävien kansainvälisten asioiden sekä
kansainvälisten suhteiden hoito
• toiminta kansainvälisissä järjestöissä ja siihen
liittyvä hallinto
• ulkomaille suuntautuviin informaatiopalveluihin ja kulttuurivientiin liittyvä hallinto ja
tukitoiminta
• ulkomaanapu kansainvälisten järjestöjen
kautta tai muutoin
• ulkomaankaupan, kansainvälisten rahoitus- ja
teknisten kysymysten hallinto: kauppapolitiikka ja kaupallis-taloudelliset suhteet
• kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö
• kriisinhallintayhteistyö ja rauhanturvaamistoiminta
Ulkoasiainhallintoon kuuluvia tehtäviä hoitavia
yksiköitä ovat mm:
• ulkoministeriö
• Suomen diplomaattiset edustustot ja konsuliedustustot
• rauhanturvaamis- ja kriisinhallintajoukot
(yhteistyö EU:n, YK:n ja ETYJin kanssa)
Tähän ei kuulu:
• palvelut pakolaisille kansainvälisissä suuronnettomuuksissa tai konfliktitilanteissa (88999)
• ulkomaiden Suomessa sijaitsevat lähetystöt
(99000)
• Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa (94999)

8422

Maanpuolustus

84220 Maanpuolustus
Tähän luokkaan kuuluu puolustusvoimien sotilasja siviilihenkilöstön toiminta ja johto, sotilaallisen
maanpuolustuksen ja kokonaismaanpuolustuksen
edistäminen sekä kansainvälinen puolustuspoliittinen yhteistyö.
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•
•
•
•
•

ja toimintaedellytyksiin liittyvä suunnittelu,
hallinto ja valvonta:
– maa-, meri-, ilma- ja avaruusvoimien
taistelujoukkojen toiminta
– kuljetus-, viestintä-, tiedustelu-, huolto-,
henkilöstö- ja muut vastaavat joukkoosastot
– puolustusvoimien kuljetukset ja materiaalihankinnat (laitteet, rakennelmat,
tarvikkeet jne.)
– terveydenhuoltopalvelut varuskunnissa ja
kenttäolosuhteissa olevan sotilashenkilöstön lääkintähuolto
puolustusvoimien reservijoukkojen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen hallinto, toiminta
ja tuki
kokonaismaanpuoluksen yhteensovittaminen
väestönsuojelujoukkojen hallinto, toiminta ja
tuki
valmiussuunnitelmien laatimisen tuki ja
sellaisten harjoitusten toteuttaminen, joissa
on mukana siviililaitoksia ja siviiliväestöä
maanpuolustusta tukevan tutkimus- ja
kehitystyön hallinto sekä sen rahoitus

Maanpuolustukseen kuuluvia tehtäviä hoitavia yksiköitä ovat mm.:
• puolustusministeriö
• pääesikunta
• varuskunnat, varikot
Tähän ei kuulu:

• kriisinhallintayhteistyö ja rauhanturvaamistoiminta (84210)

• maanpuolustuskorkeakoulun toiminta (85420)
• materiaalin ja puolustustarvikkeiden valmistus
•
•
•
•
•
•

(25400, 30110, 30300, 30400)
sotaoikeuksien toiminta (84231)
sotilasalan koulutus (85420)
sotilaskotien toiminta (56102)
sotilassairaaloiden toiminta (86101)
tieteellinen tutkimus ja kokeellinen kehitystyö
(72)
ulkomaille toimitettava sotilaallinen apu
(84210)

8423

Oikeustoimi

Tähän luokkaan kuuluvat lainsäädännön valmistelutehtävät (valtiosääntöoikeus, yleinen hallinto-oikeus,
yksityisoikeus sekä rikos- ja prosessioikeus), valtio-
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neuvoston lainvalmistelun kehittäminen, oikeuslaitoksen toiminta ja rangaistusten täytäntöönpano,
ulosottotoimi, oikeusapu ja muu oikeudenhoito sekä
näihin liittyvä hallinto, valvonta ja kehittäminen.
Vankeinhoitolaitoksen toiminta ja kriminaalihuolto
luokitellaan tähän huolimatta siitä onko yksiköiden
hallinto ja toiminta julkishallinnon vai yksityisen
sektorin palkkio- tai sopimusperusteella suorittamaa.

84231 Oikeudenhoito
Tähän kuuluu:
• oikeuslaitoksen hallinto ja toiminta: siviili- ja
rikosoikeudet (kaikki oikeusasteet), sotaoikeus, erityistuomioistuimet
• syyttäjä-, ulosotto- ja oikeusapuviranomaisten
toiminta, valvonta ja kehittäminen
• tuomioiden ja lakien tulkinta
• rikoksentorjuntaohjelmien ja siihen liittyvän
yhteistyön suunnittelu ja toteuttaminen
• riita-asioiden sovittelu
• EU-oikeudellinen neuvonta
• vaalien ja kansanäänestysten toimeenpano
• vaaliluetteloiden ja puoluerekisterin ylläpito
Oikeustoimeen kuuluvia tehtäviä hoitavia yksiköitä ovat mm.:
• eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
• kaupunginviskaalinvirastot, kaupunginvoudin
virastot
• käräjäoikeudet, lääninoikeudet
• markkinaoikeus
• oikeusaputoimistot
• Oikeuskanslerin virasto
• oikeusministeriö
• Oikeusrekisterikeskus
• sotaoikeus
• tuomioistuimet
• työtuomioistuin
• vakuutusoikeus
• vankilaoikeudet
Tähän ei kuulu:
• yksityisten asianajotoimistojen neuvonta ja
edustaminen siviili-, rikos- tai muissa vastaavissa tilanteissa (69101)
• oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (72200)

84232 Vankeinhoito
Tähän luokkaan kuuluu vankeinhoidon hallinto,
suunnittelu ja seuranta, vankiloiden toiminta sekä
kriminaalihuolto huolimatta siitä, tapahtuuko kyseisten yksiköiden hallinto ja toiminta julkishallin-

non vai yksityisen sektorin toimesta, palkkio- tai
sopimusperusteisesti.
Tähän kuuluu:

• vankiloiden toiminta ja vankeinhoidon
•
•
•
•
•
•

kehittäminen
vankeusrangaistusten täytäntöönpano
vankiloiden työtoiminta
kriminaalipolitiikka, rikosseuraamukset
yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano
(nuorisorangaistukset, yhdyskuntapalvelu,
ehdonalaisvalvonta yms.) ja hallinto
vankikuljetukset
vankilaterveydenhuolto

Vankeinhoitoon kuuluvia tehtäviä hoitavia yksiköitä ovat mm.:
• aluevankilat, vankilat, avovankilat
• Kriminaalihuoltolaitos
• Rikosseuraamusvirasto
Tähän ei kuulu:

• vankilakoulujen toiminta (85)
• vankilasairaalojen toiminta (86101)
8424

Poliisitoimi ja rajojen vartiointi

Tähän luokkaan kuuluu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon sekä pelastustoimeen, rajaturvallisuuteen ja meripelastustoimeen liittyvä
hallinto ja em. tehtävien hoitaminen poliisivoimien, satamapoliisin, raja- ja rannikkovartijoiden
toimesta. Tähän kuuluu myös liikennevalvonta sekä poliisin rekistereiden ylläpito ja ulkomaalaishallinnon rekisteröintiasioiden hoito.

84241 Poliisitoimi
Tähän luokkaan kuuluu poliisin toiminta yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaamiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi.
Tähän kuuluu myös liikennevalvonta sekä poliisin
rekistereiden ylläpito.
Poliisitoimeen kuuluvia tehtäviä hoitavia yksiköitä
ovat mm.:
• keskusrikospoliisi
• Kihlakunnanvirasto
• liikkuva poliisi
• passitoimisto
• poliisilaitos
• Poliisin tekniikkakeskus
• suojelupoliisi
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Tähän ei kuulu:
• oikeuden- ja vankeinhoito (8423)
• poliisikoulutus (85420)
• poliisikoiralaitos (85420)
• poliisilaboratorioiden toiminta (71202)
• rajojen vartiointi (84242)
• yksityiset vartiointiliikkeet (80100)
• pysäköinninvalvonta (80100)

84242 Rajojen vartiointi ja
väestönsuojelu
Tähän luokkaan kuuluu rajavalvontaan, rajatarkastuksiin rajanylityspaikoilla, rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan ja meripelastukseen sekä merialueen ja vesiliikenteen valvontaan liittyvien tehtävien hoitaminen ja näihin liittyvä hallinto.
Tähän kuuluu:
• rajojen vartiointi
• henkilöiden rajatarkastukset, kuten passitarkastus
• väestönsuojelu ja rauhanajan katastrofeihin
varautuminen
Rajojen vartiointiin ja väestönsuojeluun kuuluvia
tehtäviä hoitavia yksiköitä ovat mm.:
• Rajavartiolaitoksen esikunta
• rajavartiostot
• merivartioasemat
• Vartiolentolaivue
Tähän ei kuulu:
• puolustusvoimien hallinto ja toiminta (84220)
• Raja- ja merivartiokoulu (85320)
• Säteilyturvakeskus (71202)
• meripelastusseurat (84250)

8425

Palo- ja pelastustoimi

84250 Palo- ja pelastustoimi
Tähän luokkaan kuuluu palo- ja pelastustoimen yksiköiden hallinto ja toiminta ihmisten, eläinten ja
omaisuuden pelastamiseksi tulipaloista ym. vaaratilanteista sekä osallistuminen yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa rauhanajan kriisitilanteiden, kuten tulvien ja suuronnettomuuksien hoitamiseen.
Tähän kuuluu:
• tulipalojen sammutus ja palontutkinta
• paloturvallisuuden edistäminen ja -vaatimusten määrittely
• hädänalaiseen tilanteeseen joutuneiden ihmisten ja eläinten pelastaminen

300 Tilastokeskus

• avustaminen suuronnettomuuksissa, tulvissa,
liikenneonnettomuuksissa

• pelastuslaitosten sairaankuljetus
• alueellisten valmiussuunnitelmien ja väestönsuojeluohjeiden laatiminen

• ympäristövahinkojen torjuntatoimien käynnistäminen

• öljy- ja muiden ympäristövahinkojen torjunta
sekä vaarallisia aineita ja pyroteknisiä välineitä
koskevat valvontatehtävät
Palo- ja pelastustoimeen kuuluvia tehtäviä hoitavia yksiköitä ovat mm.:
• hätäkeskukset
• palokunnat (vakinaiset ja sopimuspalokunnat)
• pelastuslaitoksen pelastushelikopterit ja
ambulanssit
• Suomen meripelastusseura ja sen jäsenyhdistykset
Tähän ei kuulu:

• itsenäiset sairaankuljetuspalveluiden tuottajat
(86904)

• lääkäriambulanssit ja lääkärihelikopterit (86220)
• metsien palontorjunta ja tulipalojen sammutus
•
•
•
•
•

(02400)
miinojen raivaus, räjäyttäminen jne. (84220)
nuohoojien toiminta (81220)
pelastusopiston toiminta (85320)
tulipalojen sammutus ja palontorjunta lentokentillä omien palokuntien toimesta (52230)
öljyntorjunta-alusten toiminta (39000)

843

Pakollinen
sosiaalivakuutustoiminta

Tähän luokkaan kuuluu laajoja väestönosia koskeva kollektiivinen sosiaalivakuutustoiminta, jonka
tarkoituksena on turvata toimeentulo sairauden,
tapaturmien, työttömyyden ja ikääntymisen varalta. Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta on organisoitu yhteiskunnallisena palveluna, joka voidaan
toteuttaa joko julkisyhteisöjen tai yksityisen sektorin hoitamana palveluna.
Tähän kuuluu sosiaaliturvan ja pakollisen sosiaalivakuutuksen rahoittaminen ja hallinto:
• pakollisen sosiaalivakuutustoiminnan ja sosiaaliturvan rahoittaminen ja hallinto:
– sairaus-, työtapaturma- ja työttömyysvakuutus
– eläkevakuutukset
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– äitiyden, tilapäisen työkyvyttömyyden,
leskeyden jne. aiheuttamien tulonmenetysten korvausjärjestelmät
Tähän ei kuulu:
• muu kuin pakollinen sosiaalivakuutus ts.
yksilölliset eläkevakuutukset (65300)
• sosiaalihuollon avopalvelut (881, 889)

8430

Pakollinen
sosiaalivakuutustoiminta

84302 Lakisääteinen työeläkevakuutus
Tähän luokkaan kuuluvat ansiotyöhön perustuvat
työeläkejärjestelmät, jotka turvaavat vakuutettujen toimeentulon vanhuuden, työkyvyttömyyden,
perheenhuoltajan kuoleman ja ikääntyneen henkilön työttömyyden varalta. Tähän kuuluu myös rekisteröityä lisäeläkettä maksavien eläkekassojen
yms. toiminta.
Tähän kuuluu:

• lakisääteiseen (pakolliseen) eläkevakuutukseen

84301 Kansaneläkelaitoksen
vakuutustoiminta
Tähän luokkaan kuuluu Kansaneläkelaitoksen eli
Kelan hallinto ja sen paikallisten yksikköjen toiminta tarkoituksena turvata väestön perustoimeentulo, edistää terveyttä ja tukea itsenäistä selviytymistä eri elämäntilanteissa.
Tähän kuuluu:
• sairauspäivärahat ja sairaanhoitokustannusten
korvaukset
• vanhuus-, työkyvyttömyys- ja yksilöllinen
varhaiseläke
• kuntoutus, vammaistuet
• työttömyysturva: työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki ja -päiväraha,
työttömyyseläke
• yleinen asumistuki, opiskelijan asumislisä,
eläkkeensaajan asumistuki jne.
• perhe-eläkkeet
• sotilasavustus
• opintoraha
• lapsilisät, äitiysavustus, lapsen kotihoidon tai
yksityisen hoidon tuki
Tähän ei kuulu:
• muu kuin pakollinen sosiaalivakuutus ts.
yksilölliset eläkevakuutukset (65300)
• kansaneläkelaitoksen kuntoutuslaitokset
(86102)

•
•

erikoistuneet vakuutusyhtiöt, eläkekassat ja
-säätiöt sekä lisäetukassat ja muut
eläkelaitokset
pakollista työeläkevakuutusta palveleva
toiminta, kuten Eläketurvakeskus
valtion eläkerahasto

Tähän ei kuulu:

• muu kuin pakollinen sosiaalivakuutus ts.
yksilölliset eläkevakuutukset (65300)

84309 Muu pakollinen
sosiaalivakuutustoiminta
Tähän luokkaan kuuluu muualla luokittelemattomia sosiaalivakuutusetuuksia tarjoavien yksiköiden toiminta, erityisesti työttömyysvakuuttamiseen keskittyneet kassat ja rahastot.
Tähän kuuluu:

• työttömyyskassat
• työttömyysvakuutusrahasto
• pääasiassa sairaus-, hautaus- tai eroavustuksia
maksavien kassojen toiminta
Tähän ei kuulu:

• sotilasvammalain mukaisten korvausten
myöntäminen ja maksaminen (84122)

• Liikennevakuutuskeskuksen toiminta (65129)
• Potilasvakuutuskeskuksen toiminta (65129)
• vakuutuspoolien toiminta (65129)

Tilastokeskus 301

P Koulutus

P

Koulutus
Tämä pääluokka sisältää koulutuksen kaikilla koulutusasteilla ja kaikkia ammatteja varten. Pääluokka sisältää sekä julkisen että yksityisen koulutuksen. Opetus voi olla suullista tai kirjallista ja sitä voidaan antaa myös radion, television ja Internetin välityksellä, kirjekurssina tai oppilaan kotona.
Tämä pääluokka sisältää koulutuksen koulujärjestelmän oppilaitoksissa eri koulutusasteilla sekä aikuiskoulutuksen, lukutaito-ohjelmat jne. Tähän kuuluvat myös sotilas-, sotilaskorkea- ja
vankilakoulut yms. pääluokan vastaavilla koulutusasteilla sekä erityisopetus vammaisille oppilaille kaikilla koulujärjestelmäkoulutuksen koulutusasteilla.
Pääluokan sisällä luokittelu perustuu kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 1997:n koulutusasteisiin. Toiminnot, joita oppilaitokset tarjoavat ISCED-aste 0:lla luokitellaan luokkaan
85100, ISCED-aste 1:llä luokkaan 85200, ISCED-asteilla 2-3 luokkaan 853, ISCED-aste 4:llä
luokkaan 85410 ja ISCED-asteilla 5–6 luokkaan 85420.
Pääluokka sisältää myös opetuksen, joka liittyy ensisijaisesti urheilu- ja vapaa-ajan harrasteisiin, kuten esimerkiksi tennikseen tai golfiin, sekä koulutuksen tukipalvelut.
Oppisopimuskoulutuksen antaminen luokitellaan oppisopimuksen tehneen yrityksen toimintaan, ei pääluokkaan P.

85

Koulutus

851

Esiasteen koulutus

8510

Esiasteen koulutus

85100 Esiasteen koulutus
Tähän kuuluu:
• 6-vuotiaille tarkoitettu esiopetus (alempaa
perusastetta edeltävä esiopetus)

koulujärjestelmän ulkopuolella toimivien yritysten ja yhteisöjen järjestämät lukutaito-ohjelmat,
joiden sisältö vastaa alemman perusasteen koulutusta, vaikka ohjelmat on tarkoitettu alemman perusasteen kouluikää vanhemmille koulutettaville
(esim. kotoutumissuunnitelmaan liittyvä opetus,
aikuisten lukutaito-ohjelmat yms.).
Tähän ei kuulu:

852

Alemman perusasteen
koulutus

8520

Alemman perusasteen koulutus

• varsinainen aikuiskoulutus (855)
• lasten päivähoito ml. koululaisten iltapäivähoito
(8891)

85200 Alemman perusasteen koulutus

853

Tähän kuuluvat oppilaitokset, jotka antavat alemman perusasteen koulutusta (peruskoulun luokat
1–6): kouluopetusta ja siihen liittyvää opetusta, joka
tuottaa oppilaille perustiedot ja -taidot lukemisessa,
kirjoittamisessa ja matematiikassa sekä muissa oppiaineissa, kuten historiassa, maantieteessä, luonnontieteissä, yhteiskuntatieteissä, taiteissa ja musiikissa.

Tähän luokkaan kuuluvat ylemmän perusasteen
(peruskoulun luokat 7-9 ja 10) ja keskiasteen
yleissivistävää (lukiokoulutusta) sekä ammatillista
koulutusta antavat oppilaitokset.

Alemman perusasteen koulutusta annetaan yleensä lapsille. Tähän kuuluvat myös oppilaitosten tai

302 Tilastokeskus

Ylemmän perusasteen ja
keskiasteen koulutus

Tähän ei kuulu:
• varsinainen aikuiskoulutus (855)

P

8531

Ylemmän perusasteen koulutus ja
lukiokoulutus

Tähän kuuluu ylemmän perusasteen (peruskoulun
luokat 7-9 ja 10) ja keskiasteen yleissivistävää koulutusta (lukiokoulutusta) antavat oppilaitokset.
Opetus on yleensä eriytynyt erikoistuneiden aineenopettajien opettamiin oppiaineisiin. Koulutus
on suunniteltu antamaan oppilaille jatko-opintokelpoisuuden ammatillisessa koulutuksessa tai
korkea-asteen koulutuksessa.

85311 Ylemmän perusasteen koulutus
Tähän luokkaan kuuluvat peruskoulun luokat 7–9
ja 10.

85312 Lukiokoulutus
Tähän luokkaan kuuluvat päivä- ja iltalukiot sekä
erityislukiot.

8532

Keskiasteen ammatillinen koulutus

85320 Keskiasteen ammatillinen
koulutus
Tähän kuuluu keskiasteen ammatillista koulutusta
antavat oppilaitokset, joissa koulutus on oppiaineittain eriytynyttä ja tähtää ammatilliseen pätevöitymiseen sekä teoreettisen että käytännön taitojen opetuksen osalta. Opetuksen tarkoituksena voi olla yleinen ammatillinen pätevöityminen tietyllä ammattialalla tai erikoistuminen tiettyyn ammattiin.
Keskiasteen ammatillista koulutusta antavia oppilaitoksia ovat ammatilliset oppilaitokset, ammatilliset erikoisoppilaitokset, ammatilliset erityisoppilaitokset sekä muut ammatilliset oppilaitokset.
Tähän kuuluu:
• kaikenlainen ammatillinen koulutus, joka ei
ole korkea-asteen koulutusta
Tähän ei kuulu:
• ammatillinen koulutus korkea-asteella (854)
• taideopinnot virkistys-, harrastus- ja itseopiskelutarkoituksessa (85520)
• yleinen ajo-opetus (85530)
• vammaisten työhön kuntoutus ja ammatillinen
uudelleenkoulutus, kun kuntoutukseen sisältyvän koulutuksen osuus ei ole merkittävä
(88103, 88992)
• oppisopimuskoulutuksen antaminen luokitellaan
oppisopimuksen tehneen yrityksen toimintaan

854

Koulutus

Korkea-asteen koulutus

Tähän luokkaan kuuluvat oppilaitokset sekä koulutusalan yritykset ja vastaavat, jotka tarjoavat
korkea-asteen tutkintoon johtavaa koulutusta.
Kelpoisuusvaatimuksena koulutukseen on vähintään keskiasteen tutkinto.
Tähän ei kuulu:

• varsinainen aikuiskoulutus (855)
8541

Korkea-asteen koulutus (pl.
yliopistot ja ammattikorkeakoulut)

85410 Korkea-asteen koulutus (pl.
yliopistot ja
ammattikorkeakoulut)
Tähän kuuluvat oppilaitokset, koulutusalan yritykset ja vastaavat tarjoavat keskiasteen jälkeistä
koulutusta, jota ei kuitenkaan luokitella korkeaasteen koulutukseksi.
Suomessa ei ole tähän luokiteltavia oppilaitoksia.

8542

Korkea-asteen koulutus yliopistoissa
ja ammattikorkeakouluissa

85420 Korkea-asteen koulutus yliopistoissa
ja ammattikorkeakouluissa
Tähän kuuluu:

• korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen
koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa

• korkea-asteen koulutusta antavat taidealan
oppilaitokset

• kesäyliopistot, avoin korkeakoulu
• yliopistojen ja korkeakoulujen täydennyskoulutuskeskukset

855

Muu koulutus

Tähän luokkaan kuuluu aikuis-, jatko- ja täydennyskoulutus, joka liittyy työhön, harrastuksiin tai itseopiskeluun. Tähän luokitellaan myös sellainen työllisyyskoulutus, joka ei johda opetusministeriön tunnustamaan tutkintoon, esimerkiksi erilaiset työllisyyskurssit, kun taas tutkintoon johtava työllisyyskoulutus luokitellaan ammatilliseen koulutukseen
(85320).
Tähän kuuluvat myös leirit, kurssikeskukset ym.,
jotka antavat yksilöille tai ryhmille urheilu- ja liikuntaharrastuksiin, vieraisiin kieliin, musiikkiin,
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teatteriin, kuvataiteisiin, kirjoittamiseen jne. liittyvää ohjausta ja koulutusta, jota ei luokitella luokkiin 851–854 (koulujärjestelmän oppilaitoksissa
annettava koulutus).

Tähän kuuluu:

• pianonsoiton ja muu soiton opetus
• tanssinopetus, tanssi- ja balettikoulut
• teatterikoulut (paitsi tutkintoon johtava koulujärjestelmäkoulutus)

8551

Urheilu- ja liikuntakoulutus

85510 Urheilu- ja liikuntakoulutus
Tähän kuuluvat yritykset, yhteisöt ja vastaavat,
jotka järjestävät valmennusleirejä, kursseja yms.,
joissa yksilöille tai ryhmille annetaan ohjausta urheilussa ja vastaavanlaisissa harrastuksissa. Luokkaan eivät sisälly koulujärjestelmän oppilaitokset,
kuten esimerkiksi urheiluopistot.
Ohjausta voidaan antaa eri tavoin ja erilaisissa
puitteissa, kuten ohjausta antavan, asiakkaan tai
oppilaitosten liikuntatiloissa.
Tähän kuuluu:
• urheiluopetus (jääkiekko, koripallo, tennis,
jalkapallo jne.)
• urheiluleirit
• voimistelun opetus
• ratsastuksen opetus, ratsastuskoulut
• uinnin opetus
• urheiluvalmennus
• taistelulajien opetus
• korttipelien opetus (esim. bridge)
• joogan opetus
Tähän ei kuulu:
• kulttuuriharrastuksiin liittyvä koulutus, esim.
tanssin opetus (85520)
• tanssitaiteen opetus (Teatterikorkeakoulu)
(85420)
• urheiluseurojen antama valmennus ja ohjaus
(93120)

8552

Taiteen ja musiikin koulutus

85520 Taiteen ja musiikin koulutus
Tähän kuuluvat taide-, teatteri- ja musiikkiharrasteisiin liittyvää ohjausta antavat yritykset, yhteisöt
ja vastaavat. Tällaista harrasteisiin liittyvää ohjausta antavia yksiköitä voidaan kutsua esimerkiksi
kouluksi, studioksi, luokaksi tms. Opetus on pääasiassa harrastus-, virkistys- ja itseopiskeluaktiviteetteihin liittyvää. Koulutus ei johda koulujärjestelmässä tunnustettuun tutkintoon.
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• kuvataidekoulut ja muu taideopetus (paitsi
tutkintoon johtava koulujärjestelmäkoulutus)

• esittävien taiteiden koulut (paitsi tutkintoon
johtava koulujärjestelmäkoulutus)

• valokuvauskoulut (paitsi tutkintoon johtavat)
Tähän ei kuulu:

• oopperan balettioppilaitos (85320)
8553

Kuljettajakoulutus

85530 Kuljettajakoulutus
Tähän kuuluu:
• autokoulut
• lento-, purjehdus-, saaristo- ja rannikkomerenkulkukoulut ja -kurssit (pl. ammatilliseen tutkintoon johtava koulutus)
Tähän ei kuulu:

• ammattiautonkuljettajien ja -lentäjien koulutus
(85320)

• merenkulkualan ammatillinen koulutus (85420,
85320)

8559

Muualla luokittelematon koulutus

Tähän kuuluvat yritykset, yhteisöt ja vastaavat,
joiden antamaa koulutusta tai valmennusta ei voida luokitella aiempiin luokkiin.
Tähän kuuluu:
• koulutus, jonka koulutusastetta ei voida
määritellä
• opintokeskukset, jotka tarjoavat tukiopetuskursseja
• valmennuskurssit tutkintoja ja pääsykokeita
varten
Tähän ei kuulu:

• kotoutumissuunnitelmaan liittyvä opetus,
aikuisten lukutaito-ohjelmat (85200)

• ylemmän perusasteen ja keskiasteen yleissivistävä koulutus (85311, 85312)

• keskiasteen ammatillinen koulutus (85320)
• korkea-asteen koulutus (85420)
• tutkintoon johtava työllisyyskoulutus (85320)

P

85591 Kansanopistot, kansalaisopistot,
työväenopistot yms.
Tähän kuuluvat kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot ja muut vastaavanlaiset oppilaitokset,
jotka tarjoavat yleissivistävää koulutusta tai harrastuksiin liittyvää ohjausta.
Tähän ei kuulu:
• koulutuskeskukset (85592)
• kesäyliopistot, avoin korkeakoulu yms. (85420)
• taiteen ja musiikin oppilaitokset ja kurssittajat
(85520)
• urheilu- ja liikuntakoulutusta antavat oppilaitokset, kurssittajat yms. (85510)
• tutkintoon johtava työllisyyskoulutus (85320)

85592 Koulutuskeskukset
Tähän kuuluu koulutusjärjestelmän ulkopuolella
järjestetty opetus: yritysten, julkisen sektorin, järjestöjen, liittojen ja muiden yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskukset ja muut henkilöstökoulutusta
antavat itsenäiset yksiköt.

85593 Kielikoulut ja -opistot
Tähän kuuluvat kielten ja keskustelutaitojen opetus (myös yksityiset kieltenopettajat).

Koulutus

85599 Muut koulutusta antavat yksiköt
Tähän kuuluvat erilaisten kurssien (atk-, valmennus- yms. kurssien) järjestäjät.
Tähän kuuluu:

• valmennuskurssit tutkintoja ja pääsykokeita
•
•
•
•
•

varten
tietokoneen käytön opetus
uskonnollinen opetus ja ohjaus
ensiapukurssit, hengenpelastusopetus
esiintymistaidon opetus
vuorovaikutustaitojen, elämänhallinnan yms.
opetus

856

Koulutusta palveleva
toiminta

8560

Koulutusta palveleva toiminta

85600 Koulutusta palveleva toiminta
Tähän kuuluvat koulutustoimintoihin liittyvät
palvelut, jotka eivät ole opetuspalveluja:
• oppilaitoksen ulkopuolinen oppilaanohjaus ja
opintoneuvonta
• oppimistulostestaus yms.
• opiskelijavaihto-ohjelmien organisointi
• aikuiskoulutustuki- ja ammattitutkintostipendiasiat, maatalousyrittäjien opintoraha-asiat yms.
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Terveys- ja sosiaalipalvelut
Tämä pääluokka sisältää sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen. Tähän pääluokkaan kuuluvia palveluja tuottavat sekä julkisen että yksityisen sektorin yksiköt.

86

Terveyspalvelut

Tähän luokkaan kuuluvat tutkimus- ja hoitopalvelut, joita tuotetaan lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa antavissa yleis- ja erikoissairaaloissa, sairaskodeissa,
kuntoutuslaitoksissa ja muissa terveydenhuollon
laitospalveluyksiköissä. Tähän kuuluu myös yleisja erikoislääketieteen alojen vastaanotto ja hoito,
yleis- ja erikoishammaslääkäripalvelut sekä terveydenhuollon muiden laillistettujen ammattihenkilöiden tuottamat terveyspalvelut.

861

Terveydenhuollon
laitospalvelut

8610

Terveydenhuollon laitospalvelut

Terveydenhuollon laitospalvelut tuotetaan sairaaloiden ja vastaavien hoitolaitosten vuodeosastoilla
tai poliklinikoilla pl. terveyskeskusten vuodeosastot ja poliklinikat.
Tähän ei kuulu:
• terveyskeskusten vuodeosastojen ja poliklinikkojen palvelut (86210)

86101 Varsinaiset sairaalapalvelut
Tähän kuuluu sairaaloiden lyhyt- ja pitkäaikaishoito eli lääkärivastaanotot, tutkimus ja hoito
yleis- ja erikoissairaaloissa:
• keskus- ja aluesairaalat
• yliopistolliset sairaalat
• erikoissairaalat
• vankilasairaalat
• mielenterveys- ja päihdeongelmaisten sairaalat
• tartuntatautisairaalat
• saattohoitolaitokset
Tähän ei kuulu:
• terveyskeskusten lääkärivastaanotot, vuodeosastot ja poliklinikkapalvelut (86210)
• sosiaalisairaalat (87203)
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• muut sairaanhoitosijoja sisältävät hoitolaitokset,
kuten sairas- ja toipilaskodit, kuntoutuslaitokset
sekä lääkärijohtoiset luontaishoitolat ja kylpylaitokset (86102)

86102 Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit
Tähän kuuluvat muut sairaanhoitosijoja sisältävät
hoitolaitokset, kuten:
• kuntoutuslaitokset
• sairas- ja toipilaskodit
• lääkärijohtoiset luontaishoitolat ja kylpylaitokset
Tähän ei kuulu:

• kylpylähotellit, kuntoutuskeskukset ja vastaavat,
joiden pääasiallisena tarkoituksena ei ole lääkärin määräämien hoitojen antaminen (55101)

862

Lääkäri- ja
hammaslääkäripalvelut

Tähän luokkaan kuuluvat yleis-, erikois- ja hammaslääkäreiden antamat palvelut lääkäriasemilla,
terveyskeskuksissa, yksityisvastaanotoilla, yritysten ym. klinikoilla sekä potilaiden kotona.

8621

Terveyskeskus- ja vastaavat
yleislääkäripalvelut

86210 Terveyskeskus- ja vastaavat
yleislääkäripalvelut
Tähän kuuluu kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämien terveyskeskusten toiminta sekä yleislääketieteen palveluja antavat vastaanotot.
Tähän kuuluu:
• terveyskeskusten yleislääkäri- ja erikoislääkäripalvelut
• terveyskeskusten vuodeosastojen ja poliklinikoiden palvelut: terveyskeskusten ham-

Q

•

mashuolto, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut,
kouluterveydenhuolto jne.
yleislääkäreiden vastaanotot ja hoito yleislääketieteen alalla

Tähän ei kuulu:
• sairaaloiden vuodeosastohoito (86101)
• terveyskeskusten vuodeosastot, joiden päätehtävä on tarjota vanhuksille pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa ja jotka toimivat omina
toimipaikkoinaan, kuuluvat luokkaan 87101
• muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden
kuin lääkäreiden (esim. kätilöiden, sairaanhoitajien ja fysioterapeuttien) tuottamat palvelut
(86901, 86909)
• yksityisten hammaslääkäreiden palvelut (86230)
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• hampaiden oikomishoito
• hammaskirurgiset palvelut ml. hammashoidon
leikkaussalipalvelut
Tähän ei kuulu:

• terveyskeskusten hammashoitopalvelut (86210)
• suuhygienistien tuottamat palvelut (86909)
• erikoishammasteknikoiden ja hammaslaboratorioiden palvelut (32502)

869

Muut
terveydenhuoltopalvelut

8690

Muut terveydenhuoltopalvelut

86220 Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja
vastaavat erikoislääkäripalvelut

Tähän luokkaan kuuluvat terveydenhoitopalvelut,
joita ei anneta sairaaloissa, terveyskeskuksissa, lääkärien tai hammaslääkärien toimesta, vaan potilaiden hoitoon oikeutettujen muiden terveyspalvelujen tuottajien toimesta. Palvelut voidaan tuottaa
ammatinharjoittajan omalla vastaanotolla, vanhainkodeissa, yrityksissä ym. tiloissa, potilaiden
kotona jne.

Tähän luokkaan kuuluvat yksityiset lääkäriasemat ja
-keskukset sekä yksityislääkärit. Tähän kuuluvat
myös sellaiset lääkäriasemat, joissa on vain muutama
(2–3) jälkihoitoon tarkoitettu sairaansija sekä lääkärin työterveyspalveluja tarjoavat työterveysasemat.

Tällaisia palveluja voivat olla suuhygienian, toimintaterapian, puheterapian, jalkojenhoidon, homeopatian, kiropraktiikan, akupunktuurin yms.
aloilla tuotettavat palvelut.

8622

Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja
vastaavat erikoislääkäripalvelut

Tähän kuuluu:
• erikoislääkäreiden ja kirurgien vastaanotot ja
hoito
• perhesuunnitteluun liittyvät lääketieteelliset
avopalvelut (hedelmöityshoidot ym.)
Tähän kuuluu myös:
• lääkäriambulanssit ja lääkärihelikopterit
(lääkärijohtoinen ensihoito)
Tähän ei kuulu:
• kunnalliset terveyskeskukset ja niiden
hammashoito (86210)
• yksityiset hammaslääkäripalvelut (86230)
• sairaaloiden vuodeosastohoito (86101)
• muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden
kuin lääkärien (kuten kätilöiden ja fysioterapeuttien) tuottamat palvelut (86901, 86909)

8623

Hammaslääkäripalvelut

86230 Hammaslääkäripalvelut
Tähän kuuluu yksityiset hammaslääkäripalvelut:
• yleis- ja erikoishammaslääkäreiden palvelut:
suun terveydenhuolto, suupatologia

Tähän ei kuulu:

• erikoishammasteknikoiden ja hammaslaboratorioiden valmistamat hammasproteesit (32502)

• optikkojen palvelut (47783)
86901 Fysioterapia
Tähän luokkaan kuuluvat fysikaaliset hoitolaitokset ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat
fysioterapeutit:
• lääkinnällinen hieronta
• fysikaalinen toimintaterapia
• vesihoidot yms.
Tähän ei kuulu:

• hoitolaitosten kuntoutusyksiköt (86101, 86102,
86210, 86220)

86902 Laboratoriotutkimukset
Tähän luokkaan kuuluvat itsenäiset terveydenhoidollisia laboratoriopalveluja tuottavat yksiköt, veripalvelu sekä veri-, sperma- ja elinsiirtopankkien
palvelut yms.

Tilastokeskus 307

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut

Tähän ei kuulu:
• hoitolaitosten laboratorioyksiköt (86101,
86102, 86210, 86220)

86903 Kuvantamistutkimukset
Tähän luokkaan kuuluvat itsenäiset terveydenhoidollisia kuvantamispalveluja tuottavat yksiköt:
• röntgenlaboratoriot ja muut diagnostiset kuvantamisyksiköt
• ultraäänikuvauksia sekä tietokonetomografiatutkimuksia tuottavat yksiköt
Tähän ei kuulu:
• hoitolaitosten röntgen- ja kuvantamisyksiköt
(86101, 86102, 86210, 86220)

86904 Sairaankuljetuspalvelut
Tähän luokkaan kuuluvat itsenäiset sairaankuljetuspalveluiden tuottajat.
Tähän ei kuulu:
• lääkäriambulanssit ja -helikopterit (86220)
• sairaaloiden sairaankuljetusyksiköt (86101)
• palo- ja pelastuslaitoksen sairaankuljetustoiminta (84250)
• terveyskeskusten sairaankuljetusyksiköt (86210)

86909 Muu terveyspalvelu
Tähän luokkaan kuuluvat potilaiden hoitoon oikeutettujen, muiden kuin luokkiin 86101- 86904
luokiteltujen, terveydenhoidon ammattihenkilöiden antamat palvelut. Näitä palveluja voidaan antaa itsenäisen ammatinharjoittajan vastaanotolla,
potilaan kotona jne. (ts. muualla kuin sairaaloissa,
terveyskeskuksissa tms.). Tällaisia palveluja voivat
tuottaa:
• ravitsemusterapeutit
• puheterapeutit
• psykologit
• suuhygienistit
• kiropraktikot
• naprapaatit
• kuntohoitajat
• lymfaterapeutit
• akupunktiohoitajat
• terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet
jalkaterapeutit
• terveydenhoitoalan konsultit
• muualle luokittelemattomat terveyspalvelujen
tuottajat
Tähän ei kuulu:

• fysioterapia (86901)
• laihdutushoitolat, luontaishoitolat, hieronta ja
muut fyysistä hyvinvointia edistävät toiminnot
(96040)

87

Sosiaalihuollon laitospalvelut

Tähän luokkaan kuuluu sosiaalihuollon laitos- ja
asumispalvelut. Asumispalveluihin voi sisältyä
myös hoitopalveluja, valvontaa tai muunlaista
asukkaiden tarvitsemaa huolenpitoa.
Sosiaalihuollon laitospalvelut jaetaan asiakasryhmän perusteella ikääntyneiden ja muiden kuin kehitysvammaisten laitospalveluihin (871), kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten laitos- ja asumispalveluihin (872), vanhusten ja vammaisten asumispalveluihin (873) ja
sellaisiin majoituksen tai asumisen sisältäviin sosiaalipalveluihin, joissa asuminen ja/tai palvelun
tarve on pääasiassa tilapäistä (879).
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Laitoshoidon ja asumispalvelun erona on asiakkaan mahdollisuus päättää hoito- tai asuinpaikasta. Laitoshoidossa asiakas on hoitosuhteessa laitokseen, ja toimintayksikkö tai viranomainen tekee päätöksen asiakkaan sijoituksesta. Sen sijaan
asumispalveluissa asiakkaan asuminen perustuu aina asunnon hallintasuhteeseen (vuokra tai omistus). Asiakkaalla on silloin hallussaan oma asuintila, joka on yksin hänen käytössään.
Tähän kuuluvat myös yksityisen sektorin tuottamat laitospalvelut.
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871

Sosiaalihuollon hoitolaitokset

8710

Sosiaalihuollon hoitolaitokset

Tähän kuuluvat vanhainkodit ja vammaisten hoitolaitokset.
Tähän ei kuulu:
• kehitysvammaisten asumispalvelut (87201)
• mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut (87202, 87204)
• vanhusten ja vammaisten asumispalvelut
(87301, 87302)
• muut sosiaalihuollon laitospalvelut, kuten
lastenkodit ja siirtymävaiheen asuntolat, kodittomien tilapäissuojat (87901, 87909)

87101 Ikääntyneiden hoitolaitokset
Tähän kuuluvat yksiköt, jotka tarjoavat ikääntyneille pitkäaikaista, ympärivuorokautista laitoshoitoa. Yksikössä voi olla myös lyhytaikaispaikkoja.
Tähän kuuluu:
• vanhainkodit
• laitosperiaatteella toimivat ikääntyneiden hoivakodit, veljeskodit ja vastaavat
• vanhusten pitkäaikaishoito terveyskeskusten
vuodeosastoilla, kun ne toimivat omana
toimipaikkanaan
Tähän ei kuulu:
• ikääntyneiden asumispalvelut (87301)

87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl.
kehitysvammaisten laitospalvelut)
Tähän kuuluvat vammaisten hoitolaitokset.
Tähän ei kuulu:
• kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut
(87201)

872

Kehitysvammaisten sekä
mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut

8720

Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten
asumispalvelut

Tähän kuuluu laitos- ja asumispalvelujen (sairaalahoitoa lukuun ottamatta) tuottaminen kehitysvammaisille, mielenterveysongelmaisille ja päihdeongelmaisille. Palveluun sisältyy oma asuintila,
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täysihoito, valvontaa ja ohjausta sekä jossain määrin terveydenhoitoa.
Asumispalveluyksikön nimi voi olla hoitokoti, palvelukoti, pienkoti, perhekoti, asuntola jne. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden tai vain
päivällä.
Tähän ei kuulu:

• mielisairaalat (86101)
• muiden vammaisten asumispalvelut (87302)
• muut sosiaalihuollon laitospalvelut, kuten
asunnottomien tilapäissuojat (879)

87201 Kehitysvammaisten laitokset ja
asumispalvelut
Tähän kuuluvat kehitysvammaisten keskuslaitokset
ja muut kehitysvammaisille laitoshoitoa antavat yksiköt sekä kehitysvammaisille tarkoitetut asumispalvelut. Näissä asukkaat asuvat yleensä vakinaisesti.
Tähän kuuluu myös kehitysvammaisten autettu ja
ohjattu asuminen sekä kehitysvammaisten perhehoito.

87202 Mielenterveysongelmaisten
asumispalvelut
Tähän kuuluu mielenterveysongelmaisille tarkoitetut asumispalvelut, joissa asukkaat asuvat yleensä vakinaisesti.
Tähän ei kuulu:

• mielisairaalat (86101)
• mielenterveysongelmaisten päivä- ja työtoiminta
(88992)

87203 Päihdeongelmaisten laitokset
Tähän kuuluvat laitosmuotoista katkaisuhoitoa tai
päihdekuntoutusta antavat yksiköt. Päihdehuollon
laitoshoidon tunnusmerkkinä on, että asiakas saa
rajatun ajan hoitoa päihdeongelmaansa ja asuu koko hoitojakson ajan ympäri vuorokauden laitoksessa tai yhteisössä. Hoitojaksolla on selkeä sisäänja uloskirjaus ja hoidon tai terapian antaa hoitoyhteisössä oleva ammattihenkilö.
Tähän kuuluu:

• päihdehuollon laitosyksiköt ja sosiaalisairaalat
Tähän ei kuulu:

• A-klinikat ja nuorisoasemat (88993)
• päihdeongelmaisten asumispalvelut (87204)
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87204 Päihdeongelmaisten
asumispalvelut
Tähän kuuluvat päihdehuollon asumispalveluja
tuottavat yksiköt. Joidenkin yksiköiden toimintamallit ovat lähempänä ympärivuorokautista laitoshoitoa kuin palveluasumista. Jotkut taas lähenevät luonteeltaan ensihuoltoyksiköitä, tukiasuntotoimintaa tai majoitusliikkeitä.
Tähän kuuluu:
• hoitokodit ja huoltokodit
• päihdeongelmaisten asuntolat
• suojakodit ym.
Tähän kuuluu myös:
• ensisuojat ja selviämisasemat

873
8730

Vanhusten ja vammaisten
asumispalvelut
Vanhusten ja vammaisten
asumispalvelut

Tähän kuuluvat asumis- ja henkilökohtaiset hoivapalvelut on tarkoitettu ikääntyneille henkilöille ja
vammaisille, jotka eivät täysin kykene huolehtimaan
itsestään ja/tai eivät halua asua itsenäisesti. Palvelutalossa on kotipalveluja antava henkilökunta ympäri
vuorokauden tai vain päivällä. Jos henkilökunta on
paikalla vain päivällä, on yöllä oltava turvahälytys.
Lisäksi palvelutalon luonteeseen kuuluu esteetön
ympäristö eli tilat sopivat myös liikuntaesteisille.

• vanhusten vuokratalot (68201)
• muut sosiaalihuollon laitospalvelut, joissa sairaanhoidolla ei ole merkittävää roolia (879)

87301 Ikääntyneiden palveluasuminen
Tähän kuuluvat ikääntyneille tarkoitetut ryhmäasumiseen perustuvat asumispalvelut ja palvelutalot, joissa asukkaat asuvat yleensä vakinaisesti.
Tähän kuuluu myös tehostettu palveluasuminen.
Tähän ei kuulu:
• vanhainkodit ja laitosperiaatteella toimivat
ikääntyneiden hoivakodit (87101)
• vanhusten vuokratalot (68201)

87302 Vammaisten palveluasuminen
(pl. kehitysvammaisten
palveluasuminen)
Tähän kuuluvat muille vammaisille kuin kehitysvammaisille tarkoitetut ryhmäasumiseen perustuvat asumispalvelut ja palvelutalot, joissa asukkaat
asuvat yleensä vakinaisesti.
Tähän ei kuulu:
• kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelut
(87201)

879

Muut sosiaalihuollon
laitospalvelut

8790

Muut sosiaalihuollon laitospalvelut

Palvelutalossa asukkailla on käytössään oma asuintila tai huoneisto. Palveluun kuuluu tyypillisesti
täysihoito, valvontaa sekä avustamista taloudenhoidossa ja muissa päivittäisissä toiminnoissa. Palveluun voi kuulua myös ammattihenkilöiden antamaa sairaanhoitoa asukkaille yksikköön kuuluvissa
erillisissä tiloissa.

Tähän kuuluvat ympärivuorokautiset asumis- ja
henkilökohtaiset hoivapalvelut, joiden tarkoituksena on tarjota sosiaalista tukea lapsille ja muille
erityisryhmille, jotka eivät täysin kykene huolehtimaan itsestään ja/tai eivät halua asua itsenäisesti.

Tällaisten yksiköiden nimi voi olla palvelutalo,
hoitokoti, palvelukoti, pienkoti, perhekoti, ryhmäkoti, asuntola jne. Tähän luetaan myös yksityisen sektorin tuottamat palvelut.

Tähän ei kuulu:
• ikääntyneiden ja vammaisten hoitolaitokset (871)
• ikääntyneiden ja vammaisten asumispalvelut
(87301, 87302)
• lyhytaikaiset majoituspalvelut onnettomuuksien
uhreille (88999)

Tähän ei kuulu:
• vanhainkodit ja laitosperiaatteella toimivat
ikääntyneiden hoivakodit (87101)
• kehitysvammaisten, mielenterveysongelmaisten
ja päihdeongelmaisten laitos- ja asumispalvelut
(872)
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Nämä palvelut voivat olla julkisen tai yksityisen
sektorin tuottamia.

Q

87901 Lasten ja nuorten laitokset ja
ammatillinen perhehoito
Tähän kuuluvat laitokset, joihin sijoitetaan lapsia
ja nuoria lastensuojeluperustein. Mukaan kuuluvat myös erityislastenkodit sekä esimerkiksi päihdeongelmaisten lasten hoitoon keskittyneet lastensuojelulaitokset.
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87909 Muut laitokset ja asumispalvelut
Tähän kuuluvat muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon laitokset ja asumispalvelut, joita voivat
tuottaa julkinen tai yksityinen sektori. Asumispalveluissa kysymys on lyhytaikaisesta, tiettyyn ongelmaan liittyvästä tuetusta asumisesta.
Tähän kuuluu:
pakolaiskeskukset
pakolaisten vastaanottokeskukset
asunnottomien tilapäiset suojat
tukiasunnot vankilasta vapautuneille aikuisille

Tällaisten yksiköiden nimi voi olla perheryhmäkoti, pienryhmäkoti, lastenkoti, nuorisokoti, ammatillinen perhekoti tms.

•
•
•
•

Tähän kuuluu myös:
• tuettu asuminen vankilasta vapautuneille
nuorille
• koulukodit

• tuettuja täysihoitolomia järjestävät lomakodit

Tähän ei kuulu:
• kehitysvammaisten lasten laitoshoito (87201)

87902 Ensi- ja turvakodit
Tähän kuuluvat ensi- ja turvakodit.

Tähän kuuluu myös:
Tähän ei kuulu:

• sosiaalihuollon hoitolaitokset (871)
• ikääntyneiden ja vammaisten asumispalvelut
(87301, 87302)

• lyhytaikaiset majoituspalvelut onnettomuuksien
uhreille (88999)

• ensisuojat (87204)

Tähän kuuluvat myös päihdeongelmaisten äitien
hoitoon erikoistuneet ensikodit.

88

Sosiaalihuollon avopalvelut

Tähän luokkaan kuuluu erilaisten sosiaalisten tukipalvelujen tuottaminen suoraan asiakkaille.
Nämä palvelut eivät sisällä majoitusta, lukuun ottamatta tilapäismajoitusta.
Tähän luokkaan kuuluvat myös yksityisen sektorin
tuottamat palvelut, jotka vastaavat julkisen sektorin tuottamia sosiaalihuollon avopalveluja.

881

Vanhusten ja vammaisten
sosiaalihuollon avopalvelut

8810

Vanhusten ja vammaisten
sosiaalihuollon avopalvelut

Tähän kuuluvat ikääntyneille ja vammaisille heidän kotonaan tai muualla annettavat sosiaali-,
neuvonta- ja hyvinvointipalvelut, palveluohjaus
sekä muut vastaavat palvelut.
Palveluja voivat tuottaa julkisen sektorin toimijat,
yksityiset järjestöt ja yritykset, kansalliset tai pai-

kalliset oma-apujärjestöt tai neuvontapalveluja
tarjoavat asiantuntijat.
Tähän ei kuulu:

• vammaisten lasten päivähoitopalvelut (8891)
88101 Kotipalvelut ikääntyneille ja
vammaisille
Tähän kuuluu pääasiassa ikääntyneille, vammaisille
ja kehitysvammaisille kohdistettu kodinhoitoapu,
joka käsittää henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon ja muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä
avustamista sekä perheiden arjen tukemista.

88102 Ikääntyneiden päivätoiminta
Tähän kuuluvat pääasiassa ikääntyneille tarkoitetut päiväkeskukset. Päiväkeskusten tehtävänä on
lisätä toimintakykyä yhteisöllisyydellä ja vuorovaikutuksellisuudella. Ikääntyneiden päiväkeskusten
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tavoitteena on erityisesti toimintakyvyn tukeminen ja itsenäisen asumisen edistäminen.

88103 Vammaisten päivä- ja työtoiminta
Tähän kuuluvat vammaisten ja kehitysvammaisten
työ-, toiminta- ja päiväkeskukset. Tähän kuuluu
myös vammaisten suojatyö sekä toiminta, jonka tavoitteena on edistää vajaakuntoisen henkilön työelämään sijoittumista tai aktiiviseen toimintaan palaamista, kuten vammaisten työhön kuntoutus ja ammatillinen uudelleenkoulutus, kun kuntoutukseen
sisältyvän koulutuksen osuus ei ole merkittävä.

88919 Muu lasten päivähoito
Tähän kuuluvat leikkikerhot, -puistot ja -koulut,
leikki- ja toimintavälinelainaus sekä avoimet päiväkodit. Tähän kuuluu myös pienten koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminta siitä riippumatta, kenen järjestämästä palvelusta on kysymys.

8899

Muualla luokittelemattomat
sosiaalihuollon avopalvelut

Tähän ei kuulu:
• vammaisten ammatillinen uudelleenkoulutus (85)

Tähän kuuluvat muualle luokittelemattomat sosiaali- ja hyvinvointipalvelut sekä palveluihin ohjaaminen. Tällaisia palveluja tarjoavat julkisen sektorin
toimijat, yksityiset järjestöt ja yritykset, avustusjärjestöt sekä neuvontapalveluja tarjoavat asiantuntijat.

88109 Muut vanhusten ja vammaisten
avopalvelut

88991 Kotipalvelut muille kuin
ikääntyneille ja vammaisille

Tähän kuuluvat vanhuksille, vammaisille ja kehitysvammaisille tarkoitetut aikuisneuvolat, muu
sosiaalityön ammattihenkilöstön antama ohjaus ja
neuvonta sekä sosiaalisia ongelmia selvittävien
toimintayksiköiden toiminta.

Tähän kuuluvat kotipalvelut tarkoittavat henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä
avustamista sekä perheiden arjen tukemista.

Tähän kuuluu:
• vanhusten, vammaisten ja kehitysvammaisten
neuvolat
• sosiaalinen virike-, harrastus- ja virkistystoiminta
• vammaisten sopeutusvalmennus
Tähän ei kuulu:
• kotipalvelut vanhuksille ja vammaisille (88101)
• päivä- ja työtoiminta ikääntyneille ja vammaisille (88102, 88103)
• viittomakielen ja kuurosokeiden tulkkauspalvelu
(74300)

889

Muut sosiaalihuollon
avopalvelut

8891

Lasten päivähoitopalvelut

Tähän kuuluvat lasten päivähoitopalvelut tuottajasektorista riippumatta ml. vammaisten lasten
päivähoitopalvelut sekä koululaisten iltapäivätoiminta ja vastaava.

88911 Lasten päiväkodit
Tähän kuuluvat lasten päiväkodit ja erityispäiväkodit sekä perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito. Tähän kuuluu myös päiväkotien yhteydessä
järjestetty esikouluopetus.
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88992 Päivä- ja työtoiminta muille kuin
ikääntyneille ja vammaisille
Tähän kuuluu päihdeongelmaisten, mielenterveysasiakkaiden, työttömien yms. päiväkeskukset,
päivä- ja työpajatoiminta. Näiden tehtävänä on lisätä toimintakykyä yhteisöllisyydellä ja vuorovaikutuksellisuudella tavoitteena asiakkaiden työhön
tai aktiiviseen toimintaan palaaminen. Esimerkiksi
päihdehuollon päiväkeskusten tarjoama päihteetön oleskelu- ja kohtauspaikka, AA-kerhot ym.
Mielenterveysasiakkaille palvelu antaa päiväohjelman ja tukee näin sosiaalista selviämistä ja osallistumista aktiiviseen elämään.
Tähän ei kuulu:
• ikääntyneiden päivätoiminta (88102)
• vammaisten päivä- ja työtoiminta (88103)

88993 Avomuotoinen päihdekuntoutus
Tähän kuuluu avomuotoista päihdekuntoutusta antavien yksiköiden toiminta. Näiden tarkoituksena on
hoitaa ja kuntouttaa päihdeongelmaisia. Hoidon tai
terapian antaa yksikössä oleva ammattihenkilö.
Tähän kuuluu:
• A-klinikka
• nuorisoasema

Q
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• avokatkaisuyksikkö
• huumeklinikka
• muut vastaavat yksiköt

• lapsiin kohdistuvan väkivallan, perheväki-

Tähän ei kuulu:
• päihdehuollon päiväkeskukset (88992)

• kotitalouksien taloudellinen neuvonta,

88999 Muut muualla luokittelemattomat
sosiaalihuollon avopalvelut
Tähän kuuluu aiemmin luokittelemattomien sosiaalihuollon avopalveluja järjestävien toimintayksiköiden toiminta: vapaaehtoistyö, sosiaalinen loma-, leiri-, virike-, harrastus- ja virkistystoiminta, ulkomaalais- ja pakolaishuollon avopalvelut tai muu aiemmin luokittelematon sosiaalipalvelutoiminta. Tähän
kuuluvat myös muut sosiaalityön toimintayksiköt,
joiden ammattihenkilöstö antaa ohjausta ja neuvontaa sekä selvittää sosiaalisia ongelmia.
Tähän kuuluu:
• avioliitto- ja perheneuvonta
• kasvatusneuvonta ja muut lastensuojelun
avohuollon tukitoimet
• lasten ja murrosikäisten nuorten neuvontapalvelut

vallan ja muun väkivallan vastainen toiminta

• väkivaltaa kohdanneiden terapia- ja
keskusteluryhmät
velkaneuvonta

• kodittomien ja muiden sosiaalisesti heikossa
asemassa olevien palvelut

• onnettomuuksien uhrien, pakolaisten, siirto•

laisten ym. avustaminen ml. tilapäinen
majoitus
adoptiotoiminta

Tähän kuuluu myös:

• hyväntekeväisyystoiminta, kuten varojen keruu
tai muut sosiaalityöhön painottuvat tukitoimet

• yhteisö- ja asuinaluetoiminta
Tähän ei kuulu:

• pakolaiskeskukset ja pakolaisten vastaanottokeskukset (87909)

• turvakodit (87902)
• tulkkipalvelut (74300)
• tuettuja täysihoitolomia järjestävät lomakodit
(87909)
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Taiteet, viihde ja virkistys
Tähän pääluokkaan kuuluu erilaisia kulttuuri-, viihde- ja virkistyspalveluja, kuten musiikki- ja
teatteriesityksiä, museotoimintaa, vedonlyöntiä, urheilua ja muuta virkistystoimintaa.

90

Kulttuuri- ja viihdetoiminta

Tähän luokkaan kuuluu kulttuuri- ja viihdepalvelujen tuottaminen: esitykset, näyttelyt, tapahtumat sekä näihin liittyvä avustava ja promootiotoiminta. Tähän kuuluu myös kulttuuri- ja viihdelaitosten toiminta.
Kulttuuri- ja viihdetoiminta jaetaan näyttämöllä tapahtuvaan esittävään toimintaan (90010) ja luovaan
taiteelliseen toimintaan (90030). Lisäksi tekniset
yms. palvelut luokitellaan erikseen, kun ne tuotetaan erillisenä avustavana toimintana (90020). Kulttuuri- ja viihdetoimintaan liittyvien taidelaitosten
toiminta, jonka tarkoituksena on kiinteistöjen hallinnointi jne., luokitellaan luokkaan (90040).
Tähän ei kuulu:
• elokuvien ja videoiden tuotanto, jälkituotanto
ja levitys (59110, 59120, 59130)
• elokuvien esittäminen (59140)
• radio- ja televisiotoiminta (601, 602)
• museoiden toiminta, kasvitieteellisten puutarhojen ja eläintarhojen toiminta, historiallisten
kohteiden suojelu, luonnonsuojelualueiden
toiminta (91)
• rahapeli- ja vedonlyöntitoiminta (92000)
• urheilu-, huvi- ja virkistystoiminta (93)

900

Kulttuuri- ja viihdetoiminta

Tähän luokkaan kuuluu luova ja esittävä taiteellinen toiminta sekä niihin liittyvä toiminta.

9001

Esittävät taiteet

– oopperoiden, orkesterien, yhtyeiden ja
kuorojen toiminta

– tanssi- ja muiden esittävien ryhmien sekä
sirkusten toiminta
Tähän kuuluu myös:
– itsenäisten esiintyvien taiteilijoiden, kuten
näyttelijöiden, tanssijoiden, muusikoiden,
taikurien yms. toiminta
– itsenäisten esiintyvien juontajien, tiskijukkien, karaokevetäjien, luennoijien, puhujien
jne. toiminta
Huomautus:
Työsopimuksella taiteellista työtä tekeviä ei eroteta työnantajansa toiminnasta. Näitä ovat esim. ravintolassa työskentelevä tiskijukka tai karaokevetäjä, oppilaitoksessa työskentelevä luennoija jne.
Tähän ei kuulu:
• esittäviä taiteita palvelevat tekniset yms.
palvelut erillisenä toimintana (90020)
• näyttelijöiden ja muiden taiteilijoiden henkilökohtaisten agenttien tai ohjelmatoimistojen
toiminta (74901)
• näyttelijöiden ja muiden esiintyjien valintatoimistot (roolittamistoiminta) (78100)
• liikkeenjohdon konsulttien luennointipalvelut
(702)

9002

Esittäviä taiteita palveleva
toiminta

90010 Esittävät taiteet

90020 Esittäviä taiteita palveleva
toiminta

Tähän kuuluu:
• teatteriesitysten, konserttien, ooppera- ja tanssiesitysten sekä muiden näyttämöllä tapahtuvien esitysten tuotanto ja esittäminen:
– laitosteattereiden ja teatteriryhmien toiminta, myös nukketeatterit

Tähän kuuluu palkkio- tai sopimusperusteella tapahtuva:
• teatteriesitysten, konserttien, ooppera- ja tanssiesitysten tuottamista sekä muuta näyttämötoimintaa palveleva toiminta, kun se ei tapahdu esityksen tuottajan toimesta:
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– itsenäiset teatteri- ja elokuvaohjaajat ja
–
–
–
–

tuottajat
itsenäiset lavastesuunnittelijat ja -rakentajat, puvustajat, maskeeraajat, tarpeistonhoitajat
itsenäisesti toimivat järjestäjät
valaistus- ja äänisuunnittelu ja toteutus itsenäisenä toimintana
ilotulitukset, valo- ja ääni-showt

Tähän kuuluu myös:
• musiikki-, tanssi- ja teatterifestivaalien järjestäminen
• kulttuuri- ja taidetapahtumien tuottajien ja tapahtumajärjestäjien toiminta
• kirjallisten teosten, musiikkiteosten ja muun
taiteellisen tuotannon originaaleihin liittyvien
oikeuksien hallinnointi
Tähän ei kuulu:
• näyttelijöiden ja muiden taiteilijoiden henkilökohtaisten agenttien tai ohjelmatoimistojen
toiminta (74901)
• näyttelijöiden ja muiden esiintyjien valintatoimistot ääni- ja valoesitykset (showt) (93299)
• taidenäyttelyt (47781, 91020)
• elokuviin, musiikkiin, tietokonepeleihin, tietokoneohjelmiin ja ohjelmistoihin liittyvien oikeuksien hallinnointi- ja lisensointipalvelut (jakelu,
kopiointi, esittäminen jne.) (58, 59)
• patentti-, lisenssi- ja tavaramerkkioikeuksien
hallinnointi (77400)

9003

Taiteellinen luominen

90030 Taiteellinen luominen
Tähän kuuluu itsenäisten taiteilijoiden alkuperäisteosten luominen:
• itsenäiset taiteilijat, kuten kuvanveistäjät,
taidemaalarit, sarjakuvapiirtäjät, taidegraafikot, kuvittajat ja muut kuvataiteilijat
• säveltäjät
• kauno- ja tietokirjailijat
• taidekäsityöläiset
• taidevalokuvaajat

Taiteet, viihde ja virkistys

Tähän kuuluu myös:

• taideteosten ja museoesineiden konservoijat
itsenäisinä toimijoina

• freelance-toimittajat
• tekninen kirjoittaminen (esim. käyttöohjeiden
kirjoittaminen)
Tähän ei kuulu:

• kulta- ja hopeasepänteosten valmistaminen
(32120)

• muiden valokuvaajien toiminta (74201)
• urkujen ja historiallisten soittimien entisöinti
(33190)

• elokuva-, video- ja televisio-ohjelmien tuotanto
ja jälkituotanto (59110, 59120)

• huonekalujen entisöinti (lukuun ottamatta
•
•
•
•
•

museoissa olevien ja vastaavanlaisten huonekalujen entisöintiä) (95240)
kauno- ja tietokirjallisuuden, käyttöohjeiden
ym. kääntäminen (74300)
tietokonegrafiikan tekeminen tietokoneohjelmistoihin ja -peleihin (62010)
tietokonegrafiikan, animaatioiden ja erikoistehosteiden tekeminen elokuviin (59120)
graafinen suunnittelu (74101)
taiteellisen originaalin mukaan tehtyjen
kopioiden valmistaminen kuuluu asianomaisen
materiaalin mukaiseen teollisuuden luokkaan

9004

Taidelaitosten toiminta

90040 Taidelaitosten toiminta
Tähän kuuluu:

• teatteri- ja oopperatalojen, konserttisalien
sekä muiden vastaavien esitystilojen toiminta

• kulttuurillisesti painottuneiden monitoimitalojen ja -keskusten toiminta

• taidelaitosten lippukassojen toiminta
Tähän ei kuulu:

• teatteriesitysten, konserttien, ooppera- ja tans•
•
•
•

siesitysten tuotanto, esim. laitosteatterit (90010)
elokuvateatterien toiminta (59140)
lippupalveluiden toiminta (79900)
taidemuseoiden toiminta (91020)
kiinteistöjen vuokraus (68209)
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91

Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden
kulttuurilaitosten toiminta

Tähän luokkaan kuuluu kirjastojen, arkistojen ja
kaikenlaisten museoiden toiminta sekä historiallisesti, kulttuurisesti tai kasvatuksellisesti kiinnostavista kohteista, paikoista ja luonnonihmeistä huolehtiminen ja niiden esitteleminen (esim. maailmanperintökohteet, luonnonsuojelualueet, kasvitieteelliset puutarhat ja eläintarhat ym.).
Tähän ei kuulu:
• urheilu-, huvi- ja virkistystoiminta, kuten
uimarannat ja huvipuistot (93)

910
9101

Kirjastojen, arkistojen,
museoiden ja muiden
kulttuurilaitosten toiminta
Kirjastojen ja arkistojen toiminta

91010 Kirjastojen ja arkistojen toiminta
Tähän kuuluu:
• yleiset sekä erikois- ja laitoskirjastot:
– kirjojen, karttojen, aikakauslehtien,
filmien, levyjen, nauhojen, taideteosten
jne. lainaaminen ja varastointi
– erikoiskokoelmien sekä yleisten
kokoelmien järjestäminen
– kokoelmaluetteloiden laatiminen
– tietopalvelutoiminta
– luku-, kuuntelu- ja katselusalipalvelut
• arkistot ja niiden palvelut ml. kuva- ja
elokuva-arkistot

9102

Museoiden toiminta

91020 Museoiden toiminta
Tähän kuuluu:
• kaikenlaisten museoiden toiminta
– taidemuseot
– historialliset museot ml. sotamuseot
– luonnonhistorialliset museot
– tiede- ja teknologiamuseot
– muut erikoismuseot, kuten kotimuseot
– ulkoilmamuseot
Tähän ei kuulu:
• kaupalliset taidegalleriat (47781)
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• taideteosten ja museoesineiden konservointi
itsenäisenä toimintana (90030)

• kirjastojen ja arkistojen toiminta (91010)
• historialliset nähtävyydet (91030)
• museorautatiet (93210)
9103

Historiallisten nähtävyyksien,
rakennusten ja vastaavien
kohteiden toiminta

91030 Historiallisten nähtävyyksien,
rakennusten ja vastaavien
kohteiden toiminta
Tähän kuuluu:
• historiallisten paikkojen ja rakennusten
suojelu ja toiminta: linnanrauniot ja linnoitukset, muinaiset hautapaikat, kalliomaalaukset,
hiidenkirnut, laivojen hylyt yms.
Tähän ei kuulu:

• historiallisten paikkojen ja rakennusten
korjaaminen ja entistäminen (F)

• ulkoilmamuseot (91020)
• museorautatiet (93210)
9104

Kasvitieteellisten puutarhojen,
eläintarhojen ja luonnonpuistojen
toiminta

91040 Kasvitieteellisten puutarhojen,
eläintarhojen ja luonnonpuistojen
toiminta
Tähän kuuluu:
• kasvitieteellisten puutarhojen toiminta
• eläintarhojen toiminta
• eläinpuistojen ja kotieläintarhojen toiminta
• akvaarioiden ja delfinaarioiden toiminta
• luonnonpuistojen ja luonnonsuojelualueiden
toiminta
Tähän ei kuulu:

• maisemanhoito sekä viheralueiden ja puutarhojen hoito (81300)

• vapaa-ajan kalastukseen ja metsästykseen
liittyvien kalastus- ja metsästysalueiden
toiminta (93190)

R

92

Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut

Tähän luokkaan kuuluu kasinojen, pelihallien ja
bingohallien toiminta sekä rahapelipalvelut, kuten
arpajaiset ja vedonlyönti.

920

Rahapeli- ja
vedonlyöntipalvelut

9200

Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut

92000 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut
Tähän kuuluu rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut ml.
online-palvelut:
• onnenpelit:
– lotto
– raha- ja muut arvat

93

Tähän ei kuulu:
• museot, kasvitieteelliset puutarhat ja eläintarhat,
historialliset kohteet ja luonnonsuojelualueet (91)
• rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut (92000)
• näyttämötaiteet, musiikki ja muu taide ja viihde, kuten teatteriesitysten, konserttien, oopperaja tanssiesitysten tai muiden näyttämöesitysten
tuotanto (90)

Urheilutoiminta

Tähän luokkaan kuuluu urheilu- ja liikuntapaikkojen toiminta; urheilujoukkueiden ja -seurojen
sekä yksittäisten ammattiurheilijoiden toiminta;
kilpa-auto-, -hevos-, -koira yms. -tallien toiminta;
urheiluvalmentajat; urheiluhallien ja -kenttien ylläpitäjät; muualla luokittelematon urheilutapahtumien järjestäminen ja promootiotoiminta.

9311

– rahapeliautomaatit: hedelmäpelit, pokerit,
rulettiautomaatit, pajatsot jne.

• taitopelit:
– veikkaus
– ravipelit
– vedonlyönti
• bingot
• pelisalit ja -kasinot
Tähän kuuluu myös:

• Internetissä rahapanoksilla pelattavat
uhkapelit (esim. nettipokeri)

• vedonlyöntivihjepalvelu
Tähän ei kuulu:

• viihdepeliautomaatit (93299)

Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut

Tähän luokkaan kuuluu urheilu-, huvi- ja virkistystoiminta.

931

Taiteet, viihde ja virkistys

Urheilulaitosten toiminta

93110 Urheilulaitosten toiminta
Tähän kuuluu:
• ulko- ja sisäurheilupaikkojen toiminta (tilat
voivat olla avoimia tai katettuja ja niissä voi
olla paikkoja katsojille):
– uimahallit ja -stadionit

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

jää- ja urheiluhallit
yleisurheilukentät ja -stadionit
tenniskentät ja -hallit
talviurheiluareenat ja -stadionit, hiihtoputket
golfkentät
keilahallit ja biljardisalit
jalkapallo- ja pesäpallostadionit
ravi-, auto-, koira- ja muut kilparadat
nyrkkeilyareenat
ampumaradat
muut urheilu- ja kilpailupaikat

Tähän ei kuulu:
• hiihtohissien toiminta (49399)
• vapaa-ajan välineiden ja urheiluvälineiden
vuokraus (77210)
• kuntosalien toiminta (93130)
• puistojen ja uimarantojen toiminta (93299)

9312

Urheiluseurojen toiminta

93120 Urheiluseurojen toiminta
Tähän kuuluu:

• urheilu- ja liikuntaseurojen toiminta ml.
ammattilais-, puoliammattilais- ja harrastajaseurat
– jalkapallo- ja muut palloiluseurat
– yleisurheiluseurat
– talviurheiluseurat
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–
–
–
–
–
–
–
–

vesiurheiluseurat
veneilyseurat
keilaseurat
golfklubit
kamppailulajiseurat
ampumaseurat
shakki- ja bridgekerhot
muut urheilu- ja liikuntaseurat

Tähän kuuluu myös:
• urheilutapahtumien järjestäminen
Tähän ei kuulu:
• urheilun ja liikunnan keskusjärjestöjen ja
-lajiliittojen sekä liigojen toiminta (93190)
• liikunnan ja urheilun opetus (85510)
• urheilulaitosten toiminta (93110)

9313

urheilukoulujen ja -opistojen toiminta (85510)
urheiluohjaajien ja -opettajien toiminta (85510)
ratsastuskoulut, ratsastusvalmennus (85510)
urheilutapahtumien järjestäminen (93120)
puistojen ja uimarantojen toiminta (93299)
luonto- ja elämysmatkailu (79900)

932

Huvi- ja virkistystoiminta

Tähän luokkaan kuuluu laaja joukko yksiköitä, jotka ylläpitävät laitoksia tai tuottavat palveluja asiakkaiden virkistykseksi: huvi- ja teemapuistot, hiihtoja laskettelukeskukset, tanssisalit ja -lavat jne.
Tähän ei kuulu:
• urheilutoiminta (931)
• näyttämötaiteet, musiikki ja muut taiteet ja
viihde (90)

Kuntokeskukset

93130 Kuntokeskukset
Tähän kuuluu:
• kuntosalit ja kuntokeskukset ja niiden
kuntoklubit
Tähän ei kuulu:
• liikunnan ja urheilun opetus (85510)

9319

•
•
•
•
•
•

Muu urheilutoiminta

93190 Muu urheilutoiminta
Tähän kuuluu:
• urheilutapahtumien tuottajien ja promoottorien toiminta riippumatta siitä, onko heillä
omat tilat tapahtumien järjestämiseen
• omaan lukuun toimivien ammattiurheilijoiden, -valmentajien, -erotuomarien,
-tuomarien jne. toiminta
• urheilun ja liikunnan keskusjärjestöjen ja
-lajiliittojen sekä liigojen toiminta
• urheilutapahtumien edistämiseen liittyvä
toiminta
• kilpahevostallien ja ratsastustallien toiminta
• kilpa-auto-, -moottoripyörä- ja -venetallien
toiminta
• vapaa-ajan kalastukseen ja metsästykseen liittyvien kalastus- ja metsästysalueiden toiminta
• urheilu- ja virkistystarkoituksessa tapahtuvaa
metsästystä ja kalastusta tukeva toiminta

9321

Huvi- ja teemapuistojen toiminta

93210 Huvi- ja teemapuistojen toiminta
Tähän kuuluu:
• huvi-, teema- ja seikkailupuistot
• vesipuistot
• planetaariot
• näkötornit
• museorautatiet
Tähän kuuluu myös:

• kiertävät tivolit
Tähän ei kuulu:

• sirkukset (90010)
• akvaariot ja delfinaariot (91040)
• eläin- ja kotieläintarhat (91040)
9329

Muu huvi- ja virkistystoiminta

Tähän luokkaan kuuluu viihteeseen ja virkistykseen
liittyvä toiminta, jota ei ole luokiteltu muualla.

93291 Hiihto- ja laskettelukeskukset
Tähän kuuluu hiihto- ja laskettelurinteiden ylläpito ja toiminta:
• laskettelu- ja lautailuopetus, välinevuokraus,
välinehuolto
• rinteiden ja latujen lumetus
Tähän ei kuulu:

Tähän ei kuulu:
• urheiluvälineiden vuokraus (77210)
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• tunturihotellit (55101) ja -ravintolat (5610)
• erillinen hiihtovälineiden vuokraus (77210)
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• itsenäisesti toimivat hiihdonopettajat (85510)
• hiihtohissien toiminta (49399)
• hiihtoputkien toiminta (93110)
93299 Muualla luokittelematon huvi- ja
virkistystoiminta
Tähän kuuluu:
• tanssisalit ja -lavat
• pelihallit, viihdepeliautomaatit:
– flipperit, jalkapallopelit, autopelit yms.
• vapaa-ajan liikkumismuotoja palveleva
toiminta, esim. venekerhot, pursiseurat ja
niiden venesatamat
• vapaa-ajan välineiden ja huvivälineiden
vuokraus kiinteänä osana muuta virkistyspalvelujen tarjontaa
• uimarantojen toiminta ml. pukeutumiskoppien, säilytyslokeroiden, tuolien jne. vuokraus
• virkistyspuistojen toiminta

Taiteet, viihde ja virkistys

Tähän kuuluu myös huvi- ja virkistystapahtumien
tuottajien ja tapahtumayrittäjien toiminta, paitsi taide- ja urheilutapahtumien järjestäminen (90020,
93120)
Tähän ei kuulu:

• köysi- ja kaapeliratojen toiminta, hiihto- ja
kaapelihissit (49399)

• veneiden vuokraus miehistöineen kalastusretkiä
varten (50102, 50300)

• vierasvenesatamat (55300)
• matkailuvaunualueet, leirintäalueet ja leiri•
•
•
•
•

paikat (55300)
tanssikoulut (85520)
teatteri- ja sirkusryhmät (90010)
ääni- ja valoesitykset (showt) (90020)
rahapeliautomaatit (92000)
ampumaradat (93110)
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Muu palvelutoiminta

S

Muu palvelutoiminta
Tähän kuuluu järjestötoiminta ja joukko muualle luokittelemattomia henkilökohtaisia palveluja. Tähän kuuluu myös henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus sekä tietokoneiden ja viestintävälineiden korjaus ja huolto (riippumatta siitä käytetäänkö niitä työpaikoilla
tai kotitalouksissa).

94

Järjestöjen toiminta

Tähän kuuluu sellaisten organisaatioiden toiminta,
jotka ajavat erityisten ryhmien etuja tai aatteita.
Näillä organisaatioilla on yleensä jäsenkunta, mutta niiden toiminta voi koskea muitakin ja olla hyödyksi muillekin kuin jäsenille. Luokan jako tehdään sen mukaan, mitä tarkoitusta organisaatiot
palvelevat: työnantajien, yrittäjien ja ammatillisten tai tieteellisten yhteisöjen etujen ajaminen
(941), työntekijöiden etujen ajaminen (942) tai
uskonnollisten, poliittisten, kulttuuristen, kasvatuksellisten aatteiden tai virkistystoimintojen edistäminen (943).

941

Elinkeinoelämän, työnantajaja ammattialajärjestöjen
toiminta

Tähän kuuluu sellaisten yksiköiden toiminta, jotka
edistävät elinkeinoelämä-, työnantaja- ja ammattialajärjestöjen jäsenten etuja ja ammatillisia asioita.

9411

Elinkeinoelämän ja
työnantajajärjestöjen toiminta

94110 Elinkeinoelämän ja
työnantajajärjestöjen toiminta
Tähän kuuluu:
• järjestöt, joiden jäsenten mielenkiinto kohdistuu liikeyritysten kehittämiseen, hyvinvointiin
jollakin tietyllä toimialalla tai taloudelliseen
kasvuun ja ilmapiirin muokkaamiseen tietyllä
maantieteellisellä tai politiikka-alueella
toimialasta riippumatta
• em. järjestöjen yhteenliittymien toiminta
• tiedon levittäminen, suhdetoiminta, edustaminen valtionhallinnon elimissä ja työmarkkinaneuvotteluissa sekä osallistuminen työ-, virkaehto- ja tulosopimusten tekemiseen:
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–
–
–
–
•

työnantajakeskusliitot
kunnallinen työmarkkinalaitos
kirkon sopimusvaltuuskunta
MTK ja muut maataloustuottajien
etujärjestöt
– teollisuuden ja kaupan ym. toimialajärjestöt
kauppakamarien, kiltojen ja vastaavien
järjestöjen toiminta

Tähän ei kuulu:

• ammattiliittojen ja -yhdistysten toiminta (94200)
• tekijänoikeusjärjestöt (74909, 90020)
9412

Ammattialajärjestöjen toiminta

94120 Ammattialajärjestöjen toiminta
Tähän kuuluu:
• sellaisten yhdistysten ja yhteisöjen toiminta, joiden jäsenten mielenkiinto kohdistuu pääasiassa
tiettyyn tieteenalaan, ammattiin tai tekniseen
alaan (esim. lääkäreiden, juristien, tilintarkastajien, insinöörien, arkkitehtien yms. yhdistykset)
• tieteellistä, akateemista tai kulttuuritoimintaa
harjoittavien asiantuntijoiden yhdistysten
toiminta (esim. kirjailijat, taidemaalarit,
esiintyvät taiteilijat, journalistit jne.)
• tiedon levittäminen, toimintanormien laatiminen ja valvonta, edustaminen valtiohallinnon elimissä ja suhdetoiminta
Tähän kuuluu myös:

• tieteelliset yhdistykset
Tähän ei kuulu:

• ammattialajärjestöjen koulutuskeskusten
toiminta (85592)

• työnantajajärjestöjen toiminta (94110)
• ammattiliittojen ja -yhdistysten toiminta (94200)

S

942

Ammattiyhdistysten toiminta

9420

Ammattiyhdistysten toiminta

94200 Ammattiyhdistysten toiminta
Tähän kuuluu:
• ammattiyhdistysten ja muiden sellaisten
yhdistysten toiminta, jotka ajavat jäsentensä
palkkausta, työsuhteita ja työoloja ym.
koskevia etuja
• sellaisten yhdistysten toiminta, joiden jäsenet
ovat työntekijöitä ja jotka ovat pääasiassa kiinnostuneet palkkausta ja työoloja koskevien käsitysten esilletuomisesta ja järjestäytyneestä
yhteistoiminnasta. Tähän kuuluu ammatin,
alueen, organisaatiorakenteen tai muun seikan
perusteella järjestäytyneiden yhdistysten
toiminta yksittäisissä tuotantolaitoksissa tms.
• sellaisten työntekijäjärjestöjen toiminta, jotka
solmivat työ- ja virkaehtosopimuksia, sekä
näiden järjestöjen piiri- ym. järjestöt: SAK,
STTK, AKAVA ja niiden jäsenjärjestöt
Tähän ei kuulu:
• ammattijärjestöjen koulutusorganisaatioiden toiminta (85592)
• ammattialajärjestöjen toiminta (94120)

949

Muiden järjestöjen toiminta

Tähän kuuluu sellaisten uskontoon, politiikkaan,
asuinympäristöön, harrastustoimintaan tms. liittyvien yhteisöjen ja järjestöjen toiminta, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä kiinnostuksen
kohteena olevia asioita ja harrastuksia sekä yleisiä
yhteiskunnallisia asioita.
Tähän ei kuulu:
• elinkeinoelämän ja työnantajien järjestöt
(94110)
• ammattialajärjestöt (94120)
• ammattiliitot ja -yhdistykset (94200)

Muu palvelutoiminta

sa, moskeijoissa, temppeleissä, synagogissa ja
muissa vastaavissa.
Tähän kuuluu:

• evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon
•
•
•
•
•

seurakunnat ja hallintoelimet (hiippakunnat,
tuomiokapitulit, kirkkohallitus)
muut uskonnolliset järjestöt, kuten Vapaakirkko, Jehovan todistajat, Adventtikirkko,
rauhanyhdistykset
muiden uskontokuntien seurakunnat
lähetysseurat, raamattuseurat
luostaripalveluja tarjoavien järjestöjen
toiminta
muut uskonnolliset järjestöt

Tähän ei kuulu:

• seurakuntien ja uskonnollisten järjestöjen
tarjoama koulutus (85599)

• seurakuntien ja uskonnollisten järjestöjen
tarjoamat terveyspalvelut (86)

• seurakuntien ja uskonnollisten järjestöjen
tarjoamat sosiaaliset palvelut (87, 88)

• hautausmaiden hoito (81300)
9492

Poliittiset järjestöt

94920 Poliittiset järjestöt
Tähän kuuluu:

• poliittisten puolueiden ja niiden nais-, nuoriso-, varhaisnuoriso-, opiskelija- ja eläkeläisjärjestöjen toiminta:
– julkisten hallintoelinten päätöksentekoon
vaikuttaminen (lobbaus) sekä tiedotus- ja
suhdetoiminta, varojen keräys jne.

9499

Muut järjestöt

94991 Tutkimusta ja kulttuuria
palvelevat järjestöt
Tähän kuuluu:

• tieteellistä tutkimusta ja kulttuuria edistävät
9491

Seurakunnat ja uskonnolliset
järjestöt

säätiöt sekä näihin verrattavat organisaatiot
Tähän ei kuulu:

94910 Seurakunnat ja uskonnolliset
järjestöt

• rahastot ja säätiöt, jotka saavat tuottoa tavaroi-

Tähän kuuluvat uskonnollisten organisaatioiden ja
yhteisöjen palvelut uskonnon harjoittajille kirkois-

•

den ja palvelujen myynnistä, luokitellaan pääasiasiallisen toimintansa mukaan
julkiseen budjettitalouteen kuuluvat tutkimustoimintaa rahoittavat yksiköt (84110)
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94999 Muualla luokittelemattomat muut
järjestöt
Tähän kuuluu:
• sellaisten järjestöjen toiminta, jotka edistävät
yhteistä asiaa yleisen koulutuksen, mielipidevaikuttamisen, varojen keräyksen yms.
välityksellä:
– ympäristönsuojelu- ja ekologiset liikkeet,
eläinsuojeluyhdistykset
– yhteiskunnallisia palveluja ja koulutusta
tukevat järjestöt, kuten koulujen tuki- ja
vanhempainyhdistykset
– erityisryhmien asioita ajavat ja niiden asemaa parantavat järjestöt, kuten vammais-,
potilas-, eläkeläis- ja etnisten ja vähemmistöryhmien järjestöt
– nais- ja miesasiajärjestöt
– isänmaalliset järjestöt, ml. sotaveteraani- ja
maanpuolustusjärjestöt
– humanitaariset ja rauhanjärjestöt, ystävyysseurat
– kansalaisaloite- ja protestiliikkeet
– asukas-, kiinteistö- ja kotiseutuyhdistykset
• kuluttajien neuvontajärjestöt

95

Tietokoneiden ja
viestintälaitteiden korjaus

Tähän kuuluu tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden sekä viestintälaitteiden korjaus ja huolto.

9511

vät yhdistykset

• Lions- ja rotary-klubit, Zonta-yhdistykset yms.
• nuorisojärjestöt, opiskelijayhdistykset, kerhot
ja osakunnat, partiolippukunnat jne.

• kulttuuri-, viihde- tai harrastustoimintaa
(muuta kuin urheilua) tarjoavat yhdistykset,
esim. runo-, kirjallisuus-, historialliset, puutarhanhoito-, valokuvaus-, musiikki-, taide-, käsityö- ja keräilykerhot, sosiaaliset klubit jne.
Tähän ei kuulu:

• poliittisiin puolueisiin liittyvien järjestöjen
toiminta (94920)

• hyväntekeväisyystyö, kuten varojen kerääminen
sosiaalityöhön (88999)

• sosiaalipalveluja ylläpitävät yhdistykset (87,
88)

• ammatillisten taiteilijaryhmien toiminta (900)
• urheiluseurojen ja muiden urheilujärjestöjen
•
•
•
•

toiminta (93120, 93190)
ammattialajärjestöt (94120)
elokuvakerhot (59140)
kirjakerhot (47911)
kuorojen toiminta (90010)

Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja
kotitaloustavaroiden korjaus

Tähän kuuluu tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden, viestintälaitteiden, viihde-elektroniikan, kotitalouskoneiden, huonekalujen sekä henkilökohtaisten tavaroiden korjaus ja huolto.

951

• auto- ja moottoriajoneuvoharrastukseen liitty-

Tietokoneiden ja niiden
oheislaitteiden korjaus

95110 Tietokoneiden ja niiden
oheislaitteiden korjaus
Tähän kuuluu elektronisten laitteiden, kuten tietokoneiden, tietokonelaitteistojen ja oheislaitteiden korjaus riippumatta siitä, käytetäänkö niitä
työpaikoilla vai kotitalouksissa.
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Tähän kuuluu mm. seuraavien laitteiden korjaus
ja huolto:
• pöytä-, kannettavat ja kämmentietokoneet
• tietokoneiden oheislaitteet:
– magneettiset levyasemat, flash-muistit ja
muut muistilaitteet
– optiset levyasemat (CD-RW, CD-ROM,
DVD-ROM, DVD-RW)
– tulostimet
– näytöt
– näppäimistöt
– hiiret, pelinohjaimet ja ohjauspallot
– korttimodeemit ja ulkoiset tietokonemodeemit
– erityistietokonepäätteet
– skannerit (kuvanlukijat)
• palvelimet
• viivakoodinlukijat
• älykortinlukijat
• virtuaalikypärät
• tietokoneprojektorit (videotykit)

S

• monitoimiset kopiokoneet (tulostus, kopioin•

ti, skannaus, faksi)
päätelaitteet, kuten pankkiautomaatit; muut
kuin mekaanisesti toimivat kassapäätteet

Tähän ei kuulu:
• operaattoritason modeemien (carrier class modems) korjaus ja huolto (95120)
• muiden toimistokoneiden korjaus ja huolto
(33121)

9512

Viestintälaitteiden korjaus

95120 Viestintälaitteiden korjaus
Tähän kuuluu mm. seuraavien viestintälaitteiden
korjaus ja huolto:
• puhelimet
• matkapuhelimet, kommunikaattorit
• radiopuhelimet
• henkilöhakulaitteet, turvarannekkeet
• operaattoritason modeemit (carrier class
modems)
• faksit
• viestinsiirtolaitteet (esim. reitittimet, sillat)
• murto- ja palohälytyslaitteistojen ja järjestelmien korjaus ja huolto
• ammattikäytössä olevat televisio- ja videokamerat
Tähän ei kuulu:
• kotitalouksien käyttämien videokameroiden korjaus (95210)

952

Henkilökohtaisten ja
kotitaloustavaroiden korjaus

Tähän kuuluu henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus ja huolto.

9521

Viihde-elektroniikan korjaus

95210 Viihde-elektroniikan korjaus
Tähän kuuluu viihde-elektroniikan korjaus ja
huolto:
• televisiot ja radiot
• kuvan tallennus- ja toistolaitteet
• digisovittimet
• äänen tallennus- ja toistolaitteet
• kotitalouksien käyttämät videokamerat
Tähän ei kuulu:
• ammattikäytössä olevien televisio- ja videokameroiden korjaus (95120)

9522

Muu palvelutoiminta

Kotitalouskoneiden sekä kodin ja
puutarhan laitteiden korjaus

95220 Kotitalouskoneiden sekä kodin ja
puutarhan laitteiden korjaus
Tähän kuuluu:

• kotitalouskoneiden korjaus ja huolto:
– jääkaapit, liedet, pesukoneet, kuivausrummut, liikuteltavat ilmastointilaitteet jne.

• puutarhan laitteiden korjaus ja huolto:
– ruohonleikkurit, pensasleikkurit, lumilingot ja lehtipuhaltimet jne.
Tähän ei kuulu:
• voimakäyttöisten käsityökalujen korjaus
(33121)
• keskusilmastointijärjestelmien korjaus (43220)

9523

Jalkineiden ja nahkatavaroiden
korjaus

95230 Jalkineiden ja nahkatavaroiden
korjaus
Tähän kuuluu:

• kenkien, saappaiden, laukkujen yms. korjaus
• kenkien liukuesteiden kiinnittäminen
9524

Huonekalujen ja kodin kalusteiden
korjaus

95240 Huonekalujen ja kodin kalusteiden
korjaus
Tähän kuuluu:

• huonekalujen ja kodin kalusteiden korjaus ja
entisöinti (ml. verhoilu)

• julkisten tilojen kalusteiden korjaus ja
entisöinti
Tähän ei kuulu:

• museoissa olevien ja vastaavanlaisten huonekalujen entisöinti (90030)

• ajoneuvojen istuinten verhoilu (45201)
9525

Kellojen ja korujen korjaus

95250 Kellojen ja korujen korjaus
Tähän kuuluu:

• rannekellojen ja muiden kellojen korjaus
• kellojen osien korjaus:
– kellon kuoret ja kotelot kaikista materiaaleista
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– kellonkoneistot, kronometrit (tarkkuuskel•
•

lot) jne.
korujen ja muiden kultasepäntuotteiden korjaus
kaiverruspalvelut

Tähän ei kuulu:
• metallin teollinen kaivertaminen (25610)
• kellokorttilaitteiden, leimauslaitteiden, aikalukkojen ja muiden ajanrekisteröintilaitteiden
korjaus (33130)

• vaatteiden ja muiden tekstiilien korjaus ja
muuntaminen

• kirjojen entisöinti ja uudelleensitominen
• lelujen ja vastaavien tavaroiden korjaus
• muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus

• pianonviritys yms.
• soittimien korjaus (paitsi urut ja historialliset
soittimet)
Tähän ei kuulu:

9529

Muiden henkilökohtaisten ja
kotitaloustavaroiden korjaus

95290 Muiden henkilökohtaisten ja
kotitaloustavaroiden korjaus
Tähän kuuluu:
• polkupyörien korjaus
• urheilutarvikkeiden (paitsi urheiluaseet) ja
retkeilytarvikkeiden korjaus

96

• voimakäyttöisten käsityökalujen korjaus
(33121)

• urheilu- ja harrastustyyppisten aseiden korjaus
(33110)

• urkujen ja historiallisten soittimien korjaus
(33190)

• tekstiilien painaminen asiakkaan odottaessa
(13300)

• turkisten korjaus (14200)

Muut henkilökohtaiset palvelut

Tähän kuuluvat muualle luokittelemattomat palvelut, kuten tekstiilien ja turkisten pesu- ja puhdistuspalvelut, kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut, hautaus- ja siihen liittyvät palvelut.

960

Muut henkilökohtaiset
palvelut

9601

Pesulapalvelut

96011 Pesulapalvelut yrityksille
Tähän kuuluu pesulapalveluiden tuottaminen
pääasiassa yrityksille, yhteisöille ja kiinteistöille:
• mattojen, liinavaatteiden, työvaatteiden ja
muiden tekstiilien pesu eri menetelmillä ja jälkikäsittely
• pyykin nouto ja toimitus
• mattojen, kokolattiamattojen ja verhojen puhdistus ja pesu myös asiakkaan omissa tiloissa
• liinavaatteiden, työvaatteiden ja vastaavien
tarvikkeiden vuokraus pesuloiden toimesta
Tähän ei kuulu:
• muiden vaatteiden kuin työasujen vuokraus
(myös vuokrauksen ohella tapahtuva vaatteiden
puhdistus) (77290)
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• vaihtomattopalvelu (77290)
• vaatteiden korjaus- ja muutostyöt (95290)
96012 Pesulapalvelut kotitalouksille
Tähän kuuluu pesulapalveluiden tuottaminen
pääasiassa kotitalouksille:
• kaikenlaisten vaatteiden (ml. turkikset) sekä
kodintekstiilien, kuten mattojen, liinavaatteiden ja verhojen pesu eri menetelmillä ja
jälkikäsittely
• pyykin nouto ja toimitus
• mattojen ja verhojen puhdistus ja pesu, myös
asiakkaan tiloissa
• vaippapalvelu
• itsepalvelupesulatoiminta

9602

Kampaamo- ja
kauneudenhoitopalvelut

96021 Parturit ja kampaamot
Tähän kuuluu:
• naisten ja miesten hiusten pesu, leikkaus,
muotoilu, värjäys, sävytys, kihartaminen, suoristaminen yms.
• parranajo ja muotoilu

S

Muu palvelutoiminta

96022 Kauneudenhoitopalvelut

9604

Tähän kuuluu kosmetologien, manikyristien ja pedikyristien palvelut:
• kasvohoito, meikkaus jne.
• käsien ja jalkojen hoito

96040 Kylpylaitokset, saunat, solariumit
yms. palvelut

Tähän ei kuulu:
• solariumit (96040)
• lävistysten tekeminen (96090)
• terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneiden jalkaterapeuttien suorittama jalkojenhoito (86909)
• terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneiden hoitajien muut hoidot, esim. hieronta (86909)

9603

Hautaustoimistojen palvelut

96030 Hautaustoimistojen palvelut
Tähän kuuluu hautaus- ja tuhkauspalvelu ja niihin
liittyvät toiminnot:
• vainajien valmistaminen hautausta tai tuhkausta varten, palsamointi ja hautausurakoitsijan palvelut
• siunaus- ja muistotilaisuuksien järjestäminen
• arkkujen ja uurnien myynti
• kukkalaitteiden myynti ja koristelujen järjestäminen
Tähän kuuluu myös:
• lemmikkieläinten hautaus- ja tuhkauspalvelut
Tähän ei kuulu:
• hautajaisiin liittyvät uskonnolliset toimitukset
(94910)
• hautausmaiden hoito (81300)

Kylpylaitokset, saunat, solariumit
yms. palvelut

Tähän kuuluu:

• saunat, kylpylät, solariumit, luontaishoitolat,
hieronta, vartalohoidot ja muut fyysistä hyvinvointia edistävät toiminnot
Tähän ei kuulu:
kylpylähotellit (55101)
lääkinnällinen hieronta ja terapia (86909)
kuntosalien toiminta (93130)
lääkärijohtoiset luontaishoitolat ja kylpylaitokset
(86102)
• kauneushoitolat (96022)

•
•
•
•

9609

Muualla luokittelemattomat
henkilökohtaiset palvelut

96090 Muualla luokittelemattomat
henkilökohtaiset palvelut
Tähän kuuluu:

• astrologinen toiminta, horoskooppien laatijat,
ennustajat

• seuralais-, treffi- ja avioliittotoimistojen
palvelut

• lemmikkieläinpalvelut, kuten täysihoito, siistiminen, trimmaus, kaitseminen ja koulutus

• sukututkimuspalvelut
• tatuointi- ja lävistysstudioiden toiminta
• kengänkiillottajien, kantajien, pysäköintipalvelijoiden jne. toiminta

• kolikoilla toimivien palveluautomaattien

•

toimilupatoiminta (valokuvaus- ja punnituskoneet, verenpainetta mittaavat koneet,
kolikoilla toimivat säilytyslokerot jne.)
puhelin- ja muut seksipalvelut

Tähän ei kuulu:
eläinlääkintäpalvelut (75000)
itsepalvelupesulat (96012)
kolikoilla toimivat rahapeliautomaatit (92000)
kolikoilla toimivat pelit (93299)

•
•
•
•
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T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriytymätön
toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön

T

Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden
ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön

97

Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden
työnantajina

970

Kotitalouksien toiminta
kotitaloustyöntekijöiden
työnantajina

9700

Kotitalouksien toiminta
kotitaloustyöntekijöiden
työnantajina

97000 Kotitalouksien toiminta
kotitaloustyöntekijöiden
työnantajina
Tähän kuuluu:
• kotitalouksien toiminta työnantajina kotitaloudessa työskenteleville työntekijöille, kuten
taloudenhoitajille, kokeille, palvelijoille, puutarhureille, autonkuljettajille, vahtimestareille,
lastenhoitajille, yksityisopettajille, yksityissih-

98

teereille, vanhusten ja vammaisten hoitajille ja
avustajille yms. Tämän toiminnan aikaansaama
tuotanto käytetään työnantajana toimivassa kotitaloudessa.
Tähän ei kuulu:
pitopalvelu (56210)
siivouspalvelut (812)
lasten päivähoito (88911)
kotipalvelut lapsiperheille (88991)
kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille
(88101)
• muut itsenäisten yrittäjien tuottamat palvelut
kotitalouksille, jotka luokitellaan kunkin
palvelun mukaan
• kotitalouksien eriyttämätön palvelujen tuottaminen omaan käyttöön (98200)

•
•
•
•
•

Kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja
palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön

Tähän kuuluu kotitalouksien eriyttämätön tavaroiden ja palvelujen tuottaminen omaan käyttöön.
Kotitaloudet luokitellaan tähän luokkaan vain, jos
niiden pääasiallista toimintaa on mahdoton määritellä. Jos kotitalous harjoittaa markkinatuotantoa,
se luokitellaan sen harjoittaman pääasiallisen
markkinatoiminnan mukaan.
Tämä luokka on määritelty Eurostatin toimialaluokitukseen eräiden erityistutkimusten tarpeita
varten. Tätä luokkaa ei käytetä Suomessa kansallisella tasolla yritystoimintaa kuvaavissa tilastoissa.
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981

Kotitalouksien eriyttämätön
toiminta tavaroiden tuottamiseksi omaan käyttöön

9810

Kotitalouksien eriyttämätön
toiminta tavaroiden tuottamiseksi
omaan käyttöön

98100 Kotitalouksien eriyttämätön
toiminta tavaroiden tuottamiseksi
omaan käyttöön
Tähän kuuluu:
• kotitalouksien eriyttämätön tavaroiden tuottaminen omaan käyttöön, kuten kotitarvemetsäs-

T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriytymätön
toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
tys, -kalastus ja -viljely, marjojen ym. poiminta,
rakentaminen, vaatteiden valmistaminen jne.
Tämä luokka on määritelty Eurostatin toimialaluokitukseen eräiden erityistutkimusten tarpeita
varten. Tätä luokkaa ei käytetä Suomessa kansallisella tasolla yritystoimintaa kuvaavissa tilastoissa.
Tähän ei kuulu:
• markkinoitavaksi tarkoitettujen tavaroiden tuottaminen, mikä luokitellaan sopivalle tavaroiden
tuotannon toimialalle

982

Kotitalouksien eriyttämätön
toiminta palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön

9820

Kotitalouksien eriyttämätön
toiminta palvelujen tuottamiseksi
omaan käyttöön

98200 Kotitalouksien eriyttämätön
toiminta palvelujen tuottamiseksi
omaan käyttöön
Tähän kuuluu:

• kotitalouksien eriyttämätön palvelujen tuottaminen omaan käyttöön, kuten ruuanlaitto,
opettaminen, perheenjäsenien hoito ym. palvelut. Jos kotitaloudet harjoittavat myös erilaisten tavaroiden tuotantoa, ne luokitellaan
kotitalouksien eriyttämättömään tavaroiden
tuotantoon omaan käyttöön (98100).
Tämä luokka on määritelty Eurostatin toimialaluokitukseen eräiden erityistutkimusten tarpeita
varten. Tätä luokkaa ei käytetä Suomessa kansallisella tasolla yritystoimintaa kuvaavissa tilastoissa.

Tilastokeskus 327

U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

U

Kansainvälisten organisaatioiden ja
toimielinten toiminta

99

Kansainvälisten organisaatioiden ja
toimielinten toiminta

990

Kansainvälisten
organisaatioiden ja
toimielinten toiminta

9900

Kansainvälisten organisaatioiden
ja toimielinten toiminta

•

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, Maailmanpankki, Maailman tullijärjestö, OECD, öljynviejämaiden järjestö OPEC, EU, EFTA jne.
Suomessa toimivat ulkomaiset lähetystöt ja
konsulaatit

Tähän ei kuulu:

99000 Kansainvälisten organisaatioiden
ja toimielinten toiminta

• ulkomaalaisomisteiset yritykset ja rahoituslai-

Tähän kuuluu:
• kansainvälisten järjestöjen toiminta, kuten YK,
sen erityisjärjestöt ja alueelliset organisaatiot,

•
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tokset, jotka luokitellaan varsinaisen toimintansa mukaan
Suomen lähetystöt ja konsulaatit muissa maissa
(84210)

X

X

Toimiala tuntematon

00

Toimiala tuntematon

000

Toimiala tuntematon

0000

Toimiala tuntematon

Toimiala tuntematon

00000 Toimiala tuntematon
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LIITE 1
Toimialaluokitusten 2002 ja 2008 välinen muunnosavain
Toimialaluokitus 2002

Toimialaluokitus 2008

01111

01110*

Viljakasvien sekä palko- ja öljykasvien viljely

01112

Muiden viljelykasvien viljely

01120

Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely

01130

Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja
maustekasvien viljely

01120
01160
01612
01133
01134
01140
01150
01199
01280
01290*
01131*
01132
01191
01280
01300
02300
01210
01220
01230
01240
01250*

01211
01212
01213

Lypsykarjatalous
Lihakarjan kasvatus
Muu nautakarjatalous

01260
01270
01280
01290
01300
02300
01410
01420
01420

Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja
öljysiemenkasvien viljely
Riisin viljely
Kuitukasvien viljely
Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena
Perunan viljely
Sokerijuurikkaan viljely
Sokeriruo'on viljely
Tupakan viljely
Muiden yksivuotisten kasvien viljely
Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely
Muu monivuotisten kasvien viljely
Vihannesten viljely avomaalla
(pl. peruna ja sokerijuurikas)
Vihannesten viljely kasvihuoneessa
Koristekasvien viljely
Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely
Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen
Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
Rypäleiden viljely
Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely
Sitrushedelmien viljely
Omenoiden, kirsikoiden, luumujen ym.
kota- ja kivihedelmien viljely
Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja
pensaissa kasvavien hedelmien viljely
Öljyä sisältävien hedelmien viljely
Juomakasvien viljely
Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely
Muu monivuotisten kasvien viljely
Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen
Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
Lypsykarjan kasvatus
Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus
Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2002

Toimialaluokitus 2008

01220

Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja
muulien hoito

01430*

Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus

01230

Sikojen hoito

01240

Siipikarjan hoito

01251
01252
01259

Turkistarhaus
Poronhoito
Muu eläinten hoito

01301
01302
01410

Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous
Yhdistetty kasvinviljely ja muu kotieläintalous
Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito

01420
01500
02011

Eläinten hoitoon liittyvät palvelut pl. eläinlääkintä
Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta
Metsän kasvatus

02013

Puunkorjuu

02019

Muu metsätalous

02020
05010

Metsätaloutta palveleva toiminta
Kalastus

05020

Kalanviljely

10100

Kivihiilen kaivu

01450
01461*
01462
01471*
01472
01479
01499
01491
01492
01440
01499*
01500
01500
01611*
01612
01630
01640
81300
01620
01700
02100*
02400
01290
02200*
02400
16100
02100
02200
02300*
02400
03110*
03120
03210*
03220
05100*
09900

10200

Ruskohiilen kaivu

Lampaiden ja vuohien kasvatus
Porsastuotanto
Lihasikojen kasvatus
Kananmunien tuotanto
Broilerien tuotanto
Muu siipikarjatalous
Muu eläinten hoito
Turkistarhaus
Poronhoito
Kamelien ja kamelieläinten kasvatus
Muu eläinten hoito
Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
Kasvinviljelyn tukipalvelut
Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena
Sadon jatkokäsittely
Siementen käsittely kasvinviljelyä varten
Maisemanhoitopalvelut
Kotieläintaloutta palveleva toiminta
Metsästys ja sitä palveleva toiminta
Metsänhoito
Metsätaloutta palveleva toiminta
Muu monivuotisten kasvien viljely
Puunkorjuu
Metsätaloutta palveleva toiminta
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
Metsänhoito
Puunkorjuu
Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
Metsätaloutta palveleva toiminta
Merikalastus
Sisävesikalastus
Kalanviljely meressä
Kalanviljely sisävesissä
Kivihiilen kaivu
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva
toiminta
Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
Ruskohiilen kaivu

19200
05200*

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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09900

10300

Turpeen nosto ja muokkaus

19200
08920*
09900
16290
19200
06100*
06200
09100

11100

Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto

11200
12000

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

13100

Rautamalmien louhinta

07100*
09900

13200

Muiden metallimalmien louhinta pl. uraani
ja torium

07290*
09900

14110

Koriste- ja rakennuskiven louhinta

08111*
09900

14120

Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta

08112*
09900

14130

Liuskekiven louhinta

08113*
09900

14210

Soran ja hiekan otto

08120*
09900

14220

Saven ja kaoliinin otto

08120*
09900

14300

Kemiallisten mineraalien louhinta

08910*
09900

14400

Suolan tuotanto

08930*
09900

52219
09100
07210*
09900

10840

Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva
toiminta
Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
Turpeen nosto
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva
toiminta
Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olkija punontatuotteiden valmistus
Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
Raakaöljyn tuotanto
Maakaasun tuotanto
Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva
toiminta
Muu maaliikennettä palveleva toiminta
Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva
toiminta
Uraani- ja toriummalmien louhinta
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva
toiminta
Rautamalmien louhinta
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva
toiminta
Muiden värimetallimalmien louhinta
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva
toiminta
Koriste- ja rakennuskiven louhinta
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
Liuskekiven louhinta
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
Suolan tuotanto
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2002

Toimialaluokitus 2008

14500

Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta

08990*
09900

15110
15120

Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely

15130

Lihanjalostus

15200

Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä

15310
15320
15330

Perunoiden jalostus ja säilöntä
Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus
Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus
ja säilöntä

10110
10110
10120*
10130*
10850
10890
10200*
10850
10310
10320
10390*

15410

10850
Raakakasvi- ja -eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus 10410

15420

Puhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus

10410

15430

Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen
valmistus
Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus
Jäätelön valmistus
Myllytuotteiden valmistus
Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus

10420

15510
15520
15610
15620

10510
10520
10610
10620*
10890
10910
10920
10710*

15710
15720
15810

Rehujen valmistus
Lemmikkieläinten ruokien valmistus
Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten
valmistus

15820

Näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten
valmistus

15830
15840

Sokerin valmistus
Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus

15850

10820*
Makaronin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus 10730

15860
15870

Teen ja kahvin valmistus
Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus

10850
10720*
10850
10810
10390

10830
10840*
10890

Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva
toiminta
Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja)
Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja)
Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus
Einesten ja valmisruokien valmistus
Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus
Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä
Einesten ja valmisruokien valmistus
Perunoiden jalostus ja säilöntä
Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus
Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja
säilöntä
Einesten ja valmisruokien valmistus
Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen ja -rasvojen
valmistus (pl. ravintorasvat)
Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen ja -rasvojen
valmistus (pl. ravintorasvat)
Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen
valmistus
Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus
Jäätelön valmistus
Myllytuotteiden valmistus
Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus
Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus
Kotieläinten rehujen valmistus
Lemmikkieläinten ruokien valmistus
Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja
kakkujen valmistus
Einesten ja valmisruokien valmistus
Näkkileivän ja keksien valmistus; säilyvien
leivonnaisten ja kakkujen valmistus
Einesten ja valmisruokien valmistus
Sokerin valmistus
Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja
säilöntä
Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus
Makaronin, nuudelien, kuskusin ja vastaavien
jauhotuotteiden valmistus
Teen ja kahvin valmistus
Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus
Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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15880

10860*

Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus

11070
15890

Muiden elintarvikkeiden valmistus

15910

Tislattujen alkoholijuomien valmistus

10890*
35301
11010

15920

Etyylialkoholin valmistus käymisteitse

11010*

15930
15940

Viinin valmistus
Siiderin ja muiden hedelmäviinien valmistus

20140
11020
11030*
11070

15950

Muiden tislaamattomien juomien valmistus
käymisteitse
Oluen valmistus
Maltaiden valmistus
Kivennäisvesien ja virvoitusjuomien valmistus

15960
15970
15980
16000
17110
17120
17130
17140
17150
17160
17170
17210
17220
17230
17240
17250
17300
17401
17409

Tupakkatuotteiden valmistus
Puuvillakuitujen valmistelu ja kehruu
Karstavillakuitujen valmistelu ja kehruu
Kampavillakuitujen valmistelu ja kehruu
Pellavakuitujen valmistelu ja kehruu
Silkkikuitujen valmistus
Ompelulangan valmistus
Muiden tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
Puuvillakankaiden kudonta
Karstavillakankaiden kudonta
Kampavillakankaiden kudonta
Silkkikankaiden kudonta
Muiden kankaiden kudonta
Tekstiilien viimeistely
Sisustustekstiilien valmistus
Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden
sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus

11040
11050
11060
11070
12000
13100
13100
13100
13100
13100
13100
13100
13200
13200
13200
13200
13200
13300
13921
13922*
32501
32991
33190
95290

17510

Mattojen valmistus

13930

Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus
Virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesien ja
muiden pullotettujen vesien tuotanto
Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus
Kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu
Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen;
etyylialkoholin valmistus käymisteitse
Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen;
etyylialkoholin valmistus käymisteitse
Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
Viinin valmistus rypäleistä
Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus
Virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesien ja
muiden pullotettujen vesien tuotanto
Muiden tislaamattomien juomien valmistus
käymisteitse
Oluen valmistus
Maltaiden valmistus
Virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesien ja
muiden pullotettujen vesien tuotanto
Tupakkatuotteiden valmistus
Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
Kankaiden kudonta
Kankaiden kudonta
Kankaiden kudonta
Kankaiden kudonta
Kankaiden kudonta
Tekstiilien viimeistely
Sisustustekstiilien valmistus
Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja
-tarvikkeiden valmistus (pl. hammasproteesit)
Turvavarusteiden valmistus
Muiden laitteiden korjaus ja huolto
Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden
korjaus
Mattojen valmistus

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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17520

Köysien, narujen ja verkkojen valmistus

13940*

17530

Kuitukankaiden valmistus

33190
13950

17540

Muiden tekstiilituotteiden valmistus

13960
13990*
17220

17600
17710

18220

13910
14190
14310*
Neulepuseroiden, -takkien ja sen kaltaisten tuottei- 14390
den valmistus
Nahkavaatteiden valmistus
14110
Työvaatteiden valmistus
14120*
32991
Muiden päällysvaatteiden valmistus
14130

18230
18240

Alusvaatteiden valmistus
Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus

18300

Turkisten muokkaus ja turkistuotteiden valmistus

17720
18100
18210

Trikooneulosten valmistus
Sukkien ja sukkahousujen valmistus

19100
19200

Parkitseminen ja muu nahan valmistus
Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden valmistus

19300

Jalkineiden valmistus

20100

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

20201
20202
20203

Vanerin ja vaneriviilun valmistus
Lastulevyn valmistus
Kuitulevyn valmistus

14140
14190*
32991
13200
13910
14130
14190
14200*
15110
15110
15120
15200*
16290
22190
22290
32300
02200
16100*
16290
16211
16212
16213

Purjelankojen, nuoran, sidelangan ja verkkojen
valmistus
Muiden laitteiden korjaus ja huolto
Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmistus
(pl. vaatteet)
Teknisten ja teollisuustekstiilien valmistus
Muualla luokittelematon tekstiilituotteiden
valmistus
Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden
valmistus
Neulosten valmistus
Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus
Sukkien ja sukkahousujen valmistus
Muiden neulevaatteiden valmistus
Nahkavaatteiden valmistus
Työvaatteiden valmistus
Turvavarusteiden valmistus
Muu takkien, pukujen, housujen, hameiden yms.
valmistus
Alusvaatteiden valmistus
Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus
Turvavarusteiden valmistus
Kankaiden kudonta
Neulosten valmistus
Muu takkien, pukujen, housujen, hameiden yms.
valmistus
Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus
Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus
Turkisten ja nahan muokkaus ja värjäys
Turkisten ja nahan muokkaus ja värjäys
Matka-, käsi- ym. laukkujen, satuloiden ja
valjaiden valmistus
Jalkineiden valmistus
Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja
punontatuotteiden valmistus
Muiden kumituotteiden valmistus
Muiden muovituotteiden valmistus
Urheiluvälineiden valmistus
Puunkorjuu
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja
punontatuotteiden valmistus
Vanerin ja vaneriviilun valmistus
Lastulevyn valmistus
Kuitulevyn valmistus

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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20301

Puutalojen valmistus

20309

Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

20400

Puupakkausten valmistus

20510

Muiden puutuotteiden valmistus

16231*
41200
16100
16220
16239*
43320
16240*
33190
16290*
32999
33190
16290*

20520

Korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus

21110
21120
21211
21219

21230
21240
21250

Massan valmistus
Paperin ja kartongin valmistus
Säkkien ja pussien valmistus
Aaltopahvin sekä muiden paperi- ja kartonkipakkausten valmistus
Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden
valmistus
Paperikauppatavaroiden valmistus
Tapettien valmistus
Muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus

22110

Kirjojen kustantaminen

58110*
58120
59200

22120
22130

Sanomalehtien kustantaminen
Aikakauslehtien kustantaminen

58130
58141

22140

Äänitallenteiden kustantaminen

58142*
59200

22150
22210
22220

Muu kustannustoiminta
Sanomalehtien painaminen
Muu painaminen

22230
22240
22250

Kirjansidonta
Painamista edeltävä toiminta
Muu painamiseen liittyvä toiminta

22310

Äänitallenteiden jäljentäminen

21220

32991
17110
17120
17211
17212
17220
17230
17240
17290

58190
18110
17230
18120*
18140
18130
18130*
18140
18200

Puutalojen valmistus
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
Asennettavien parkettilevyjen valmistus
Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
Rakennuspuusepän asennustyöt
Puupakkausten valmistus
Muiden laitteiden korjaus ja huolto
Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja
punontatuotteiden valmistus
Muu muualla luokittelemattomien tuotteiden
valmistus
Muiden laitteiden korjaus ja huolto
Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja
punontatuotteiden valmistus
Turvavarusteiden valmistus
Massan valmistus
Paperin, kartongin ja pahvin valmistus
Paperisäkkien ja -pussien valmistus
Aaltopahvin sekä paperi- ja kartonkipakkausten
valmistus
Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden
valmistus
Paperikauppatavaroiden valmistus
Tapettien valmistus
Muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden
valmistus
Kirjojen kustantaminen
Hakemistojen ja postituslistojen julkaiseminen
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin
kustantaminen
Sanomalehtien kustantaminen
Paikallislehtien ja harvemmin ilmestyvien
sanomalehtien kustantaminen
Aikakauslehtien kustantaminen
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin
kustantaminen
Muu kustannustoiminta
Sanomalehtien painaminen
Paperikauppatavaroiden valmistus
Muu painaminen
Sidonta ja siihen liittyvät palvelut
Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut
Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut
Sidonta ja siihen liittyvät palvelut
Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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22320
22330
23100
23200
23300

18200
18200
19100
19200
20130

Kuvatallenteiden jäljentäminen
Atk-tallenteiden jäljentäminen
Koksin valmistus
Öljytuotteiden valmistus
Ydinpolttoaineen valmistus

21200
24460
38120
38220*
24110

Teollisuuskaasujen valmistus

24120
24130

Värien ja pigmenttien valmistus
Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien
valmistus
Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus

24140
24150
24160
24170
24200

20110*
20140
20120
20130
19100
20140*
20150
20160
20170
20200

24300
24410
24420

Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
Muoviaineiden valmistus
Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus
Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus
Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus
Lääkeaineiden valmistus
Lääkevalmisteiden valmistus

24510

Saippuan, puhdistus- ja kiillotusaineiden valmistus 20410

24520
24610
24620

Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden valmistus
Räjähdysaineiden valmistus
Liimojen ja gelatiinin valmistus

20420
20510
20520*
20590

24630
24640

Eteeristen öljyjen valmistus
Valokuvauskemikaalien valmistus

20530
20590

24650
24660

Tallennevälineiden valmistus
Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus

26800
19200
20590*

24700
25110
25120

Tekokuitujen valmistus
Renkaiden valmistus
Renkaiden pinnoitus

20600
22110
22110

20300
21100
21200*
32501

Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
Koksituotteiden valmistus
Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien
valmistus
Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus
Ydinpolttoaineen valmistus
Ongelmajätteen keruu
Ongelmajätteen käsittely, loppusijoitus ja
hävittäminen
Teollisuuskaasujen valmistus
Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
Värien ja pigmenttien valmistus
Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien
valmistus
Koksituotteiden valmistus
Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
Muoviaineiden valmistus
Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus
Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus
Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus
Lääkeaineiden valmistus
Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja
-tarvikkeiden valmistus (pl. hammasproteesit)
Saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden
valmistus
Hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus
Räjähdysaineiden valmistus
Liimojen valmistus
Muualla luokittelematon kemiallisten tuotteiden
valmistus
Eteeristen öljyjen valmistus
Muualla luokittelematon kemiallisten tuotteiden
valmistus
Tallennevälineiden valmistus
Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
Muualla luokittelematon kemiallisten tuotteiden
valmistus
Tekokuitujen valmistus
Renkaiden valmistus ja uudelleenpinnoitus
Renkaiden valmistus ja uudelleenpinnoitus

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2002

Toimialaluokitus 2008

25130

22190*
32501

25210

Muiden kumituotteiden valmistus

Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien
valmistus

25220
25230

Muovipakkausten valmistus
Rakentajain muovituotteiden valmistus

25240

Muiden muovituotteiden valmistus

26110
26120
26130

Tasolasin valmistus
Tasolasin muotoilu ja muokkaus
Onton lasitavaran valmistus

26140
26150

Lasikuidun ja lasivillan valmistus
Muu lasin valmistus ja muokkaus mukaan lukien
teknisen lasin valmistus
Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus
Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus
Keraamisten eristystuotteiden valmistus
Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus
Muiden ei-tulenkestävien keraamisten tuotteiden
valmistus
Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
Keraamisten laattojen valmistus
Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus
Sementin valmistus
Kalkin valmistus
Kipsin valmistus
Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
Valmisbetonin valmistus
Muurauslaastin valmistus
Kuitusementin valmistus
Muiden betoni-, sementti- ja kipsituotteiden
valmistus
Kivituotteiden valmistus
Hiontatuotteiden valmistus

26210
26220
26230
26240
26250
26260
26300
26400
26510
26520
26530
26610
26620
26630
26640
26650
26660
26700
26810

33190
38320
22210*
33190
33200
22220
22230*
22290
22290*
27330
32991
23110
23120
23130*
23190
23140
23190*
23410
23420
23430
23440
23490
23200
23310
23320
23510
23520
23520
23610
23620
23630
23640
23650
23690
23700
23910

Muiden kumituotteiden valmistus
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja
-tarvikkeiden valmistus (pl. hammasproteesit)
Muiden laitteiden korjaus ja huolto
Lajiteltujen materiaalien kierrätys
Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien
valmistus
Muiden laitteiden korjaus ja huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Muovipakkausten valmistus
Rakennusmuovien valmistus
Muiden muovituotteiden valmistus
Muiden muovituotteiden valmistus
Kytkentälaitteiden valmistus
Turvavarusteiden valmistus
Tasolasin valmistus
Tasolasin muotoilu ja muokkaus
Onton lasitavaran valmistus
Muu lasin valmistus ja muokkaus
ml. tekniset lasituotteet
Lasikuitujen valmistus
Muu lasin valmistus ja muokkaus
ml. tekniset lasituotteet
Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus
Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus
Keraamisten eristystuotteiden valmistus
Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus
Muiden keramiikkatuotteiden valmistus
Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
Keraamisten tiilien ja laattojen valmistus
Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan
valmistus
Sementin valmistus
Kalkin ja kipsin valmistus
Kalkin ja kipsin valmistus
Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
Valmisbetonin valmistus
Muurauslaastin valmistus
Kuitusementin valmistus
Muiden betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden
valmistus
Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely
Hiontatuotteiden valmistus

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2002

Toimialaluokitus 2008

26820

23990

27100
27210
27220

Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden
valmistus
Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus
Valurautaputkien valmistus
Teräsputkien valmistus

27310
27320
27330
27340
27410
27420
27430
27440
27450
27510
27520
27530
27540
28110

Raudan ja teräksen kylmävetäminen
Rainan kylmävalssaus
Kylmämuovaus ja kylmätaitto
Teräslanganveto
Jalometallien valmistus
Alumiinin valmistus
Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus
Kuparin valmistus
Muiden värimetallien valmistus
Raudan valu
Teräksen valu
Kevytmetallien valu
Muiden värimetallien valu
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus

28120

Metallisten rakennuspuusepän tuotteiden
valmistus

24310
24320
24330
24340
24410
24420
24430
24440
24450
24510
24520
24530
24540
25110*
33110
25120*

28210

Metallisäiliöiden valmistus

28220

Keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja
kuumavesivaraajien valmistus

24100
24510
24200

33110
25290*
33110
25210*
28210

28300

28400

28510
28520
28610

Höyrykattiloiden valmistus pl. keskuslämmityslaitteet

33110
25300*

33110
33200
Metallin takominen, puristaminen ja meistäminen; 25500*
jauhemetallurgia
90030
Metallin pintakäsittely ja karkaisu
25610
Metallin mekaaninen työstö
25620
Ruokailuvälineiden, saksien ym. leikkuuvälineiden 25710*
valmistus
95290

Muualla luokittelemattomien ei-metallisten
mineraalituotteiden valmistus
Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus
Raudan valu
Putkien, profiiliputkien ja niihin liittyvien
tarvikkeiden valmistus teräksestä
Raudan ja teräksen kylmävetäminen
Rainan kylmävalssaus
Kylmämuovaus tai kylmätaitto
Teräslangan veto
Jalometallien valmistus
Alumiinin valmistus
Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus
Kuparin valmistus
Muiden värimetallien valmistus
Raudan valu
Teräksen valu
Kevytmetallien valu
Muiden värimetallien valu
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
Metallituotteiden korjaus ja huolto
Metalliovien ja -ikkunoiden valmistus
Metallituotteiden korjaus ja huolto
Muiden metallisäiliöiden ja -altaiden yms.
valmistus
Metallituotteiden korjaus ja huolto
Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien
valmistus
Teollisuusuunien, lämmitysjärjestelmien ja
tulipesäpolttimien valmistus
Metallituotteiden korjaus ja huolto
Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet)
Metallituotteiden korjaus ja huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja
valssaus; jauhemetallurgia
Taiteellinen luominen
Metallien käsittely ja päällystäminen
Metallien työstö
Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. valmistus
Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden
korjaus

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2002

Toimialaluokitus 2008

28620

25730*
28920
33110
33121

Työkalujen valmistus

33122
33123
28630
28710
28720
28730
28740
28750

29110

29120

Lukkojen ja saranoiden valmistus

25720*
33110
Metallipakkausten ja -astioiden valmistus
25910*
33110
Kevytmetallipakkausten valmistus
25920
Metallilankatuotteiden valmistus
25930
Kiinnittimien, ruuvien, ketjujen ja jousien valmistus 25930
25940*
Muiden metallituotteiden valmistus
25710
25990*
32991
33110
Moottorien ja turbiinien valmistus pl. lentokoneiden 28110
ja ajoneuvojen moottorit
33121*
Pumppujen ja kompressorien valmistus

28110
28120
28130
33121*

29130

Hanojen ja venttiilien valmistus

29140

Laakerien, hammaspyörien ja muiden
voimansiirtolaitteiden osien valmistus

33200
28120
28140*
33121
33200
28120
28150*
33121

29210

Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus

33200
28210*
33121
33200

Työkalujen valmistus
Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
Metallituotteiden korjaus ja huolto
Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja
huolto
Maa- ja metsätalouskoneiden korjaus ja huolto
Metallintyöstökoneiden ja muiden konetyökalujen
korjaus ja huolto
Lukkojen ja saranoiden valmistus
Metallituotteiden korjaus ja huolto
Metallipakkausten ja -astioiden valmistus
Metallituotteiden korjaus ja huolto
Kevytmetallipakkausten valmistus
Metallilankatuotteiden, ketjujen ja jousien valmistus
Metallilankatuotteiden, ketjujen ja jousien valmistus
Kiinnittimien ja ruuvituotteiden valmistus
Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. valmistus
Muiden metallituotteiden valmistus
Turvavarusteiden valmistus
Metallituotteiden korjaus ja huolto
Moottorien ja turbiinien valmistus
(pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit)
Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja
huolto
Moottorien ja turbiinien valmistus
(pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit)
Hydraulisten voimalaitteiden valmistus
Pumppujen ja kompressoreiden valmistus
Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja
huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Hydraulisten voimalaitteiden valmistus
Muiden hanojen ja venttiilien valmistus
Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja
huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Hydraulisten voimalaitteiden valmistus
Laakereiden, hammaspyörien, vaihteisto- ja
ohjauselementtien valmistus
Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja
huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Teollisuusuunien, lämmitysjärjestelmien ja
tulipesäpolttimien valmistus
Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja
huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2002

Toimialaluokitus 2008

29220

28220*
33121

29230

Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus

Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus,
muiden kuin kotitaloudessa käytettävien

33200
43292
28250*
33121

29240

Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden
valmistus

33200
43220
81220
28290*
32501
33121

29310

Maataloustraktorien valmistus

29320

Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus

29410

Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus

29420

Muiden metallin työstökoneiden valmistus

29430

Muualle luokittelemattomien muiden
työstökoneiden valmistus

33129
33130
33200
43220
28300
33122*
28300
33122*
33129
33200
28240*
33121
28410*
33123
33200
27900
28290
28490*
33123

29510

Metallien jalostuskoneiden valmistus

33200
28910*
33129
33200

Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja
huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Hissien ja liukuportaiden asennus
Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen
jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus
Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja
huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
Muu rakennus- ja teollisuussiivous
Muualla luokittelematon yleiskäyttöön
tarkoitettujen koneiden valmistus
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja
-tarvikkeiden valmistus (pl. hammasproteesit)
Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja
huolto
Muiden erikoiskoneiden korjaus ja huolto
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
Maa- ja metsätalouskoneiden korjaus ja huolto
Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
Maa- ja metsätalouskoneiden korjaus ja huolto
Muiden erikoiskoneiden korjaus ja huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja
huolto
Metallin työstökoneiden valmistus
Metallintyöstökoneiden ja muiden konetyökalujen
korjaus ja huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Muiden sähkölaitteiden valmistus
Muualla luokittelematon yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
Muiden konetyökalujen valmistus
Metallintyöstökoneiden ja muiden konetyökalujen
korjaus ja huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Metallinjalostuskoneiden valmistus
Muiden erikoiskoneiden korjaus ja huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2002
29520

29530

29540

29550

29560

Toimialaluokitus 2008

Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus 28920*
33129
33200
Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden
28930*
koneiden valmistus
33129
33200
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden 28940*
valmistus
33129
33200
Massa- ja paperikoneiden valmistus
28950*

Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus

33129
33200
25730
27900
28940
28960
28990*
33129
33200
22190
25400*
30400
32991
33110
33170
27510*
28210

29600

Aseiden ja ammusten valmistus

29710

Sähköisten kodinkoneiden valmistus

29720

Ei-sähköisten kodinkoneiden valmistus

27520*
28210

30010

Konttorikoneiden valmistus

26200
28230*

30020

Tietokoneiden ja muiden tietojenkäsittelylaitteiden 26200*
valmistus
33200
Sähkömoottorien, -generaattorien ja
26110
-muuntajien valmistus
27110*

31100

27900
33130
33140

Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
Muiden erikoiskoneiden korjaus ja huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden
koneiden valmistus
Muiden erikoiskoneiden korjaus ja huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden
valmistus
Muiden erikoiskoneiden korjaus ja huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden koneiden
valmistus
Muiden erikoiskoneiden korjaus ja huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Työkalujen valmistus
Muiden sähkölaitteiden valmistus
Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden
valmistus
Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden valmistus
Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
Muiden erikoiskoneiden korjaus ja huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Muiden kumituotteiden valmistus
Aseiden ja ammusten valmistus
Taisteluajoneuvojen valmistus
Turvavarusteiden valmistus
Metallituotteiden korjaus ja huolto
Muiden kulkuneuvojen korjaus ja huolto
Sähköisten kodinkoneiden valmistus
Teollisuusuunien, lämmitysjärjestelmien ja
tulipesäpolttimien valmistus
Sähköistämättömien kodinkoneiden valmistus
Teollisuusuunien, lämmitysjärjestelmien ja
tulipesäpolttimien valmistus
Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
Konttorikoneiden ja -laitteiden valmistus
(pl. tietokoneet ja niiden oheislaitteet)
Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Elektronisten komponenttien valmistus
Sähkömoottorien, generaattorien ja muuntajien
valmistus
Muiden sähkölaitteiden valmistus
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
Sähkölaitteiden korjaus ja huolto

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2002

Toimialaluokitus 2008

31200

Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus

31300

Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus

26110
27120*
27330
27900
33140
26110
27310
27320*

31400
31500

Akkujen ja paristojen valmistus
Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus

31610

Muiden sähkölaitteiden valmistus moottoreita ja
ajoneuvoja varten

27900
27200
27400*
27900
27400
29310*
29320

31620

Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden
valmistus

23440
25990
26300
26510
27110
27400
27900*
28490
29310

32100

32200

33130
33140
95120
Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osien 26110*
valmistus
26120
27900
28210
33130
Televisio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelin- ja 26120
-lennätinlaitteiden valmistus
26300*
95120

Elektronisten komponenttien valmistus
Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus
Kytkentälaitteiden valmistus
Muiden sähkölaitteiden valmistus
Sähkölaitteiden korjaus ja huolto
Elektronisten komponenttien valmistus
Optisten kuitukaapelien valmistus
Muiden elektronisten ja sähköjohtojen sekä
-kaapelien valmistus
Muiden sähkölaitteiden valmistus
Paristojen ja akkujen valmistus
Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus
Muiden sähkölaitteiden valmistus
Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus
moottoriajoneuvoihin
Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus
moottoriajoneuvoihin
Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus
Muiden metallituotteiden valmistus
Viestintälaitteiden valmistus
Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja
-laitteiden valmistus
Sähkömoottorien, generaattorien ja muuntajien
valmistus
Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus
Muiden sähkölaitteiden valmistus
Muiden konetyökalujen valmistus
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus
moottoriajoneuvoihin
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
Sähkölaitteiden korjaus ja huolto
Viestintälaitteiden korjaus
Elektronisten komponenttien valmistus
Kalustettujen piirilevyjen valmistus
Muiden sähkölaitteiden valmistus
Teollisuusuunien, lämmitysjärjestelmien ja
tulipesäpolttimien valmistus
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
Kalustettujen piirilevyjen valmistus
Viestintälaitteiden valmistus
Viestintälaitteiden korjaus

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2002

Toimialaluokitus 2008

32300

26110
26200
26300
26400*
28230

33101

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

Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä ortopediavälineiden valmistus

33130
95120
26600
32501*
32991
33130
33200
32502

33102

Hammasproteesien valmistus

33200

Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms.
26510*
valmistus pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteistot
26700
28290
28990
32501

33300
33400

33130
33140
33200
Teollisuuden prosessinsäätölaitteistojen valmistus 33200
Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus
26600
26700*
27310
28990
32501

33500

Kellojen valmistus

33130
26520*
32120
32130

34100

Autojen valmistus

33130
29100*
30910

Elektronisten komponenttien valmistus
Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
Viestintälaitteiden valmistus
Viihde-elektroniikan valmistus
Konttorikoneiden ja -laitteiden valmistus
(pl. tietokoneet ja niiden oheislaitteet)
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
Viestintälaitteiden korjaus
Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja
terapialaitteiden valmistus
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja
-tarvikkeiden valmistus (pl. hammasproteesit)
Turvavarusteiden valmistus
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Hammasproteesien, keinohampaiden ym.
valmistus
Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja
-laitteiden valmistus
Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden
valmistus
Muualla luokittelematon yleiskäyttöön
tarkoitettujen koneiden valmistus
Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja
-tarvikkeiden valmistus (pl. hammasproteesit)
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
Sähkölaitteiden korjaus ja huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintäja terapialaitteiden valmistus
Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden
valmistus
Optisten kuitukaapelien valmistus
Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja
-tarvikkeiden valmistus (pl. hammasproteesit)
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
Kellojen valmistus
Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden
valmistus
Jäljitelmäkorujen ja muiden vastaavien tuotteiden
valmistus
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
Moottoriajoneuvojen valmistus
Moottoripyörien valmistus

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.

344 Tilastokeskus

Toimialaluokitus 2002
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34200

Autonkorien ja perävaunujen valmistus

29200*

34300

Autonosien ja -moottorien osien valmistus

33110
28110
29100
29320*

35110

Laivojen valmistus ja korjaus

35120

Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus

35200

Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus ja
korjaus

35300

Ilma-alusten valmistus

30110*
33150
30110
30120*
33150
30200*
33170
26510
28990
30300

35410
35420
35430

Moottoripyörien valmistus
Polkupyörien valmistus
Invalidiajoneuvojen valmistus

35500

Muiden kulkuneuvojen valmistus

36110

Tuolien ja istuinten valmistus

33160*
30910
30920
30920*
33170
28220
30990*
31010
32300
33110
33170
29320
30110
30200
30300

36120
36130

31010
31090
90030
95240*
Muiden toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus 31010*
95240
Muiden keittiökalusteiden valmistus
31020*
43320

Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
Metallituotteiden korjaus ja huolto
Moottorien ja turbiinien valmistus
(pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit)
Moottoriajoneuvojen valmistus
Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus
moottoriajoneuvoihin
Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen
Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto
Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen
Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen
Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto
Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
Muiden kulkuneuvojen korjaus ja huolto
Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja
-laitteiden valmistus
Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien
koneiden valmistus
Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto
Moottoripyörien valmistus
Polkupyörien ja invalidiajoneuvojen valmistus
Polkupyörien ja invalidiajoneuvojen valmistus
Muiden kulkuneuvojen korjaus ja huolto
Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
Muiden muualla luokittelemattomien
kulkuneuvojen valmistus
Konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus
Urheiluvälineiden valmistus
Metallituotteiden korjaus ja huolto
Muiden kulkuneuvojen korjaus ja huolto
Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus
moottoriajoneuvoihin
Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen
Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien
koneiden valmistus
Konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus
Muiden huonekalujen valmistus
Taiteellinen luominen
Huonekalujen ja kodin kalusteiden korjaus
Konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus
Huonekalujen ja kodin kalusteiden korjaus
Keittiökalusteiden valmistus
Rakennuspuusepän asennustyöt

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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36140

Muiden huonekalujen valmistus

36150
36210
36220
36300

Patjojen valmistus
Kolikoiden ja mitalien valmistus
Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden
valmistus
Soitinten valmistus

31020
31090*
90030
95240
31030
32110
32120

36400

Urheiluvälineiden valmistus

36500

Pelien ja leikkikalujen valmistus

36610

Epäaitojen korujen valmistus

36620

Harjojen valmistus

36630

Muualla luokittelematon valmistus

32200*
33190
95290
32300*
32991
26400
28990
32400*
33190
32130
22190
32910*
13990
16290
17290
20510
22190
22230
22290
25990
28230
28990
30920
32300
32999*
33200
47599

37100

Metallijätteiden ja -romun kierrätys

38220
38310
38320*

Keittiökalusteiden valmistus
Muiden huonekalujen valmistus
Taiteellinen luominen
Huonekalujen ja kodin kalusteiden korjaus
Patjojen valmistus
Kolikoiden ja mitalien valmistus
Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden
valmistus
Soitinten valmistus
Muiden laitteiden korjaus ja huolto
Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden
korjaus
Urheiluvälineiden valmistus
Turvavarusteiden valmistus
Viihde-elektroniikan valmistus
Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
Pelien ja leikkikalujen valmistus
Muiden laitteiden korjaus ja huolto
Jäljitelmäkorujen ja muiden vastaavien tuotteiden
valmistus
Muiden kumituotteiden valmistus
Luutien ja harjojen valmistus
Muualla luokittelematon tekstiilituotteiden
valmistus
Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja
punontatuotteiden valmistus
Muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden
valmistus
Räjähdysaineiden valmistus
Muiden kumituotteiden valmistus
Rakennusmuovien valmistus
Muiden muovituotteiden valmistus
Muiden metallituotteiden valmistus
Konttorikoneiden ja -laitteiden valmistus
(pl. tietokoneet ja niiden oheislaitteet)
Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
Polkupyörien ja invalidiajoneuvojen valmistus
Urheiluvälineiden valmistus
Muu muualla luokittelemattomien tuotteiden
valmistus
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Muualla luokittelemattomien kotitaloustarvikkeiden
vähittäiskauppa
Ongelmajätteen käsittely, loppusijoitus ja
hävittäminen
Romujen purkaminen
Lajiteltujen materiaalien kierrätys

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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37200
40111
40112
40113
40114
40115

38320
35111
35112
35113
35114
35115

40119
40120
40131
40132
40210
40220
40301
40302

Muiden jätteiden ja romujen kierrätys
Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla
Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla
Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto
Sähkön tuotanto ydinvoimalla
Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön yhteistuotanto
Sähkön tuotanto muulla tavalla
Sähkön siirto
Sähkön jakelu
Sähkön myynti ja välitystoiminta
Kaasun tuotanto
Kaasun jakelu ja kaasun myynti

35111
35120
35130
35140
35210
35220*
35230
35301
35302

41000
45110

Kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu
Teollisuutta palveleva lämmön
erillistuotanto
Veden puhdistus ja jakelu
Raivaus, purku ja pohjarakentaminen

45120
45211

Maaperän koeporaus
Yleiset talonrakennustyöt

45219

Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym. rakentaminen 02200
33200
42130
42210

36000
43110
43120*
43130
41200*
43999

42220*
42999
43999
45220

Kattorakenteiden asennus ja kattaminen

43910*
43999

45230

Teiden, katujen, lentokenttien ja urheilualueiden
rakentaminen

42110
42120
42130
42999
81300*

Lajiteltujen materiaalien kierrätys
Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla
Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla
Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto
Sähkön tuotanto ydinvoimalla
Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön
tuotanto
Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla
Sähkön siirto
Sähkön jakelu
Sähkön kauppa
Kaasun tuotanto
Kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
Kaasun kauppa putkiverkossa
Kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu
Teollisuutta palveleva lämmön ja kylmän
erillistuotanto
Veden otto, puhdistus ja jakelu
Rakennusten ja rakennelmien purku
Rakennuspaikan valmistelutyöt
Koeporaus
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
Muu muualla luokittelematon erikoistunut
rakennustoiminta
Puunkorjuu
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Siltojen ja tunneleiden rakentaminen
Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen
nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten
Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen
Muu muualla luokittelematon maa- ja
vesirakentaminen
Muu muualla luokittelematon erikoistunut
rakennustoiminta
Kattorakenteiden asennus ja kattaminen
Muu muualla luokittelematon erikoistunut
rakennustoiminta
Teiden ja moottoriteiden rakentaminen
Rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen
Siltojen ja tunneleiden rakentaminen
Muu muualla luokittelematon maa- ja
vesirakentaminen
Maisemanhoitopalvelut

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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45240

42210

Vesirakentaminen

42910*
43999
45250

Muu erikoisalarakentaminen

39000
42210
43299
43330
43999*

45310

Sähköjohtojen ja -laitteiden asennus

45320
45330

Eristystyöt
LVI-asennukset

45340

Muu rakennusasennus

43210*
43220
43292
43299
80200
43291
43210
43220*
43910
33200
42999
43210
43299*
43310
43320*
43330
43999

45410
45420

Rappaustyöt
Rakennuspuusepänasennukset

45430

Lattian ja seinien päällystys

43330*
43999

45441
45442
45450

Maalaus
Lasitus
Muut rakentamisen viimeistelytyöt

43341
43342
43390
43999*

45500
50101

Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
Moottoriajoneuvojen tukkukauppa

81220
43991
45111*
45191

Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen
nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten
Vesirakentaminen
Muu muualla luokittelematon erikoistunut
rakennustoiminta
Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut
ympäristönhuoltopalvelut
Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen
nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten
Muualla luokittelematon rakennusasennus
Lattianpäällystys ja seinien verhoilu
Muu muualla luokittelematon erikoistunut
rakennustoiminta
Sähköasennus
Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
Hissien ja liukuportaiden asennus
Muualla luokittelematon rakennusasennus
Turvallisuusjärjestelmät
Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennus
Sähköasennus
Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
Kattorakenteiden asennus ja kattaminen
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Muu muualla luokittelematon maa- ja
vesirakentaminen
Sähköasennus
Muualla luokittelematon rakennusasennus
Rappaus
Rakennuspuusepän asennustyöt
Lattianpäällystys ja seinien verhoilu
Muu muualla luokittelematon erikoistunut
rakennustoiminta
Lattianpäällystys ja seinien verhoilu
Muu muualla luokittelematon erikoistunut
rakennustoiminta
Maalaus
Lasitus
Muu rakennusten viimeistely
Muu muualla luokittelematon erikoistunut
rakennustoiminta
Muu rakennus- ja teollisuussiivous
Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen
tukkukauppa
Kuorma-autojen ja muiden raskaiden
moottoriajoneuvojen tukkukauppa

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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50102

45112*

Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa

45192
50103

Matkailuvaunujen vähittäiskauppa

45192

50201

Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus

50202
50301

Renkaiden korjaus
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden
tukkukauppa
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden
vähittäiskauppa
Renkaiden tukkukauppa
Renkaiden vähittäiskauppa
Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden
tukkukauppa
Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden
vähittäiskauppa
Moottoripyörien huolto ja korjaus
Huoltamotoiminta
Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista
Maatalousraaka-aineiden, elävien eläinten,
tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden
agentuuritoiminta
Polttoaineiden, malmien, metallien ja
teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta
Puutavaran ja rakennusmateriaalien
agentuuritoiminta
Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta

33130
45201*
52219
45202
45311

50302
50303
50304
50401
50402
50403
50501
50502
51110
51120
51130
51140

51150

Huonekalujen, taloustavaroiden ja
rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta

45321
45312
45322
45401
45402
45403
47301
47302
46110
46120
46130
46140*
46150
46150*
46189

51160

Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta

46110
46160*

51170
51181
51189
51190

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan agentuuritoiminta
Paperialan agentuuritoiminta
Muualla mainitsematon erikoistunut agentuuritoiminta
Yleisagentuuritoiminta

46170
46181
46189
46190

Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen
vähittäiskauppa
Matkailuvaunujen ja muualla luokittelemattomien
moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
Matkailuvaunujen ja muualla luokittelemattomien
moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat)
Muu maaliikennettä palveleva toiminta
Renkaiden korjaus
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden
tukkukauppa (pl. renkaat)
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden
vähittäiskauppa (pl. renkaat)
Renkaiden tukkukauppa
Renkaiden vähittäiskauppa
Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden
tukkukauppa
Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden
vähittäiskauppa
Moottoripyörien huolto ja korjaus
Huoltamotoiminta
Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista
Maatalousraaka-aineiden, elävien eläinten,
tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden
agentuuritoiminta
Polttoaineiden, malmien, metallien ja
teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta
Puutavaran ja rakennusmateriaalien
agentuuritoiminta
Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta
Huonekalujen, taloustavaroiden ja
rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta
Huonekalujen, taloustavaroiden ja
rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta
Muualla luokittelematon erikoistunut
agentuuritoiminta
Maatalousraaka-aineiden, elävien eläinten,
tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden
agentuuritoiminta
Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan
agentuuritoiminta
Paperialan agentuuritoiminta
Muualla luokittelematon erikoistunut
agentuuritoiminta
Yleisagentuuritoiminta

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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51210

Viljan, siementen ja eläinrehujen tukkukauppa

46210

51220
51230
51240
51250

Kukkien ja taimien tukkukauppa
Elävien eläinten tukkukauppa
Turkisten ja nahkojen tukkukauppa
Raakatupakan tukkukauppa

46220
46230
46240
46210

51310
51320
51331

46310
46320
46331

51332
51340
51350
51361

Juures-, vihannes- marja- ja hedelmätukkukauppa
Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa
Maitotaloustuotteiden, ravintoöljyjen ja -rasvojen
tukkukauppa
Munatukkukauppa
Alkoholi- ja muiden juomien tukkukauppa
Tupakkatuotteiden tukkukauppa
Sokerin, suklaan ja makeisten tukkukauppa

51362

Leipomotuotteiden tukkukauppa

46360

51370
51381
51382
51383
51389

Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden tukkukauppa
Kalatukkukauppa
Luontaistuotteiden tukkukauppa
Lemmikkieläinten ruokien tukkukauppa
Muualla mainitsematon elintarvikkeiden
tukkukauppa

46370
46381
46382
46383
46310
46389*

46332
46340
46350
46360

46390

51390
51411
51412
51421
51422
51431

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa
Kangas- ja lankatukkukauppa
Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa
Vaatteiden tukkukauppa
Jalkineiden tukkukauppa
Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden
tukkukauppa

46750
46390
46411
46412
46421
46422
46431*
46470
46640

51432

Viihde-elektroniikan tukkukauppa

51441

Taloustavaroiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa

46432*
46433
46521
46431
46441*

Viljan, raakatupakan, siementen ja eläinrehujen
tukkukauppa
Kukkien ja taimien tukkukauppa
Elävien eläinten tukkukauppa
Turkisten ja nahkojen tukkukauppa
Viljan, raakatupakan, siementen ja eläinrehujen
tukkukauppa
Juures-, vihannes- marja- ja hedelmätukkukauppa
Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa
Maitotaloustuotteiden, ravintoöljyjen ja -rasvojen
tukkukauppa
Munatukkukauppa
Alkoholi- ja muiden juomien tukkukauppa
Tupakkatuotteiden tukkukauppa
Sokerin, suklaan, makeisten ja leipomotuotteiden
tukkukauppa
Sokerin, suklaan, makeisten ja leipomotuotteiden
tukkukauppa
Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden tukkukauppa
Kalatukkukauppa
Luontaistuotteiden tukkukauppa
Lemmikkieläinten ruokien tukkukauppa
Juures-, vihannes- marja- ja hedelmätukkukauppa
Muualla luokittelematon elintarvikkeiden
tukkukauppa
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa
Peruskemikaalien, lannoitteiden yms. tukkukauppa
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa
Kangas- ja lankatukkukauppa
Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa
Vaatteiden tukkukauppa
Jalkineiden tukkukauppa
Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden
tukkukauppa
Huonekalujen, mattojen ja valaisimien
tukkukauppa
Tekstiiliteollisuuden koneiden sekä ompeluja kutomakoneiden tukkukauppa
Viihde-elektroniikan tukkukauppa
Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden
tukkukauppa
Viestintälaitteiden tukkukauppa
Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden
tukkukauppa
Taloustavaroiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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51442
51443
51450
51461
51462

46442
46499
46735
46442
46450
46461
46462*

Tapettien tukkukauppa
Puhdistusaineiden tukkukauppa
Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa
Lääketukkukauppa
Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden
tukkukauppa

46699
51471

Huonekalujen ja mattojen tukkukauppa

46470

51472
51473

Lattianpäällysteiden tukkukauppa
Paperi- ja toimistotarvikkeiden tukkukauppa

51474
51475
51476
51477
51478

Kirjatukkukauppa
Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden
tukkukauppa
Optisen alan tukkukauppa
Kellojen ja jalometallituotteiden tukkukauppa
Urheilualan tukkukauppa

46735
46491*
46499
46492
46433

51481
51482
51483

Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
Veneiden ja veneilytarvikkeiden tukkukauppa
Lelujen ja pelien tukkukauppa

46494
46495
46496*
46510

51489

Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa

51511

Nestemäisten polttoaineiden tukkukauppa

46230
46499*
46711

51512

Maakaasun tukkukauppa

46711

51519
51520
51531
51532

Muiden polttoaineiden tukkukauppa
Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa
Raakapuutukkukauppa
Puutavaratuotetukkukauppa

46719
46720
46731
46130

Metalli- ja kivennäistuotteiden tukkukauppa
Kylpyhuonekalusteiden ja -tarvikkeiden
tukkukauppa

46732*
46735
46733
46732
46733
46734*

51533
51534

46434
46480
46493*
46499
46699

Puhdistusaineiden tukkukauppa
Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa
Lattianpäällysteiden ja tapettien tukkukauppa
Puhdistusaineiden tukkukauppa
Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa
Lääketukkukauppa
Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden
tukkukauppa
Muualla luokittelemattomien koneiden ja laitteiden
tukkukauppa
Huonekalujen, mattojen ja valaisimien
tukkukauppa
Lattianpäällysteiden ja tapettien tukkukauppa
Paperi- ja toimistotarvikkeiden tukkukauppa
Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa
Kirjatukkukauppa
Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden
tukkukauppa
Optisen alan tukkukauppa
Kellojen ja korujen tukkukauppa
Urheilualan tukkukauppa
Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa
Muualla luokittelemattomien koneiden ja laitteiden
tukkukauppa
Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
Veneiden ja veneilytarvikkeiden tukkukauppa
Lelujen ja pelien tukkukauppa
Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen
tukkukauppa
Elävien eläinten tukkukauppa
Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa
Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden
tukkukauppa
Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden
tukkukauppa
Muiden polttoaineiden tukkukauppa
Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa
Raakapuutukkukauppa
Puutavaran ja rakennusmateriaalien
agentuuritoiminta
Puutavaratuotetukkukauppa
Lattianpäällysteiden ja tapettien tukkukauppa
Metalli- ja mineraalituotteiden tukkukauppa
Puutavaratuotetukkukauppa
Metalli- ja mineraalituotteiden tukkukauppa
Kylpyhuonekalusteiden ja -tarvikkeiden
tukkukauppa

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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51539

Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa

51541
51542

Työkalu- ja tarviketukkukauppa
Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden ja
-tarvikkeiden tukkukauppa
Työkalujen, LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden
yleistukkukauppa

46735
46739*
46741
46742

51549

51550

Kemiallisten tuotteiden tukkukauppa

51560
51570
51810
51820
51830

Muiden puolivalmisteiden tukkukauppa
Jätteiden ja romun tukkukauppa
Metallin ja puun työstökoneiden tukkukauppa
Kaivos- ja rakennuskoneiden tukkukauppa
Tekstiiliteollisuuden koneiden tukkukauppa

51840

Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen
tukkukauppa
Toimistokoneiden tukkukauppa

51851

46741*
46742
46750*
46760
46760
46770
46620
46630
46640
46510
46660*
46699

51852
51861

Toimitilakalusteiden tukkukauppa
Sähkötarviketukkukauppa

51862
51871

51901
51909

Tietoliikennevälineiden tukkukauppa
Teollisuudessa käytettävien koneiden
tukkukauppa
Muualla mainitsemattomien koneiden ja laitteiden
tukkukauppa
Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden
tukkukauppa mukaan lukien traktorit
Yleistukkukauppa
Muualla mainitsematon tukkukauppa

52111

Supermarketkauppa

52112

Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa

52113
52121
52122
52129

Kioskit
Itsepalvelutavaratalot
Tavaratalot
Pienoistavaratalot ja muut erikoistumattomat
myymälät
Hedelmien, marjojen ja vihannesten
vähittäiskauppa

51879
51880

52210

46650
46522
46691*
46521
46692
46699
46610
46901
46499
46909*
47111*
47112
47113*
47114
47114
47191
47192
47199
47210

Lattianpäällysteiden ja tapettien tukkukauppa
Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa
Työkalu- ja tarviketukkukauppa
Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden ja
-tarvikkeiden tukkukauppa
Työkalu- ja tarviketukkukauppa
Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden ja
-tarvikkeiden tukkukauppa
Peruskemikaalien, lannoitteiden yms. tukkukauppa
Muiden välituotteiden tukkukauppa
Muiden välituotteiden tukkukauppa
Jätteen ja romun tukkukauppa
Työstökoneiden tukkukauppa
Kaivos- ja rakennuskoneiden tukkukauppa
Tekstiiliteollisuuden koneiden sekä ompelu- ja
kutomakoneiden tukkukauppa
Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen
tukkukauppa
Muiden konttorikoneiden ja -laitteiden
tukkukauppa
Muualla luokittelemattomien koneiden ja
laitteiden tukkukauppa
Toimitilakalusteiden tukkukauppa
Elektronisten komponenttien tukkukauppa
Sähkötarviketukkukauppa
Viestintälaitteiden tukkukauppa
Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden
tukkukauppa
Muualla luokittelemattomien koneiden ja laitteiden
tukkukauppa
Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden
tukkukauppa ml. traktorit
Yleistukkukauppa
Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa
Muualla luokittelematon tukkukauppa
Isot supermarketit (yli 1 000 m²)
Pienet supermarketit (400–1 000 m²)
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m²)
Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (alle 100 m²)
Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (alle 100 m²)
Itsepalvelutavaratalot (yli 2 500 m²)
Tavaratalot (yli 2 500 m²)
Pienoistavaratalot ja muut erikoistumattomat
myymälät (alle 2 500 m²)
Hedelmien, marjojen ja vihannesten
vähittäiskauppa

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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52220
52230
52241
52242
52250
52260
52271
52272
52273
52279

Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa
Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa
Leipomotuotteiden vähittäiskauppa
Makeisten vähittäiskauppa
Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa
Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa
Juustomyymälät
Jäätelökioskit
Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa

47220
47230
47241
47242
47250
47260
47299
47291
47292
47210

52310
52320
52330

Apteekit
Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa
Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa
Kankaiden vähittäiskauppa
Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa

52411
52412
52413
52421
52422
52423
52424
52425
52429
52431
52432
52441
52442

52443
52444
52445
52451

Kodintekstiilien vähittäiskauppa
Naisten vaatteiden vähittäiskauppa
Miesten vaatteiden vähittäiskauppa
Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa
Lastenvaatteiden vähittäiskauppa
Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa
Vaatteiden yleisvähittäiskauppa
Jalkineiden vähittäiskauppa
Laukkujen vähittäiskauppa
Huonekalujen vähittäiskauppa
Muu sisustustekstiilien ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa

47299*
47730
47740
47750

Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa
Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa
Leipomotuotteiden vähittäiskauppa
Makeisten vähittäiskauppa
Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa
Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa
Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa
Jäätelökioskit
Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
Hedelmien, marjojen ja vihannesten
vähittäiskauppa
Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa
Apteekit
Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa
Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa

47511
47511
47512*
47511
47711
47712
47714
47713
47715
47719
47721
47722
47591
47531

Kankaiden vähittäiskauppa
Kankaiden vähittäiskauppa
Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa
Kankaiden vähittäiskauppa
Naisten vaatteiden vähittäiskauppa
Miesten vaatteiden vähittäiskauppa
Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa
Lastenvaatteiden vähittäiskauppa
Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa
Vaatteiden yleisvähittäiskauppa
Jalkineiden vähittäiskauppa
Laukkujen vähittäiskauppa
Huonekalujen vähittäiskauppa
Mattojen ja verhojen vähittäiskauppa

47599*

Muualla luokittelemattomien kotitaloustarvikkeiden
vähittäiskauppa
Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa
Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa
Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa
Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa
Taloustavaroiden vähittäiskauppa
Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa
Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa
Muualla luokittelemattomien kotitaloustarvikkeiden
vähittäiskauppa
Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa
Viihde-elektroniikan korjaus

Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa 47540
47592*
Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa
47593
Taloustavaroiden vähittäiskauppa
47521
47594*
Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan
47430
vähittäiskauppa
47540*
47599
47630
95210

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2002
52452
52461
52462
52463
52464

52469
52471
52472
52473

Toimialaluokitus 2008

Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa 47595*
47630
Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa 47521
Maalien vähittäiskauppa
47522
Keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden vähittäis47523
kauppa
Lukkoseppä- ja avainliikkeet
47596*
95290

52481
52482
52483
52484
52485
52486
52487
52488

Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa
Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa
Kirjojen vähittäiskauppa
Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäiskauppa,
lehtikioskit
Kukkien vähittäiskauppa
Kukkakioskit
Puutarha-alan vähittäiskauppa
Taideliikkeet
Valokuvausalan vähittäiskauppa
Optisen alan vähittäiskauppa
Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa
Urheilualan vähittäiskauppa

52489
52491
52492

Mattojen vähittäiskauppa
Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa
Tietokonelaitteistojen vähittäiskauppa

52493

Tietoliikennevälineiden ja toimistokoneiden
vähittäiskauppa

52494

Lemmikkieläinten vähittäiskauppa

52495

Leikkikalujen ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa

47529
47621
47610
47622
47761
47762
47763
47781
47782
47783
47770
47641*
47789
47531
47642
47410
47420*
95120
47764
47410
47650*
47785

52496
52497

Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa
Lahjatavaroiden vähittäiskauppa

52498

Tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa

52499
52501
52502

Muualla mainitsematon vähittäiskauppa
Antiikkiliikkeet
Antikvariaattikauppa

47789
47784
47785
47521
47532*
47789
47791
47792

Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa
Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa
Maalien vähittäiskauppa
Keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden vähittäiskauppa
Lukkoseppä- ja avainliikkeet
Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden
korjaus
Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa
Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa
Kirjojen vähittäiskauppa
Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäiskauppa
Kukkien vähittäiskauppa
Kukkakioskit
Puutarha-alan vähittäiskauppa
Taideliikkeet
Valokuvausalan vähittäiskauppa
Optisen alan vähittäiskauppa
Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa
Urheiluvälineiden ja polkupyörien vähittäiskauppa
Muiden uusien tavaroiden vähittäiskauppa
Mattojen ja verhojen vähittäiskauppa
Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa
Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja
ohjelmistojen vähittäiskauppa
Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa
Viestintälaitteiden korjaus
Lemmikkieläinten, niiden ruokien ja tarvikkeiden
vähittäiskauppa
Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja
ohjelmistojen vähittäiskauppa
Pelien ja leikkikalujen vähittäiskauppa
Lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden
vähittäiskauppa
Muiden uusien tavaroiden vähittäiskauppa
Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa
Lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden
vähittäiskauppa
Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa
Tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa
Muiden uusien tavaroiden vähittäiskauppa
Antiikkiliikkeet
Antikvariaattikauppa

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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52509
52611

Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa
Kirjojen postimyynti ja verkkokauppa

47799
47911

52612
52613
52619
52620

Vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa
Laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa
Muu postimyynti ja verkkokauppa
Tori- ja markkinakauppa

47912
47913
47919
47810*
47820
47890

52630

Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä

52710
52720

Jalkineiden ja nahkatuotteiden korjaus
Kotitaloussähkölaitteiden korjaus

52730
52740

Kellojen ja kultasepäntuotteiden korjaus
Muu henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus

47793
47911
47912
47913
47919
47990*
95230
95210
95220*
95250
13300
95120
95220
95290*

55100

Hotellit

55101*
55109

55210
55220

Retkeilymajat
Leirintäalueet, ml. matkailuvaunualueet

55201
55300

55231

Matkustajakodit ja täysihoitolat

55109*

55232
55239

Lomakylät
Muualla mainitsematon majoitustoiminta

55301
55302

Ravintolat
Kahvila-ravintolat

55209
55901
55209
55902
55903*
55909
56101
56102

Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa
Kirjojen, musiikki- ja videotallenteiden postimyynti
ja verkkokauppa
Vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa
Laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa
Muu postimyynti ja verkkokauppa
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden
vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
Muiden tavaroiden vähittäiskauppa kojuista ja
toreilla
Huutokauppakamarit
Kirjojen, musiikki- ja videotallenteiden postimyynti
ja verkkokauppa
Vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa
Laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa
Muu postimyynti ja verkkokauppa
Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
Jalkineiden ja nahkatavaroiden korjaus
Viihde-elektroniikan korjaus
Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan
laitteiden korjaus
Kellojen ja korujen korjaus
Tekstiilien viimeistely
Viestintälaitteiden korjaus
Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan
laitteiden korjaus
Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden
korjaus
Hotellit
Motellit, matkustajakodit ja vastaavat majoitusliikkeet
Retkeilymajat
Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet
Motellit, matkustajakodit ja vastaavat majoitusliikkeet
Lomakylät yms. majoitus
Asuntolat ja täysihoitolat yms.
Lomakylät yms. majoitus
Maatilamatkailu, bed & breakfast
Lomamökkien vuokraus
Muualla luokittelematon majoitustoiminta
Ravintolat
Kahvila-ravintolat

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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55303
55401
55402
55510
55520

Ruokakioskit
Olut- ja drinkkibaarit
Kahvilat ja kahvibaarit
Henkilöstö- ja laitosruokalat
Ateriapalvelu

60100

Rautatieliikenne

60211
60212

Raitiotie- ja metroliikenne
Säännöllinen linja-autoliikenne

60220
60231
60239
60241
60242
60300
61101
61102
61103

Taksiliikenne
Linja-autojen tilausliikenne
Muualla mainitsematon maitse tapahtuva
henkilöliikenne
Tieliikenteen tavarankuljetus
Muuttokuljetus
Putkijohtokuljetus
Meriliikenteen henkilökuljetus
Meriliikenteen tavarankuljetus
Kotimaan rannikkoliikenne

56103
56301
56302
56290
47990
56103
56210*
56290
49100*
49200
49310
49310
49310*
49391
49320
49392
49399

61200

Sisävesiliikenne

62100

Säännöllinen lentoliikenne

62200

Tilauslentoliikenne

62300
63110
63120
63211
63212
63213
63219

Avaruusliikenne
Lastinkäsittely
Varastointi
Linja-autoasemat
Tieliikenteen terminaalitoiminta
Maksullinen pysäköinti
Muualla mainitsematon maaliikennettä palveleva
toiminta

63221
63229

Satamat
Muualla mainitsematon vesiliikennettä palveleva
toiminta

49410
49420
49500
50101
50201
50102*
50202
50300*
50400
51101*
51210
51102*
51210
51220
52240
52100
52211
52212
52213
42991
52219*
52221
52229*
84130
85320

Ruokakioskit
Olut- ja drinkkibaarit
Kahvilat ja kahvibaarit
Henkilöstö- ja laitosruokalat
Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
Ruokakioskit
Pitopalvelu
Henkilöstö- ja laitosruokalat
Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne
Rautateiden tavaraliikenne
Paikallisliikenne
Paikallisliikenne
Paikallisliikenne
Säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne
Taksiliikenne
Linja-autojen tilausliikenne
Muualla luokittelematon muu maaliikenteen
henkilöliikenne
Tieliikenteen tavarankuljetus
Muuttopalvelut
Putkijohtokuljetus
Meriliikenteen henkilökuljetus
Meriliikenteen tavarankuljetus
Rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
Rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus
Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
Sisävesiliikenteen tavarankuljetus
Säännöllinen lentoliikenne
Lentoliikenteen tavarankuljetus
Tilauslentoliikenne
Lentoliikenteen tavarankuljetus
Avaruusliikenne
Lastinkäsittely
Varastointi
Linja-autoasemat
Tieliikenteen terminaalitoiminta
Maksullinen pysäköinti
Maa- ja vesirakennushankkeiden kehittäminen ja
rakennuttaminen
Muu maaliikennettä palveleva toiminta
Satamat
Muu vesiliikennettä palveleva toiminta
Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
Keskiasteen ammatillinen koulutus

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2002
63230

Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta

63301

Matkatoimistot

63302

Muu matkailua palveleva toiminta

63401
63409

Huolinta ja rahtaus
Muualla mainitsematon kuljetusvälitys

64110

Postin toiminta

64120
64201

Muu jakelu- ja kuriiritoiminta
Puhelinliikenne

64202

Muu teleliikenne

64203

Ohjelmansiirtopalvelut

64204

Internet-yhteyksien tarjoaminen

65110 Keskuspankkitoiminta
65120 Talletuspankkitoiminta
65210 Rahoitusleasing
65220 Muu luotonanto

65231

Sijoitus- ja kehitysyhtiötoiminta

65232
65239

Rahastotoiminta
Muu sijoitustoiminta

Toimialaluokitus 2008
52230* Ilmaliikennettä palveleva toiminta
84130 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
85320 Keskiasteen ammatillinen koulutus
79110* Matkatoimistojen toiminta
79120 Matkanjärjestäjien toiminta
79120 Matkanjärjestäjien toiminta
79900* Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.
52291 Huolinta ja rahtaus
49320 Taksiliikenne
52299* Muu kuljetusvälitys
53100* Postin yleispalvelu
82192 Postituspalvelut
53200 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta
61100* Langallisen verkon hallinta ja palvelut
61200 Langattoman verkon hallinta ja palvelut
61300 Satelliittiviestintä
61900 Muut televiestintäpalvelut
42220 Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen
58120 Hakemistojen ja postituslistojen julkaiseminen
61100 Langallisen verkon hallinta ja palvelut
61200* Langattoman verkon hallinta ja palvelut
61300 Satelliittiviestintä
61900 Muut televiestintäpalvelut
63990 Muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta
60202 Maksulliset tv-kanavat
61100 Langallisen verkon hallinta ja palvelut
61200* Langattoman verkon hallinta ja palvelut
61300 Satelliittiviestintä
61100* Langallisen verkon hallinta ja palvelut
61200 Langattoman verkon hallinta ja palvelut
61300 Satelliittiviestintä
64110 Keskuspankkitoiminta
64190 Muu pankkitoiminta
64910 Rahoitusleasing
64920* Muu luotonanto
64990 Muualla luokittelemattomat rahoituspalvelut
(pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
64990 Muualla luokittelemattomat rahoituspalvelut
(pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
64300 Rahastotoiminta
64200 Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta
64990* Muualla luokittelemattomat rahoituspalvelut
(pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.

Tilastokeskus 357

Toimialaluokitus 2002

Toimialaluokitus 2008

66010

Henkivakuutus

66020

Eläkevakuutus

66031

Vahinkovakuutusyhtiöt

66032

Vakuutusyhdistykset

66039

Muu vahinkovakuutus

67111

Pörssitoiminta

65110*
65200
65200
65300*
65121*
65200
65122*
65200
65129
84309*
66110

67119
67120

Muut rahoituksen välityksen hallinnolliset tukipalvelut
Arvopapereiden kauppa ja hallinta

67130

Muu rahoitusta ja sijoitusta palveleva toiminta

66110
66120*
66300
66120
66190*
66300
66210
66220*
66290

67200

Vakuutusta palveleva toiminta

70110

Kiinteistöjen rakennuttaminen

41100

70120
70201
70202
70209

Omien kiinteistöjen kauppa
Asuntojen vuokraus
Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta
Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta

68100
68201
68202
68209*
77400

70310
70320

Kiinteistövälitys
Isännöinti ja kiinteistönhoito

71100

Autojen vuokraus

68310
68320
81100*
77110

71210

Muiden maaliikennevälineiden vuokraus

77110*
77120

71220
71230

Vesiliikennevälineiden vuokraus
Ilmaliikennevälineiden vuokraus

77390
77340
77350

Henkivakuutustoiminta
Jälleenvakuutustoiminta
Jälleenvakuutustoiminta
Eläkevakuutustoiminta
Vahinkovakuutusyhtiöt
Jälleenvakuutustoiminta
Vakuutusyhdistykset
Jälleenvakuutustoiminta
Muu vahinkovakuutus
Muu pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
Pörssitoiminta ja rahoitusmarkkinoiden hallinnolliset tukipalvelut
Pörssitoiminta ja rahoitusmarkkinoiden hallinnolliset tukipalvelut
Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen
Omaisuudenhoitotoiminta
Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen
Muu rahoitusta palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja
eläkevakuutustoiminta)
Omaisuudenhoitotoiminta
Riskin- ja vahingonarviointi
Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta
Muu vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa avustava toiminta
Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen
Omien kiinteistöjen kauppa
Asuntojen vuokraus
Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta
Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
Henkisen omaisuuden ja vastaavien tuotteiden
leasing (pl. tekijänoikeuden suojaamat teokset)
Kiinteistönvälitys
Kiinteistöjen isännöinti
Kiinteistönhoito
Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus
ja leasing
Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus
ja leasing
Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen
vuokraus ja leasing
Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing
Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2002

Toimialaluokitus 2008

71310

Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus

71320

Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus

71330
71340
71401
71402

Konttorikoneiden ja -varusteiden sekä tietokoneiden vuokraus
Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus
Videofilmien vuokraus
Urheilu- ja liikuntavälineiden vuokraus

77310*
77390
77320*
77390
77330

71409

Muu kotitaloustavaroiden vuokraus

72100
72210

Atk-laitteistokonsultointi
Ohjelmistojen kustantaminen

72220

72300

77390
77220
77210*
77350
77290

62020
58210
58290
62010*
Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsul- 62010*
tointi
62020
62090
85599
Tietojenkäsittely
62030*
63110

72401

Tietokantapalvelut

58110
58120
58130
58141
58142
58190
58210
58290
59200
60100
60201
60202
63110*

72402

Tietoverkkopalvelut

62010*
63110
63120
74101

Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing
Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing
Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
Toimistokoneiden ja -laitteiden sekä tietokoneiden
vuokraus ja leasing
Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
Videofilmien vuokraus
Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing
Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing
Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden
vuokraus ja leasing
Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi
Tietokonepelien kustantaminen
Muu ohjelmistojen kustantaminen
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi
Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta
Muut koulutusta antavat yksiköt
Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja
hallintapalvelut
Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja
niihin liittyvät palvelut
Kirjojen kustantaminen
Hakemistojen ja postituslistojen julkaiseminen
Sanomalehtien kustantaminen
Paikallislehtien ja harvemmin ilmestyvien
sanomalehtien kustantaminen
Aikakauslehtien kustantaminen
Muu kustannustoiminta
Tietokonepelien kustantaminen
Muu ohjelmistojen kustantaminen
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
(pl. maksulliset tv-kanavat)
Maksulliset tv-kanavat
Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja
niihin liittyvät palvelut
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja
niihin liittyvät palvelut
Verkkoportaalit
Graafinen muotoilu

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.

Tilastokeskus 359

Toimialaluokitus 2002

Toimialaluokitus 2008

72500

Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto

33121

72600

Muu tietojenkäsittelypalvelu

73101
73102
73103

73200
74111
74112
74113
74119

95110*
62090*
63990
Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen
72110
72191*
Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen 72110
72192*
Tekniikan tutkimus ja kehittäminen
72110
72193*
84130
Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja 72200
kehittäminen
Lakiasiaintoimistot
69102
Asianajotoimistot
69101
Patenttitoimistot
69103
Muu lakiasiain palvelu
69109*
84231
88999

74121

Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu

74122
74129
74130
74140

Tilintarkastuspalvelu
Muu laskentatoimen palvelu
Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset
Liikkeenjohdon konsultointi

74150

Hallintayhtiöiden toiminta

74201

Yhdyskuntasuunnittelu

74202

Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu

74203
74204
74205

Arkkitehtipalvelu
Rakennetekninen palvelu
LVI-tekninen suunnittelu

74206

Sähkötekninen suunnittelu

69201*
74909
69202
69209
73200
70210
70220*
73111
74909
64200*
70100
71110
71121*
74201
74909
84130
71121
71122*
71110
71123
71124*
71127
71125

Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja
huolto
Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden korjaus
Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta
Muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta
Biotekninen tutkimus ja kehittäminen
Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Biotekninen tutkimus ja kehittäminen
Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Biotekninen tutkimus ja kehittäminen
Tekniikan tutkimus ja kehittäminen
Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja
kehittäminen
Lakiasiaintoimistot
Asianajotoimistot
Patenttitoimistot
Muu lakiasiain palvelu
Oikeudenhoito
Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon
avopalvelut
Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu
Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Tilintarkastuspalvelu
Muu laskentatoimen palvelu
Markkina- ja mielipidetutkimukset
Suhdetoiminta ja viestintä
Muu liikkeenjohdon konsultointi
Mainostoimistot
Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta
Pääkonttorien toiminta
Arkkitehtipalvelut
Yhdyskuntasuunnittelu
Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta
Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
Yhdyskuntasuunnittelu
Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu
Arkkitehtipalvelut
Rakennetekninen palvelu
LVI-tekninen suunnittelu
Kone- ja prosessisuunnittelu
Sähkötekninen suunnittelu

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2002

Toimialaluokitus 2008

74207

Muu rakennustekninen palvelu

74208

Kone- ja prosessisuunnittelu

74209

Muu tekninen palvelu

71126*
74909
52291
61900
71125
71127*
09100
09900

74301

Tekninen testaus ja analysointi

74302
74401
74402
74409

Autokatsastus
Mainostoimistot
Suora- ja ulkomainonta
Muu mainospalvelu

74501
74502
74509

Työvoimatoimistot
Työvoiman vuokraus
Muu työvoiman ja henkilökunnan hankinta

74600

Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu

74700

Siivous

74811

Valokuvaamotoiminta

74812
74820
74851

Valokuvien kehittäminen
Pakkauspalvelu
Tekstinkäsittely- ja monennuspalvelu

74852
74853
74859

Postituspalvelut
Käännös- ja tulkkauspalvelu
Muu sihteeripalvelu

71127
71129*
74909
71126
71202*
84130
71201
73111
73112
73112
73119*
73120
78100
78200
78100
78300*
74909
80100*
80200
80300
81210*
81220
81299
74201*
96090
74202
82920
74201
82110
82191*
82990
82192
74300
82191
82990*

Muu rakennustekninen palvelu
Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Huolinta ja rahtaus
Muut televiestintäpalvelut
Sähkötekninen suunnittelu
Kone- ja prosessisuunnittelu
Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva
toiminta
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva
toiminta
Kone- ja prosessisuunnittelu
Muu tekninen palvelu
Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Muu rakennustekninen palvelu
Muu tekninen testaus ja analysointi
Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
Autokatsastus
Mainostoimistot
Suora- ja ulkomainonta
Suora- ja ulkomainonta
Muu mainospalvelu
Mainostilan vuokraus ja myynti
Työnvälitystoiminta
Työvoiman vuokraus
Työnvälitystoiminta
Muut henkilöstön hankintapalvelut
Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Yksityiset turvallisuuspalvelut
Turvallisuusjärjestelmät
Etsivätoiminta
Kiinteistöjen siivous
Muu rakennus- ja teollisuussiivous
Muualla luokittelemattomat siivouspalvelut
Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta
Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut
Valokuvien kehittäminen
Pakkauspalvelut
Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta
Yhdistetyt toimistopalvelut
Sihteeri- ja muu toimistopalvelu
Muut palvelut liike-elämälle
Postituspalvelut
Kääntäminen ja tulkkaus
Sihteeri- ja muu toimistopalvelu
Muut palvelut liike-elämälle

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.

Tilastokeskus 361

Toimialaluokitus 2002

Toimialaluokitus 2008

74860

Puhelinpalvelukeskusten toiminta

74871

Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu

74872
74873

Perintätoimistot ja luottotietopalvelu
Messujen ja kongressien järjestäminen

74879

Muualla mainitsemattomat liike-elämän palvelut

82192
82200*
74101
74102*
74109
82910
73112
82300*
82990
90020
74901*
74909
77400

75110
75121
75122
75130

Julkinen yleishallinto
Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto
Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto
Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto

75140
75210

Julkishallintoa tukevat toiminnot
Ulkoasiain hallinto

75220
75231

Maanpuolustus
Oikeudenhoito

75232
75241

Vankeinhoito
Poliisitoimi

75242
75250

Rajojen vartiointi ja väestönsuojelu
Palo- ja pelastustoimi

75301
75302
75309
80100

Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta
Lakisääteinen työeläkevakuutus
Muu pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
Peruskoulu

81100
82990
84110
84121
84122
79900
84122
84130*
85600
84110
84210*
88999
84220
84110
84231*
84232
80100
84241*
85420
84242
02400
84250*
84301
84302
84309
85100
85200*
85311

Postituspalvelut
Puhelinpalvelukeskusten toiminta
Graafinen muotoilu
Sisustussuunnittelu
Teollinen muotoilu ym.
Perintä- ja luottotietopalvelut
Suora- ja ulkomainonta
Messujen ja kongressien järjestäminen
Muut palvelut liike-elämälle
Esittäviä taiteita palveleva toiminta
Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut
Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Henkisen omaisuuden ja vastaavien tuotteiden
leasing (pl. tekijänoikeuden suojaamat teokset)
Kiinteistönhoito
Muut palvelut liike-elämälle
Julkinen yleishallinto
Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto
Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto
Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.
Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto
Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
Koulutusta palveleva toiminta
Julkinen yleishallinto
Ulkoasiainhallinto
Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon
avopalvelut
Maanpuolustus
Julkinen yleishallinto
Oikeudenhoito
Vankeinhoito
Yksityiset turvallisuuspalvelut
Poliisitoimi
Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa
Rajojen vartiointi ja väestönsuojelu
Metsätaloutta palveleva toiminta
Palo- ja pelastustoimi
Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta
Lakisääteinen työeläkevakuutus
Muu pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
Esiasteen koulutus
Alemman perusasteen koulutus
Ylemmän perusasteen koulutus

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2002

Toimialaluokitus 2008

80210
80220
80300

Lukio
Ammatillinen koulutus
Korkeakoulut

85312
85320
85420

80410
80421

Kuljettajakoulutus
Kansanopistot, kansalaisopistot, musiikkioppilaitokset yms.

85530
85320
85420
85510
85520*
85591
85592
85593
85599
85599
86101
86102
86210
86210
86220*

80422
80423
80424
80429
85111
85112
85121
85129

Koulutuskeskukset
Kielikoulut ja -opistot
Kirjeopistot
Muut koulutusta antavat yksiköt
Varsinaiset sairaalapalvelut
Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit
Kunnalliset terveyskeskukset
Muut lääkäripalvelut

85130

Hammashoito

85141
85142
85143
85144
85149

Fysioterapia
Laboratoriotutkimukset
Kuvantamistutkimukset
Sairaankuljetuspalvelut
Muu terveyspalvelu

85200
85311

Eläinlääkintäpalvelut
Lasten ja nuorten laitokset

86230*
86909
86901
86902
86903
86904
86902
86909*
75000
87901

85312

Kehitysvammalaitokset

87102

85313
85314
85315

Vanhusten laitokset
Päihdehuoltolaitokset
Palvelutalot ja ryhmäkodit

85316

Ensi- ja turvakodit

87201*
87101
87203
87201
87202
87301*
87302
87902

Lukiokoulutus
Keskiasteen ammatillinen koulutus
Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa
Kuljettajakoulutus
Keskiasteen ammatillinen koulutus
Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa
Urheilu- ja liikuntakoulutus
Taiteen ja musiikin koulutus
Kansanopistot, kansalaisopistot, työväenopistot yms.
Koulutuskeskukset
Kielikoulut ja -opistot
Muut koulutusta antavat yksiköt
Muut koulutusta antavat yksiköt
Varsinaiset sairaalapalvelut
Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit
Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut
Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut
Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat
erikoislääkäripalvelut
Hammaslääkäripalvelut
Muu terveyspalvelu
Fysioterapia
Laboratoriotutkimukset
Kuvantamistutkimukset
Sairaankuljetuspalvelut
Laboratoriotutkimukset
Muu terveyspalvelu
Eläinlääkintäpalvelut
Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen
perhehoito
Vammaisten hoitolaitokset (pl. kehitysvammaisten
laitospalvelut)
Kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut
Ikääntyneiden hoitolaitokset
Päihdeongelmaisten laitokset
Kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut
Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut
Ikääntyneiden palveluasuminen
Vammaisten palveluasuminen
(pl. kehitysvammaisten palveluasuminen)
Ensi- ja turvakodit

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2002

Toimialaluokitus 2008

85319

Muut laitokset ja asumispalvelut

85321

Lasten päivähoito

85322

Päivätoiminta

87204
87301
87909*
88911*
88919
88102
88103
88992*

85323

Kotipalvelut

85324

Työtoiminta ja työhön kuntoutus

85325

Neuvolat

88999

85326

Avomuotoinen päihdekuntoutus

88992

85329

Muu sosiaalitoiminta

90010
90020

Viemäri- ja jätevesihuolto
Muu jätehuolto

90031

Ulkotilojen hoito

90032

Maaperän ja vesistöjen kunnostus

38110
81291*
81300
39000

91110

Elinkeinoelämän järjestöt ja työnantajajärjestöt

77400

91120
91200
91310

Ammattialajärjestöt
Ammattiyhdistykset
Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt

88101*
88991
88103
88992*

88993*
74300
88109
88999*
94999
37000
20150
37000
38110*
38120
38210
38220

90020
94110*
94120
94200
81300
94910*

Päihdeongelmaisten asumispalvelut
Ikääntyneiden palveluasuminen
Muut laitokset ja asumispalvelut
Lasten päiväkodit
Muu lasten päivähoito
Ikääntyneiden päivätoiminta
Vammaisten päivä- ja työtoiminta
Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja
vammaisille
Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille
Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja vammaisille
Vammaisten päivä- ja työtoiminta
Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja
vammaisille
Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon
avopalvelut
Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja
vammaisille
Avomuotoinen päihdekuntoutus
Kääntäminen ja tulkkaus
Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut
Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon
avopalvelut
Muualla luokittelemattomat muut järjestöt
Viemäri- ja jätevesihuolto
Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
Viemäri- ja jätevesihuolto
Tavanomaisen jätteen keruu
Ongelmajätteen keruu
Tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus
Ongelmajätteen käsittely, loppusijoitus ja
hävittäminen
Tavanomaisen jätteen keruu
Katujen ja teiden puhtaanapito
Maisemanhoitopalvelut
Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
Henkisen omaisuuden ja vastaavien tuotteiden
leasing (pl. tekijänoikeuden suojaamat teokset)
Esittäviä taiteita palveleva toiminta
Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta
Ammattialajärjestöjen toiminta
Ammattiyhdistysten toiminta
Maisemanhoitopalvelut
Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2002

Toimialaluokitus 2008

91320
91331
91339

Poliittiset järjestöt
Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt
Muualla mainitsemattomat muut järjestöt

92110

Elokuvien ja videoiden tuotanto

92120
92130
92200

Elokuvien ja videoiden levitys
Elokuvien esittäminen
Radio- ja televisiotoiminta

94920
94991
52219
94999*
59110*
59120
59200
59130
59140
59110*
59200
60100
60201

92311

Taiteilijatoiminta

92312
92320

Näyttämö- ja konserttitoiminta
Kulttuurin ja viihteen tukipalvelut

92330
92340

Huvipuistot
Muut viihdepalvelut

92400

Uutistoimistot

92510
92520

Kirjastot ja arkistot
Museot, näyttelyt sekä historiallisten paikkojen ja
rakennusten suojelu

90010
90020
90030*
90010
79900
90020*
90040
93210
85520*
90010
90020
93210
93299
63910*
74201
91010
91020*
91030

92530
92610

92620

Kasvitieteelliset puutarhat, eläintarhat ja
luonnonpuistot
Urheilukentät, urheiluhallit ja stadionit

Urheilutoiminta

93210
91040
49399
93110*
93130
93291
46110

Poliittiset järjestöt
Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt
Muu maaliikennettä palveleva toiminta
Muualla luokittelemattomat muut järjestöt
Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto
Elokuvien, video- ja televisio-ohjelmien jälkituotanto
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien levitys
Elokuvien esittäminen
Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
(pl. maksulliset tv-kanavat)
Esittävät taiteet
Esittäviä taiteita palveleva toiminta
Taiteellinen luominen
Esittävät taiteet
Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.
Esittäviä taiteita palveleva toiminta
Taidelaitosten toiminta
Huvi- ja teemapuistojen toiminta
Taiteen ja musiikin koulutus
Esittävät taiteet
Esittäviä taiteita palveleva toiminta
Huvi- ja teemapuistojen toiminta
Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta
Uutistoimistot
Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta
Kirjastojen ja arkistojen toiminta
Museoiden toiminta
Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten ja
vastaavien kohteiden toiminta
Huvi- ja teemapuistojen toiminta
Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja
luonnonpuistojen toiminta
Muualla luokittelematon muu maaliikenteen
henkilöliikenne
Urheilulaitosten toiminta
Kuntokeskukset
Hiihto- ja laskettelukeskukset
Maatalousraaka-aineiden, elävien eläinten,
tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden
agentuuritoiminta

______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2002

Toimialaluokitus 2008
46230
52229
85510
93120*
93130
93190
93299
95290

92710
92720

Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelu
Muualla luokittelemattomat virkistyspalvelut

93011
93012
93021
93022
93030
93040
93050
95000

Pesulapalvelut yrityksille
Pesulapalvelut kotitalouksille
Parturit ja kampaamot
Kauneudenhoitopalvelut
Hautaustoimistot
Kylpylaitokset, solariumit yms. palvelut
Muualla luokittelemattomat palvelut
Työnantajakotitaloudet

96000

98000

Yksityisten kotitalouksien toiminta tavaroiden tuot- 98100
tamiseksi omaan käyttöön
Yksityisten kotitalouksien toiminta palveluiden
98200
tuottamiseksi omaan käyttöön
Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 99000

99999

Toimiala tuntematon

97000

92000
85510
93190
93299*
96011
96012
96021
96022
96030
96040
96090
97000

00000

Elävien eläinten tukkukauppa
Muu vesiliikennettä palveleva toiminta
Urheilu- ja liikuntakoulutus
Urheiluseurojen toiminta
Kuntokeskukset
Muu urheilutoiminta
Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta
Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden
korjaus
Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut
Urheilu- ja liikuntakoulutus
Muu urheilutoiminta
Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta
Pesulapalvelut yrityksille
Pesulapalvelut kotitalouksille
Parturit ja kampaamot
Kauneudenhoitopalvelut
Hautaustoimistojen palvelut
Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut
Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut
Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden
työnantajina
Kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden
tuottamiseksi omaan käyttöön
Kotitalouksien eriyttämätön toiminta palvelujen
tuottamiseksi omaan käyttöön
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten
toiminta
Toimiala tuntematon

Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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LIITE 2
Toimialaluokitusten 2008 ja 2002 välinen muunnosavain
Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

01110

01111

Viljakasvien sekä palko- ja öljykasvien viljely

01111
01120

Viljakasvien sekä palko- ja öljykasvien viljely
Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely

01132
01133
01134
01140
01150
01160
01191
01199
01210

Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja
öljysiemenkasvien viljely
Riisin viljely
Vihannesten viljely avomaalla (pl. peruna ja sokerijuurikas)
Vihannesten viljely kasvihuoneessa
Perunan viljely
Sokerijuurikkaan viljely
Sokeriruo'on viljely
Tupakan viljely
Kuitukasvien viljely
Koristekasvien viljely
Muiden yksivuotisten kasvien viljely
Rypäleiden viljely

01120
01112
01112
01112
01112
01111
01120
01112
01130

01220

Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely

01130

01230

Sitrushedelmien viljely

01130

01240

01260

Omenoiden, kirsikoiden, luumujen ym. kota- ja ki- 01130
vihedelmien viljely
Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja pen01130
saissa kasvavien hedelmien viljely
Öljyä sisältävien hedelmien viljely
01130

01270

Juomakasvien viljely

01130

01280

Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely

01112
01120*
01130

01290

Muu monivuotisten kasvien viljely

01112*
01130

01300

Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen

01410
01420

Lypsykarjan kasvatus
Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus

Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely
Muiden viljelykasvien viljely
Muiden viljelykasvien viljely
Muiden viljelykasvien viljely
Muiden viljelykasvien viljely
Viljakasvien sekä palko- ja öljykasvien viljely
Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely
Muiden viljelykasvien viljely
Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien
viljely
Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien
viljely
Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien
viljely
Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien
viljely
Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien
viljely
Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien
viljely
Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien
viljely
Muiden viljelykasvien viljely
Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely
Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien
viljely
Muiden viljelykasvien viljely
Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien
viljely
Puunkorjuu
Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely
Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien
viljely
Lypsykarjatalous
Lihakarjan kasvatus
Muu nautakarjatalous

01120
01131

01250

02013
01120*
01130
01211
01212*
01213

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

01430

Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus

01220

01440
01450

Kamelien ja kamelieläinten kasvatus
Lampaiden ja vuohien kasvatus

01259
01220

01461
01462
01471
01472
01479
01491
01492
01499

Porsastuotanto
Lihasikojen kasvatus
Kananmunien tuotanto
Broilerien tuotanto
Muu siipikarjatalous
Turkistarhaus
Poronhoito
Muu eläinten hoito

01500
01611
01612
01620
01630
01640
01700
02100
02200

02300

01230
01230
01240
01240
01240
01251
01252
01240
01259*
Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat) 01301*
01302
Kasvinviljelyn tukipalvelut
01410
Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena
01111
01410*
Kotieläintaloutta palveleva toiminta
01420
Sadon jatkokäsittely
01410
Siementen käsittely kasvinviljelyä varten
01410
Metsästys ja sitä palveleva toiminta
01500
Metsänhoito
02011*
02019
Puunkorjuu
02013*
02019
20100
45219
Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
01120
01130

02400

Metsätaloutta palveleva toiminta

03110
03120
03210
03220
05100
05200
06100

Merikalastus
Sisävesikalastus
Kalanviljely meressä
Kalanviljely sisävesissä
Kivihiilen kaivu
Ruskohiilen kaivu
Raakaöljyn tuotanto

02019*
02011
02013
02020*
75250
05010
05010
05020
05020
10100
10200
11100

Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja
muulien hoito
Muu eläinten hoito
Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja
muulien hoito
Sikojen hoito
Sikojen hoito
Siipikarjan hoito
Siipikarjan hoito
Siipikarjan hoito
Turkistarhaus
Poronhoito
Siipikarjan hoito
Muu eläinten hoito
Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous
Yhdistetty kasvinviljely ja muu kotieläintalous
Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito
Viljakasvien sekä palko- ja öljykasvien viljely
Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito
Eläinten hoitoon liittyvät palvelut pl. eläinlääkintä
Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito
Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito
Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta
Metsän kasvatus
Muu metsätalous
Puunkorjuu
Muu metsätalous
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym. rakentaminen
Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely
Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien
viljely
Muu metsätalous
Metsän kasvatus
Puunkorjuu
Metsätaloutta palveleva toiminta
Palo- ja pelastustoimi
Kalastus
Kalastus
Kalanviljely
Kalanviljely
Kivihiilen kaivu
Ruskohiilen kaivu
Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

06200
07100
07210
07290

Maakaasun tuotanto
Rautamalmien louhinta
Uraani- ja toriummalmien louhinta
Muiden värimetallimalmien louhinta

11100
13100
12000
13200

08111
08112
08113
08120

Koriste- ja rakennuskiven louhinta
Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta
Liuskekiven louhinta
Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto

08910
08920
08930
08990
09100

09900

14110
14120
14130
14210*
14220
Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
14300
Turpeen nosto
10300
Suolan tuotanto
14400
Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta 14500
Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toi- 11100
minta
11200*

Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva
toiminta

74209
10100
10200
10300
12000
13100
13200

10110
10120
10130
10200
10310
10320
10390

14110
14120
14130
14210
14220
14300
14400
14500
74209*
Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja) 15110*
15120
Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
15120
Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus
15130
Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä 15200
Perunoiden jalostus ja säilöntä
15310
Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus
15320
Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus
15330*
ja säilöntä

Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
Rautamalmien louhinta
Uraani- ja toriummalmien louhinta
Muiden metallimalmien louhinta pl. uraani ja
torium
Koriste- ja rakennuskiven louhinta
Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta
Liuskekiven louhinta
Soran ja hiekan otto
Saven ja kaoliinin otto
Kemiallisten mineraalien louhinta
Turpeen nosto ja muokkaus
Suolan tuotanto
Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta
Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon liittyvät
palvelut pl. maaperätutkimus
Muu tekninen palvelu
Kivihiilen kaivu
Ruskohiilen kaivu
Turpeen nosto ja muokkaus
Uraani- ja toriummalmien louhinta
Rautamalmien louhinta
Muiden metallimalmien louhinta pl. uraani ja
torium
Koriste- ja rakennuskiven louhinta
Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta
Liuskekiven louhinta
Soran ja hiekan otto
Saven ja kaoliinin otto
Kemiallisten mineraalien louhinta
Suolan tuotanto
Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta
Muu tekninen palvelu
Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
Lihanjalostus
Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä
Perunoiden jalostus ja säilöntä
Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus
Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus
ja säilöntä

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

10410

Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen ja -rasvojen
valmistus (pl. ravintorasvat)

15840
15410*

Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus
Raakakasvi- ja -eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus

10420

15420
15430

10810
10820
10830
10840

Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen
valmistus
Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus
Jäätelön valmistus
Myllytuotteiden valmistus
Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus
Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja
kakkujen valmistus
Näkkileivän ja keksien valmistus; säilyvien
leivonnaisten ja kakkujen valmistus
Makaronin, nuudelien, kuskusin ja vastaavien
jauhotuotteiden valmistus
Sokerin valmistus
Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus
Teen ja kahvin valmistus
Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus

10850

Einesten ja valmisruokien valmistus

Puhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus
Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen
valmistus
Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus
Jäätelön valmistus
Myllytuotteiden valmistus
Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus
Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten
valmistus
Näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten
valmistus
Makaronin ja vastaavien jauhotuotteiden
valmistus
Sokerin valmistus
Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus
Teen ja kahvin valmistus
Suolan tuotanto
Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus
Lihanjalostus
Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä
Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus
ja säilöntä
Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus
Näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten
valmistus
Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja
dieettiruokien valmistus
Lihanjalostus
Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus
Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus
Muiden elintarvikkeiden valmistus
Rehujen valmistus
Lemmikkieläinten ruokien valmistus
Tislattujen alkoholijuomien valmistus

10510
10520
10610
10620
10710
10720
10730

15510
15520
15610
15620
15810
15820
15850
15830
15840
15860
14400
15870*
15130*
15200
15330
15810
15820

10860
10890

10910
10920
11010

11020
11030
11040
11050
11060

Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja
15880
dieettiruokien valmistus
Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus 15130
15620
15870
15890*
Kotieläinten rehujen valmistus
15710
Lemmikkieläinten ruokien valmistus
15720
Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen; etyylial- 15910*
koholin valmistus käymisteitse
15920
Viinin valmistus rypäleistä
15930
Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus
15940
Muiden tislaamattomien juomien valmistus
15950
käymisteitse
Oluen valmistus
15960
Maltaiden valmistus
15970

Etyylialkoholin valmistus käymisteitse
Viinin valmistus
Siiderin ja muiden hedelmäviinien valmistus
Muiden tislaamattomien juomien valmistus
käymisteitse
Oluen valmistus
Maltaiden valmistus

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

11070

15880

Virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesien ja
muiden pullotettujen vesien tuotanto

12000
13100

Tupakkatuotteiden valmistus
Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu

13200

Kankaiden kudonta

13300

Tekstiilien viimeistely

13910

Neulosten valmistus

13921
13922

Sisustustekstiilien valmistus
Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden
sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus
Mattojen valmistus
Purjelankojen, nuoran, sidelangan ja verkkojen
valmistus
Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden
valmistus (pl. vaatteet)
Teknisten ja teollisuustekstiilien valmistus
Muualla luokittelematon tekstiilituotteiden
valmistus

13930
13940
13950
13960
13990

14110
14120
14130

Nahkavaatteiden valmistus
Työvaatteiden valmistus
Muu takkien, pukujen, housujen, hameiden yms.
valmistus

14140
14190

Alusvaatteiden valmistus
Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus

14200

Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus

17510
17520

Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja
dieettiruokien valmistus
Siiderin ja muiden hedelmäviinien valmistus
Kivennäisvesien ja virvoitusjuomien valmistus
Tupakkatuotteiden valmistus
Puuvillakuitujen valmistelu ja kehruu
Karstavillakuitujen valmistelu ja kehruu
Kampavillakuitujen valmistelu ja kehruu
Pellavakuitujen valmistelu ja kehruu
Silkkikuitujen valmistus
Ompelulangan valmistus
Muiden tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
Puuvillakankaiden kudonta
Karstavillakankaiden kudonta
Kampavillakankaiden kudonta
Silkkikankaiden kudonta
Muiden kankaiden kudonta
Turkisten muokkaus ja turkistuotteiden valmistus
Tekstiilien viimeistely
Muu henkilökohtaisten esineiden ja
kotitalousesineiden korjaus
Trikooneulosten valmistus
Turkisten muokkaus ja turkistuotteiden valmistus
Sisustustekstiilien valmistus
Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden
sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus
Mattojen valmistus
Köysien, narujen ja verkkojen valmistus

17530

Kuitukankaiden valmistus

17540
17540*

Muiden tekstiilituotteiden valmistus
Muiden tekstiilituotteiden valmistus

36630
18100
18210
18220*

Muualla luokittelematon valmistus
Nahkavaatteiden valmistus
Työvaatteiden valmistus
Muiden päällysvaatteiden valmistus

18300
18230
17710
18240*
18300
18300

Turkisten muokkaus ja turkistuotteiden valmistus
Alusvaatteiden valmistus
Sukkien ja sukkahousujen valmistus
Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus
Turkisten muokkaus ja turkistuotteiden valmistus
Turkisten muokkaus ja turkistuotteiden valmistus

15940
15980*
16000
17110
17120*
17130
17140
17150
17160
17170
17210*
17220
17230
17240
17250
18300
17300*
52740
17600*
18300
17401
17409

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

14310
14390

Sukkien ja sukkahousujen valmistus
Muiden neulevaatteiden valmistus

17710
17720

15110

Turkisten ja nahan muokkaus ja värjäys

15120

Matka-, käsi- ym. laukkujen, satuloiden ja
valjaiden valmistus
Jalkineiden valmistus
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

18300
19100*
19200

15200
16100

16211
16212
16213
16220
16231
16239
16240
16290

17110
17120
17211
17212

Vanerin ja vaneriviilun valmistus
Lastulevyn valmistus
Kuitulevyn valmistus
Asennettavien parkettilevyjen valmistus
Puutalojen valmistus
Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
Puupakkausten valmistus
Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja
punontatuotteiden valmistus

17220

Massan valmistus
Paperin, kartongin ja pahvin valmistus
Paperisäkkien ja -pussien valmistus
Aaltopahvin sekä paperi- ja kartonkipakkausten
valmistus
Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden valmistus

17230

Paperikauppatavaroiden valmistus

17240
17290

Tapettien valmistus
Muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden
valmistus

18110
18120
18130

Sanomalehtien painaminen
Muu painaminen
Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut

18140

Sidonta ja siihen liittyvät palvelut

19300
02013
20100*
20309
20201
20202
20203
20309
20301
20309
20400
10300
19300
20100
20510*
20520
36630
21110
21120
21211
21219

Sukkien ja sukkahousujen valmistus
Neulepuseroiden, -takkien ja sen kaltaisten
tuotteiden valmistus
Turkisten muokkaus ja turkistuotteiden valmistus
Parkitseminen ja muu nahan valmistus
Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden
valmistus
Jalkineiden valmistus
Puunkorjuu
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
Vanerin ja vaneriviilun valmistus
Lastulevyn valmistus
Kuitulevyn valmistus
Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
Puutalojen valmistus
Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
Puupakkausten valmistus
Turpeen nosto ja muokkaus

17540
21220*
21230*
22220
21240
21250*

Jalkineiden valmistus
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
Muiden puutuotteiden valmistus
Korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
Muualla luokittelematon valmistus
Massan valmistus
Paperin ja kartongin valmistus
Säkkien ja pussien valmistus
Aaltopahvin sekä muiden paperi- ja kartonkipakkausten valmistus
Muiden tekstiilituotteiden valmistus
Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden valmistus
Paperikauppatavaroiden valmistus
Muu painaminen
Tapettien valmistus
Muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus

36630
22210
22220
22240*
22250
22230*
22250

Muualla luokittelematon valmistus
Sanomalehtien painaminen
Muu painaminen
Painamista edeltävä toiminta
Muu painamiseen liittyvä toiminta
Kirjansidonta
Muu painamiseen liittyvä toiminta

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008
18200

19100
19200

20110
20120
20130
20140

20150
20160
20170
20200
20300
20410
20420
20510
20520
20530
20590

20600
21100
21200
22110
22190

Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto

Toimialaluokitus 2002

22310*
22320
22330
Koksituotteiden valmistus
23100*
24140
Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
10100
10200
10300
23200*
24660
Teollisuuskaasujen valmistus
24110
Värien ja pigmenttien valmistus
24120
Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus 23300
24130*
Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus 15920
24110
24140*
Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
24150*
90020
Muoviaineiden valmistus
24160
Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus
24170
Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaali- 24200
en valmistus
Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus
24300
Saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden
24510
valmistus
Hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus
24520
Räjähdysaineiden valmistus
24610*
36630
Liimojen valmistus
24620
Eteeristen öljyjen valmistus
24630
Muualla luokittelematon kemiallisten tuotteiden
24620
valmistus
24640
24660*
Tekokuitujen valmistus
24700
Lääkeaineiden valmistus
24410
Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus 23300
24420*
Renkaiden valmistus ja uudelleenpinnoitus
25110*
25120
Muiden kumituotteiden valmistus
19300
25130*
29600

Äänitallenteiden jäljentäminen
Kuvatallenteiden jäljentäminen
Atk-tallenteiden jäljentäminen
Koksin valmistus
Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
Kivihiilen kaivu
Ruskohiilen kaivu
Turpeen nosto ja muokkaus
Öljytuotteiden valmistus
Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus
Teollisuuskaasujen valmistus
Värien ja pigmenttien valmistus
Ydinpolttoaineen valmistus
Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus
Etyylialkoholin valmistus käymisteitse
Teollisuuskaasujen valmistus
Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
Muu jätehuolto
Muoviaineiden valmistus
Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus
Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus
Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus
Saippuan, puhdistus- ja kiillotusaineiden
valmistus
Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden valmistus
Räjähdysaineiden valmistus
Muualla luokittelematon valmistus
Liimojen ja gelatiinin valmistus
Eteeristen öljyjen valmistus
Liimojen ja gelatiinin valmistus
Valokuvauskemikaalien valmistus
Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus
Tekokuitujen valmistus
Lääkeaineiden valmistus
Ydinpolttoaineen valmistus
Lääkevalmisteiden valmistus
Renkaiden valmistus
Renkaiden pinnoitus
Jalkineiden valmistus
Muiden kumituotteiden valmistus
Aseiden ja ammusten valmistus

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

22210

36620
36630
25210

22220
22230

Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien
valmistus
Muovipakkausten valmistus
Rakennusmuovien valmistus

22290

Muiden muovituotteiden valmistus

23110
23120
23130
23140
23190

Tasolasin valmistus
Tasolasin muotoilu ja muokkaus
Onton lasitavaran valmistus
Lasikuitujen valmistus
Muu lasin valmistus ja muokkaus
ml. tekniset lasituotteet

23200
23310
23320
23410
23420
23430
23440

Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
Keraamisten tiilien ja laattojen valmistus
Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan
valmistus
Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus
Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus
Keraamisten eristystuotteiden valmistus
Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus

23490

Muiden keramiikkatuotteiden valmistus

23510
23520

Sementin valmistus
Kalkin ja kipsin valmistus

23610
23620
23630
23640
23650
23690
23700
23910
23990
24100

25220
25230*
36630
19300
25230
25240*
36630
26110
26120
26130
26140
26130
26150*
26260
26300
26400
26210
26220
26230
26240*
31620
26250

26510
26520*
26530
Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin 26610
Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
26620
Valmisbetonin valmistus
26630
Muurauslaastin valmistus
26640
Kuitusementin valmistus
26650
Muiden betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden valmistus 26660
Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely
26700
Hiontatuotteiden valmistus
26810
Muualla luokittelemattomien ei-metallisten
26820
mineraalituotteiden valmistus
Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus
27100

Harjojen valmistus
Muualla luokittelematon valmistus
Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien
valmistus
Muovipakkausten valmistus
Rakentajain muovituotteiden valmistus
Muualla luokittelematon valmistus
Jalkineiden valmistus
Rakentajain muovituotteiden valmistus
Muiden muovituotteiden valmistus
Muualla luokittelematon valmistus
Tasolasin valmistus
Tasolasin muotoilu ja muokkaus
Onton lasitavaran valmistus
Lasikuidun ja lasivillan valmistus
Onton lasitavaran valmistus
Muu lasin valmistus ja muokkaus mukaan lukien
teknisen lasin valmistus
Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
Keraamisten laattojen valmistus
Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan
valmistus
Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus
Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus
Keraamisten eristystuotteiden valmistus
Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus
Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden
valmistus
Muiden ei-tulenkestävien keraamisten tuotteiden
valmistus
Sementin valmistus
Kalkin valmistus
Kipsin valmistus
Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
Valmisbetonin valmistus
Muurauslaastin valmistus
Kuitusementin valmistus
Muiden betoni-, sementti- ja kipsituotteiden valmistus
Kivituotteiden valmistus
Hiontatuotteiden valmistus
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden
valmistus
Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

24200

27220

Teräsputkien valmistus

27310
27320
27330
27340
27410
27420
27430
27440
27450
23300
27210
27510*
27520
27530
27540
28110
28120
28220

Raudan ja teräksen kylmävetäminen
Rainan kylmävalssaus
Kylmämuovaus ja kylmätaitto
Teräslanganveto
Jalometallien valmistus
Alumiinin valmistus
Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus
Kuparin valmistus
Muiden värimetallien valmistus
Ydinpolttoaineen valmistus
Valurautaputkien valmistus
Raudan valu
Teräksen valu
Kevytmetallien valu
Muiden värimetallien valu
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
Metallisten rakennuspuusepän tuotteiden valmistus
Keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja kuumavesivaraajien valmistus
Metallisäiliöiden valmistus
Höyrykattiloiden valmistus pl. keskuslämmityslaitteet
Aseiden ja ammusten valmistus
Metallin takominen, puristaminen ja meistäminen;
jauhemetallurgia
Metallin pintakäsittely ja karkaisu
Metallin mekaaninen työstö
Ruokailuvälineiden, saksien ym. leikkuuvälineiden
valmistus
Muiden metallituotteiden valmistus
Lukkojen ja saranoiden valmistus
Työkalujen valmistus
Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus
Metallipakkausten ja -astioiden valmistus
Kevytmetallipakkausten valmistus
Metallilankatuotteiden valmistus
Kiinnittimien, ruuvien, ketjujen ja jousien valmistus
Kiinnittimien, ruuvien, ketjujen ja jousien valmistus
Muiden metallituotteiden valmistus
Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden
valmistus
Muualla luokittelematon valmistus

24310
24320
24330
24340
24410
24420
24430
24440
24450
24460
24510
24520
24530
24540
25110
25120
25210
25290
25300
25400
25500
25610
25620
25710

Putkien, profiiliputkien ja niihin liittyvien
tarvikkeiden valmistus teräksestä
Raudan ja teräksen kylmävetäminen
Rainan kylmävalssaus
Kylmämuovaus tai kylmätaitto
Teräslangan veto
Jalometallien valmistus
Alumiinin valmistus
Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus
Kuparin valmistus
Muiden värimetallien valmistus
Ydinpolttoaineen valmistus
Raudan valu
Teräksen valu
Kevytmetallien valu
Muiden värimetallien valu
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
Metalliovien ja -ikkunoiden valmistus
Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien
valmistus
Muiden metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus
Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet)
Aseiden ja ammusten valmistus
Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja
valssaus; jauhemetallurgia
Metallien käsittely ja päällystäminen
Metallien työstö
Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms.
valmistus

25720
25730

Lukkojen ja saranoiden valmistus
Työkalujen valmistus

25910
25920
25930

Metallipakkausten ja -astioiden valmistus
Kevytmetallipakkausten valmistus
Metallilankatuotteiden, ketjujen ja jousien valmistus

25940
25990

Kiinnittimien ja ruuvituotteiden valmistus
Muiden metallituotteiden valmistus

28210
28300
29600
28400
28510
28520
28610*
28750
28630
28620*
29560
28710
28720
28730*
28740
28740
28750*
31620
36630

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

26110

31100

Elektronisten komponenttien valmistus

31200
31300
32100*
32300
26120

Kalustettujen piirilevyjen valmistus

32100*
32200

26200

Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus

30010
30020*
32300

26300

Viestintälaitteiden valmistus

31620
32200*
32300

26400

Viihde-elektroniikan valmistus

26510

Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden
ja -laitteiden valmistus

32300*
36500
31620
33200*

26520
26600

Kellojen valmistus
Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintäja terapialaitteiden valmistus

26700

Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden
valmistus

26800
27110

Tallennevälineiden valmistus
Sähkömoottorien, generaattorien ja muuntajien
valmistus

35300
33500
33101*
33400
33200
33400*
24650
31100*
31620

27120
27200
27310

Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus
Paristojen ja akkujen valmistus
Optisten kuitukaapelien valmistus

31200
31400
31300*
33400

Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien
valmistus
Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus
Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus
Elektronisten piirien ja muiden elektronisten
osien valmistus
Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja
kuvantallennus- ja -toistolaitteiden valmistus
Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osien
valmistus
Televisio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelinja -lennätinlaitteiden valmistus
Konttorikoneiden valmistus
Tietokoneiden ja muiden tietojenkäsittelylaitteiden
valmistus
Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja
kuvantallennus- ja -toistolaitteiden valmistus
Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden
valmistus
Televisio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelinja -lennätinlaitteiden valmistus
Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja
kuvantallennus- ja -toistolaitteiden valmistus
Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja
kuvantallennus- ja -toistolaitteiden valmistus
Pelien ja leikkikalujen valmistus
Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden
valmistus
Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms.
valmistus pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteistot
Ilma-alusten valmistus
Kellojen valmistus
Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä
ortopediavälineiden valmistus
Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus
Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms.
valmistus pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteistot
Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus
Tallennevälineiden valmistus
Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien
valmistus
Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden
valmistus
Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus
Akkujen ja paristojen valmistus
Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus
Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

27320

31300

27330

Muiden elektronisten ja sähköjohtojen
sekä -kaapelien valmistus
Kytkentälaitteiden valmistus

27400

Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus

25240
31200*
31500*
31610
31620

27510
27520
27900

Sähköisten kodinkoneiden valmistus
Sähköistämättömien kodinkoneiden valmistus
Muiden sähkölaitteiden valmistus

29710
29720
29430
29560
31100
31200
31300
31500
31620*
32100

28110

Moottorien ja turbiinien valmistus
(pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit)

28120

Hydraulisten voimalaitteiden valmistus

28130
28140
28150

Pumppujen ja kompressoreiden valmistus
Muiden hanojen ja venttiilien valmistus
Laakereiden, hammaspyörien, vaihteisto- ja
ohjauselementtien valmistus
Teollisuusuunien, lämmitysjärjestelmien ja
tulipesäpolttimien valmistus

28210

29110*
29120
34300
29120*
29130
29140
29120
29130
29140
28220
29210*
29710
29720
32100

28220

Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus

28230

Konttorikoneiden ja -laitteiden valmistus
(pl. tietokoneet ja niiden oheislaitteet)

29220*
35500
30010*
32300
36630

Eristettyjen johtimien ja kaapelien
valmistus
Muiden muovituotteiden valmistus
Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus
Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus
Muiden sähkölaitteiden valmistus moottoreita ja
ajoneuvoja varten
Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden
valmistus
Sähköisten kodinkoneiden valmistus
Ei-sähköisten kodinkoneiden valmistus
Muualle luokittelemattomien muiden työstökoneiden valmistus
Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus
Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien
valmistus
Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus
Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus
Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus
Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden
valmistus
Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osien
valmistus
Moottorien ja turbiinien valmistus pl. lentokoneiden
ja ajoneuvojen moottorit
Pumppujen ja kompressorien valmistus
Autonosien ja -moottorien osien valmistus
Pumppujen ja kompressorien valmistus
Hanojen ja venttiilien valmistus
Laakerien, hammaspyörien ja muiden voimansiirtolaitteiden osien valmistus
Pumppujen ja kompressorien valmistus
Hanojen ja venttiilien valmistus
Laakerien, hammaspyörien ja muiden voimansiirtolaitteiden osien valmistus
Keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja kuumavesivaraajien valmistus
Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus
Sähköisten kodinkoneiden valmistus
Ei-sähköisten kodinkoneiden valmistus
Elektronisten piirien ja muiden elektronisten
osien valmistus
Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
Muiden kulkuneuvojen valmistus
Konttorikoneiden valmistus
Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja kuvantallennus- ja -toistolaitteiden valmistus
Muualla luokittelematon valmistus

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

28240
28250

29410
29230

28290

Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen
jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus
Muualla luokittelematon yleiskäyttöön
tarkoitettujen koneiden valmistus

29240*
29430
33200

28300

Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus

28410
28490

Metallin työstökoneiden valmistus
Muiden konetyökalujen valmistus

29310
29320*
29420
29430*
31620

28910
28920
28930
28940

28950
28960
28990

Metallinjalostuskoneiden valmistus
29510
Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus 28620
29520*
Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden
29530
koneiden valmistus
Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden
29540*
valmistus
29560
Paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden koneiden
29550
valmistus
Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden valmistus
29560
Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus 29560*
33200

29100

Moottoriajoneuvojen valmistus

29200

Moottoriajoneuvojen korien valmistus;
perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus
moottoriajoneuvoihin

29310

33400
35300
36500
36630
34100*
34300
34200
31610*
31620

29320

Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin

31610
34300*
36110

Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus,
muiden kuin kotitaloudessa käytettävien
Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden
valmistus
Muualle luokittelemattomien muiden työstökoneiden valmistus
Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms.
valmistus pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteistot
Maataloustraktorien valmistus
Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
Muiden metallin työstökoneiden valmistus
Muualle luokittelemattomien muiden työstökoneiden valmistus
Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden
valmistus
Metallien jalostuskoneiden valmistus
Työkalujen valmistus
Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden
koneiden valmistus
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden
valmistus
Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus
Massa- ja paperikoneiden valmistus
Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus
Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus
Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms.
valmistus pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteistot
Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus
Ilma-alusten valmistus
Pelien ja leikkikalujen valmistus
Muualla luokittelematon valmistus
Autojen valmistus
Autonosien ja -moottorien osien valmistus
Autonkorien ja perävaunujen valmistus
Muiden sähkölaitteiden valmistus moottoreita ja
ajoneuvoja varten
Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden
valmistus
Muiden sähkölaitteiden valmistus moottoreita ja
ajoneuvoja varten
Autonosien ja -moottorien osien valmistus
Tuolien ja istuinten valmistus

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

30110

Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen

30120
30200

Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen
Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus

35110*
35120
36110
35120
35200*

30300

Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien
koneiden valmistus

30400
30910

Taisteluajoneuvojen valmistus
Moottoripyörien valmistus

30920

Polkupyörien ja invalidiajoneuvojen valmistus

30990
31010

Muiden muualla luokittelemattomien
kulkuneuvojen valmistus
Konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus

31020

Keittiökalusteiden valmistus

31030
31090

Patjojen valmistus
Muiden huonekalujen valmistus

32110
32120

Kolikoiden ja mitalien valmistus
Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden
valmistus

32130

Jäljitelmäkorujen ja muiden vastaavien tuotteiden 33500
valmistus
36610*
Soitinten valmistus
36300
Urheiluvälineiden valmistus
19300
35500
36400*
36630
Pelien ja leikkikalujen valmistus
36500
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja
17409
-tarvikkeiden valmistus (pl. hammasproteesit)
24420
25130
29240

32200
32300

32400
32501

36110
35300*

Laivojen valmistus ja korjaus
Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus
Tuolien ja istuinten valmistus
Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus
Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus ja
korjaus
Tuolien ja istuinten valmistus
Ilma-alusten valmistus

36110
29600
34100
35410*
35420*
35430
36630
35500

Tuolien ja istuinten valmistus
Aseiden ja ammusten valmistus
Autojen valmistus
Moottoripyörien valmistus
Polkupyörien valmistus
Invalidiajoneuvojen valmistus
Muualla luokittelematon valmistus
Muiden kulkuneuvojen valmistus

35500
36110
36120*
36130*
36140
36150
36110
36140*
36210
33500
36220*

Muiden kulkuneuvojen valmistus
Tuolien ja istuinten valmistus
Muiden toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus
Muiden keittiökalusteiden valmistus
Muiden huonekalujen valmistus
Patjojen valmistus
Tuolien ja istuinten valmistus
Muiden huonekalujen valmistus
Kolikoiden ja mitalien valmistus
Kellojen valmistus
Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden
valmistus
Kellojen valmistus
Epäaitojen korujen valmistus
Soitinten valmistus
Jalkineiden valmistus
Muiden kulkuneuvojen valmistus
Urheiluvälineiden valmistus
Muualla luokittelematon valmistus
Pelien ja leikkikalujen valmistus
Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden
sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus
Lääkevalmisteiden valmistus
Muiden kumituotteiden valmistus
Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden
valmistus

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002
33101*
33200

32502
32910
32991

Hammasproteesien, keinohampaiden
ym. valmistus
Luutien ja harjojen valmistus
Turvavarusteiden valmistus

33400
33102
36620
17409
18210
18240
20520
25240*
28750
29600
33101

32999

Muu muualla luokittelemattomien tuotteiden
valmistus

33110

Metallituotteiden korjaus ja huolto

33121

Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus
ja huolto

36400
20510
36630*
28110*
28120
28210
28220
28300
28620
28630
28710
28750
29600
34200
35500
28620
29110
29120
29130
29140
29210
29220*
29230

Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä ortopediavälineiden valmistus
Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. valmistus pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteistot
Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus
Hammasproteesien valmistus
Harjojen valmistus
Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden
sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus
Työvaatteiden valmistus
Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus
Korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
Muiden muovituotteiden valmistus
Muiden metallituotteiden valmistus
Aseiden ja ammusten valmistus
Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä
ortopediavälineiden valmistus
Urheiluvälineiden valmistus
Muiden puutuotteiden valmistus
Muualla luokittelematon valmistus
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
Metallisten rakennuspuusepän tuotteiden valmistus
Metallisäiliöiden valmistus
Keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja
kuumavesivaraajien valmistus
Höyrykattiloiden valmistus pl. keskuslämmityslaitteet
Työkalujen valmistus
Lukkojen ja saranoiden valmistus
Metallipakkausten ja -astioiden valmistus
Muiden metallituotteiden valmistus
Aseiden ja ammusten valmistus
Autonkorien ja perävaunujen valmistus
Muiden kulkuneuvojen valmistus
Työkalujen valmistus
Moottorien ja turbiinien valmistus pl. lentokoneiden
ja ajoneuvojen moottorit
Pumppujen ja kompressorien valmistus
Hanojen ja venttiilien valmistus
Laakerien, hammaspyörien ja muiden
voimansiirtolaitteiden osien valmistus
Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus
Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus,
muiden kuin kotitaloudessa käytettävien

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002
29240

33122

33123

33129

29410
72500
Maa- ja metsätalouskoneiden korjaus ja huolto
28620
29310
29320*
Metallintyöstökoneiden ja muiden konetyökalujen 28620
korjaus ja huolto
29420
29430*
Muiden erikoiskoneiden korjaus ja huolto

29240
29320
29510
29520
29530
29540

33130

Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus
ja huolto

29550
29560*
29240
31100
31620
32100
32300
33101
33200*

33140

Sähkölaitteiden korjaus ja huolto

33400
33500
50201
31100*
31200
31620
33200

Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden
valmistus
Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto
Työkalujen valmistus
Maataloustraktorien valmistus
Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
Työkalujen valmistus
Muiden metallin työstökoneiden valmistus
Muualle luokittelemattomien muiden työstökoneiden valmistus
Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden
valmistus
Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
Metallien jalostuskoneiden valmistus
Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden
koneiden valmistus
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden
valmistus
Massa- ja paperikoneiden valmistus
Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus
Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden
valmistus
Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien
valmistus
Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden
valmistus
Elektronisten piirien ja muiden elektronisten
osien valmistus
Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja
kuvantallennus- ja -toistolaitteiden valmistus
Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä
ortopediavälineiden valmistus
Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms.
valmistus pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteistot
Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus
Kellojen valmistus
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus
Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien
valmistus
Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus
Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden
valmistus
Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms.
valmistus pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteistot

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

33150

Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto

33160
33170

Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto
Muiden kulkuneuvojen korjaus ja huolto

35110
35120*
35300
29600
35200*

33190

Muiden laitteiden korjaus ja huolto

35430
35500
17409
17520
20400
20510
25130
25210

33200

Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus

36300
36500*
25210
28300
29120
29130
29140
29210
29220
29230
29240*
29320
29420
29430
29510
29520
29530
29540
29550
29560
30020

Laivojen valmistus ja korjaus
Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus
Ilma-alusten valmistus
Aseiden ja ammusten valmistus
Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus ja
korjaus
Invalidiajoneuvojen valmistus
Muiden kulkuneuvojen valmistus
Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden
sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus
Köysien, narujen ja verkkojen valmistus
Puupakkausten valmistus
Muiden puutuotteiden valmistus
Muiden kumituotteiden valmistus
Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien
valmistus
Soitinten valmistus
Pelien ja leikkikalujen valmistus
Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien
valmistus
Höyrykattiloiden valmistus pl. keskuslämmityslaitteet
Pumppujen ja kompressorien valmistus
Hanojen ja venttiilien valmistus
Laakerien, hammaspyörien ja muiden voimansiirtolaitteiden osien valmistus
Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus
Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus,
muiden kuin kotitaloudessa käytettävien
Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden
valmistus
Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
Muiden metallin työstökoneiden valmistus
Muualle luokittelemattomien muiden työstökoneiden valmistus
Metallien jalostuskoneiden valmistus
Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden
koneiden valmistus
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden
valmistus
Massa- ja paperikoneiden valmistus
Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus
Tietokoneiden ja muiden tietojenkäsittelylaitteiden
valmistus

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002
33101
33200

35111

Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla

35112
35113
35114
35115

Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla
Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto
Sähkön tuotanto ydinvoimalla
Teollisuutta palveleva sähkön ja
lämmön tuotanto
Sähkön siirto
Sähkön jakelu
Sähkön kauppa
Kaasun tuotanto
Kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
Kaasun kauppa putkiverkossa
Kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu

35120
35130
35140
35210
35220
35230
35301
35302
36000
37000

Teollisuutta palveleva lämmön ja
kylmän erillistuotanto
Veden otto, puhdistus ja jakelu
Viemäri- ja jätevesihuolto

38110

Tavanomaisen jätteen keruu

38120

Ongelmajätteen keruu

38210
38220

Tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus
Ongelmajätteen käsittely, loppusijoitus ja
hävittäminen

38310
38320

Romujen purkaminen
Lajiteltujen materiaalien kierrätys

39000

Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja
muut ympäristönhuoltopalvelut

41100

Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden
kehittäminen

33300
36630
45219
45340
40111*
40119
40112
40113
40114
40115
40120
40131
40132
40210
40220
40220
15890
40301*
40302
41000
90010*
90020
90020*
90031
23300
90020*
90020
23300
37100
90020*
37100
25130
37100*
37200
45250
90032*
70110

Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä
ortopediavälineiden valmistus
Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms.
valmistus pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteistot
Teollisuuden prosessinsäätölaitteistojen valmistus
Muualla luokittelematon valmistus
Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym. rakentaminen
Muu rakennusasennus
Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla
Sähkön tuotanto muulla tavalla
Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla
Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto
Sähkön tuotanto ydinvoimalla
Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön
yhteistuotanto
Sähkön siirto
Sähkön jakelu
Sähkön myynti ja välitystoiminta
Kaasun tuotanto
Kaasun jakelu ja kaasun myynti
Kaasun jakelu ja kaasun myynti
Muiden elintarvikkeiden valmistus
Kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu
Teollisuutta palveleva lämmön
erillistuotanto
Veden puhdistus ja jakelu
Viemäri- ja jätevesihuolto
Muu jätehuolto
Muu jätehuolto
Ulkotilojen hoito
Ydinpolttoaineen valmistus
Muu jätehuolto
Muu jätehuolto
Ydinpolttoaineen valmistus
Metallijätteiden ja -romun kierrätys
Muu jätehuolto
Metallijätteiden ja -romun kierrätys
Muiden kumituotteiden valmistus
Metallijätteiden ja -romun kierrätys
Muiden jätteiden ja romujen kierrätys
Muu erikoisalarakentaminen
Maaperän ja vesistöjen kunnostus
Kiinteistöjen rakennuttaminen

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

41200

Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen

42110

Teiden ja moottoriteiden rakentaminen

20301
45211*
45230

42120

Rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen

45230

42130

Siltojen ja tunneleiden rakentaminen

45219*
45230

42210

Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen
nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten

45219

42220

Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen

42910
42991

Vesirakentaminen
Maa- ja vesirakennushankkeiden kehittäminen ja
rakennuttaminen
Muu muualla luokittelematon maa- ja
vesirakentaminen

42999

45240
45250*
45219*
64202
45240
63219
45219
45230*

43110
43120
43130
43210

Rakennusten ja rakennelmien purku
Rakennuspaikan valmistelutyöt
Koeporaus
Sähköasennus

43220

Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus

45340
45110
45110
45120
45310*
45330
45340
29230
29240

43291
43292

Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennus
Hissien ja liukuportaiden asennus

43299

Muualla luokittelematon rakennusasennus

43310
43320

Rappaus
Rakennuspuusepän asennustyöt

45310
45330*
45320
29220*
45310
45250
45310
45340*
45410
20309
36130
45420*

Puutalojen valmistus
Yleiset talonrakennustyöt
Teiden, katujen, lentokenttien ja urheilualueiden
rakentaminen
Teiden, katujen, lentokenttien ja urheilualueiden
rakentaminen
Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym. rakentaminen
Teiden, katujen, lentokenttien ja urheilualueiden
rakentaminen
Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym.
rakentaminen
Vesirakentaminen
Muu erikoisalarakentaminen
Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym. rakentaminen
Muu teleliikenne
Vesirakentaminen
Muualla mainitsematon maaliikennettä palveleva
toiminta
Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym. rakentaminen
Teiden, katujen, lentokenttien ja urheilualueiden
rakentaminen
Muu rakennusasennus
Raivaus, purku ja pohjarakentaminen
Raivaus, purku ja pohjarakentaminen
Maaperän koeporaus
Sähköjohtojen ja -laitteiden asennus
LVI-asennukset
Muu rakennusasennus
Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus,
muiden kuin kotitaloudessa käytettävien
Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
Sähköjohtojen ja -laitteiden asennus
LVI-asennukset
Eristystyöt
Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
Sähköjohtojen ja -laitteiden asennus
Muu erikoisalarakentaminen
Sähköjohtojen ja -laitteiden asennus
Muu rakennusasennus
Rappaustyöt
Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
Muiden keittiökalusteiden valmistus
Rakennuspuusepänasennukset

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.

384 Tilastokeskus

Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

43330

Lattianpäällystys ja seinien verhoilu

43341
43342
43390
43910

Maalaus
Lasitus
Muu rakennusten viimeistely
Kattorakenteiden asennus ja kattaminen

43991
43999

Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
Muu muualla luokittelematon erikoistunut
rakennustoiminta

45111

Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen
tukkukauppa
Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen
vähittäiskauppa
Kuorma-autojen ja muiden raskaiden
moottoriajoneuvojen tukkukauppa
Matkailuvaunujen ja muualla luokittelemattomien
moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa

45250
45420
45430*
45441
45442
45450
45220*
45330
45500
45211
45219
45220
45240
45250*
45420
45430
45450
50101

Muu erikoisalarakentaminen
Rakennuspuusepänasennukset
Lattian ja seinien päällystys
Maalaus
Lasitus
Muut rakentamisen viimeistelytyöt
Kattorakenteiden asennus ja kattaminen
LVI-asennukset
Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
Yleiset talonrakennustyöt
Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym. rakentaminen
Kattorakenteiden asennus ja kattaminen
Vesirakentaminen
Muu erikoisalarakentaminen
Rakennuspuusepänasennukset
Lattian ja seinien päällystys
Muut rakentamisen viimeistelytyöt
Moottoriajoneuvojen tukkukauppa

50102

Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa

50101

Moottoriajoneuvojen tukkukauppa

50102

Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa

50103*
50201
50202
50301

Matkailuvaunujen vähittäiskauppa
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus
Renkaiden korjaus
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden
tukkukauppa
Renkaiden tukkukauppa
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden
vähittäiskauppa
Renkaiden vähittäiskauppa
Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden
tukkukauppa
Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden
vähittäiskauppa
Moottoripyörien huolto ja korjaus
Maatalousraaka-aineiden, elävien eläinten,
tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden
agentuuritoiminta
Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta
Urheilutoiminta

45112
45191
45192

45201
45202
45311
45312
45321
45322
45401
45402
45403
46110

Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat)
Renkaiden korjaus
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden
tukkukauppa (pl. renkaat)
Renkaiden tukkukauppa
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden
vähittäiskauppa (pl. renkaat)
Renkaiden vähittäiskauppa
Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden
tukkukauppa
Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden
vähittäiskauppa
Moottoripyörien huolto ja korjaus
Maatalousraaka-aineiden, elävien eläinten,
tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden
agentuuritoiminta

50303
50302
50304
50401
50402
50403
51110*
51160
92620

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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46120

51120

46130

46140
46150

Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta
Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoiminta
Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta
Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta

51130*
51532
51140
51140
51150*

46160
46170
46181
46189

Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan agentuuritoiminta
Paperialan agentuuritoiminta
Muualla luokittelematon erikoistunut agentuuritoiminta

51160
51170
51181
51150
51189*

46190
46210

46220
46230

46240
46310

46320
46331
46332
46340
46350
46360
46370
46381
46382
46383
46389

Yleisagentuuritoiminta
Viljan, raakatupakan, siementen ja eläinrehujen
tukkukauppa

51190
51210*

51250
51220
51230*
51489
92620
Turkisten ja nahkojen tukkukauppa
51240
Juures-, vihannes- marja- ja hedelmätukkukauppa 51310*
51389
Kukkien ja taimien tukkukauppa
Elävien eläinten tukkukauppa

Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa
Maitotaloustuotteiden, ravintoöljyjen ja -rasvojen
tukkukauppa
Munatukkukauppa
Alkoholi- ja muiden juomien tukkukauppa
Tupakkatuotteiden tukkukauppa
Sokerin, suklaan, makeisten ja leipomotuotteiden
tukkukauppa

51320
51331

51332
51340
51350
51361*
51362
Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden tukkukauppa 51370
Kalatukkukauppa
51381
Luontaistuotteiden tukkukauppa
51382
Lemmikkieläinten ruokien tukkukauppa
51383
Muualla luokittelematon elintarvikkeiden
51389
tukkukauppa

Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta
Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoiminta
Puutavaratuotetukkukauppa
Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta
Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta
Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta
Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan agentuuritoiminta
Paperialan agentuuritoiminta
Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta
Muualla mainitsematon erikoistunut agentuuritoiminta
Yleisagentuuritoiminta
Viljan, siementen ja eläinrehujen tukkukauppa
Raakatupakan tukkukauppa
Kukkien ja taimien tukkukauppa
Elävien eläinten tukkukauppa
Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa
Urheilutoiminta
Turkisten ja nahkojen tukkukauppa
Juures-, vihannes- marja- ja hedelmätukkukauppa
Muualla mainitsematon elintarvikkeiden
tukkukauppa
Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa
Maitotaloustuotteiden, ravintoöljyjen ja -rasvojen
tukkukauppa
Munatukkukauppa
Alkoholi- ja muiden juomien tukkukauppa
Tupakkatuotteiden tukkukauppa
Sokerin, suklaan ja makeisten tukkukauppa
Leipomotuotteiden tukkukauppa
Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden tukkukauppa
Kalatukkukauppa
Luontaistuotteiden tukkukauppa
Lemmikkieläinten ruokien tukkukauppa
Muualla mainitsematon elintarvikkeiden
tukkukauppa

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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46390

51389

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa

51390*
46411
46412
46421
46422
46431

Kangas- ja lankatukkukauppa
Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa
Vaatteiden tukkukauppa
Jalkineiden tukkukauppa
Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden tukkukauppa

46432
46433

Viihde-elektroniikan tukkukauppa
Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa

46434
46441
46442

Optisen alan tukkukauppa
Taloustavaroiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
Puhdistusaineiden tukkukauppa

46450
46461
46462
46470

Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa
Lääketukkukauppa
Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden tukkukauppa
Huonekalujen, mattojen ja valaisimien tukkukauppa

46480
46491
46492
46493
46494
46495
46496
46499

Kellojen ja korujen tukkukauppa
Paperi- ja toimistotarvikkeiden tukkukauppa
Kirjatukkukauppa
Urheilualan tukkukauppa
Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
Veneiden ja veneilytarvikkeiden tukkukauppa
Lelujen ja pelien tukkukauppa
Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa

46510

Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen
tukkukauppa

46521

Viestintälaitteiden tukkukauppa

46522
46610

Elektronisten komponenttien tukkukauppa
Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden
tukkukauppa ml. traktorit
Työstökoneiden tukkukauppa
Kaivos- ja rakennuskoneiden tukkukauppa

46620
46630

51411
51412
51421
51422
51431*
51441
51432
51432
51475*
51476
51441
51441
51443*
51450
51461
51462
51431
51471*
51477
51473
51474
51478
51481
51482
51483
51441
51473
51478
51489*
51909
51483
51840*
51432
51862*
51861
51880
51810
51820

Muualla mainitsematon elintarvikkeiden
tukkukauppa
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa
Kangas- ja lankatukkukauppa
Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa
Vaatteiden tukkukauppa
Jalkineiden tukkukauppa
Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden tukkukauppa
Taloustavaroiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
Viihde-elektroniikan tukkukauppa
Viihde-elektroniikan tukkukauppa
Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
Optisen alan tukkukauppa
Taloustavaroiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
Taloustavaroiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
Puhdistusaineiden tukkukauppa
Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa
Lääketukkukauppa
Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden tukkukauppa
Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden tukkukauppa
Huonekalujen ja mattojen tukkukauppa
Kellojen ja jalometallituotteiden tukkukauppa
Paperi- ja toimistotarvikkeiden tukkukauppa
Kirjatukkukauppa
Urheilualan tukkukauppa
Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
Veneiden ja veneilytarvikkeiden tukkukauppa
Lelujen ja pelien tukkukauppa
Taloustavaroiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
Paperi- ja toimistotarvikkeiden tukkukauppa
Urheilualan tukkukauppa
Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa
Muualla mainitsematon tukkukauppa
Lelujen ja pelien tukkukauppa
Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa
Viihde-elektroniikan tukkukauppa
Tietoliikennevälineiden tukkukauppa
Sähkötarviketukkukauppa
Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden
tukkukauppa mukaan lukien traktorit
Metallin ja puun työstökoneiden tukkukauppa
Kaivos- ja rakennuskoneiden tukkukauppa

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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46640

Tekstiiliteollisuuden koneiden sekä ompelu- ja
kutomakoneiden tukkukauppa

51431

46650
46660

Toimitilakalusteiden tukkukauppa
Muiden konttorikoneiden ja -laitteiden tukkukauppa
Sähkötarviketukkukauppa
Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa
Muualla luokittelemattomien koneiden ja laitteiden
tukkukauppa

46691
46692
46699

51830*
51852
51851
51861
51871
51462
51478
51851
51879*

46711
46719
46720
46731
46732
46733
46734
46735

46739
46741

46742

Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden
tukkukauppa

51511*
51512
Muiden polttoaineiden tukkukauppa
51519
Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa
51520
Raakapuutukkukauppa
51531
Puutavaratuotetukkukauppa
51532*
51534
Metalli- ja mineraalituotteiden tukkukauppa
51533*
51534
Kylpyhuonekalusteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa 51534
Lattianpäällysteiden ja tapettien tukkukauppa
51442
51472*
51532
51539
Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa
51539
Työkalu- ja tarviketukkukauppa
51541*
51549
Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden ja
-tarvikkeiden tukkukauppa

51542*
51549

46750

Peruskemikaalien, lannoitteiden yms.
tukkukauppa

46760

Muiden välituotteiden tukkukauppa

46770
46901
46909
47111

Jätteen ja romun tukkukauppa
Yleistukkukauppa
Muualla luokittelematon tukkukauppa
Isot supermarketit (yli 1000 m²)

51389
51550*
51550
51560*
51570
51901
51909
52111

Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden
tukkukauppa
Tekstiiliteollisuuden koneiden tukkukauppa
Toimitilakalusteiden tukkukauppa
Toimistokoneiden tukkukauppa
Sähkötarviketukkukauppa
Teollisuudessa käytettävien koneiden
tukkukauppa
Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden
tukkukauppa
Urheilualan tukkukauppa
Toimistokoneiden tukkukauppa
Muualla mainitsemattomien koneiden ja laitteiden
tukkukauppa
Nestemäisten polttoaineiden tukkukauppa
Maakaasun tukkukauppa
Muiden polttoaineiden tukkukauppa
Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa
Raakapuutukkukauppa
Puutavaratuotetukkukauppa
Kylpyhuonekalusteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
Metalli- ja kivennäistuotteiden tukkukauppa
Kylpyhuonekalusteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
Kylpyhuonekalusteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
Tapettien tukkukauppa
Lattianpäällysteiden tukkukauppa
Puutavaratuotetukkukauppa
Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa
Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa
Työkalu- ja tarviketukkukauppa
Työkalujen, LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden yleistukkukauppa
Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden ja
-tarvikkeiden tukkukauppa
Työkalujen, LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden
yleistukkukauppa
Muualla mainitsematon elintarvikkeiden
tukkukauppa
Kemiallisten tuotteiden tukkukauppa
Kemiallisten tuotteiden tukkukauppa
Muiden puolivalmisteiden tukkukauppa
Jätteiden ja romun tukkukauppa
Yleistukkukauppa
Muualla mainitsematon tukkukauppa
Supermarketkauppa

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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47112
47113
47114

Pienet supermarketit (400–1 000 m²)
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m²)
Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (alle 100 m²)

47191
47192
47199

52111
52112
52112
52113*
52121
52122
52129

Itsepalvelutavaratalot (yli 2 500 m²)
Tavaratalot (yli 2 500 m²)
Pienoistavaratalot ja muut erikoistumattomat
myymälät (alle 2 500 m²)
Hedelmien, marjojen ja vihannesten vähittäiskauppa 52210*
52279
Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa
52220
Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa
52230
Leipomotuotteiden vähittäiskauppa
52241
Makeisten vähittäiskauppa
52242
Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa
52250
Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa
52260
Jäätelökioskit
52272
Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
52273
Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa
52271
52279*
Huoltamotoiminta
50501
Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista
50502
Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja
52492*
ohjelmistojen vähittäiskauppa
52495

47210
47220
47230
47241
47242
47250
47260
47291
47292
47299
47301
47302
47410

47420

Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa

52493

47430

Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa

52451

47511

Kankaiden vähittäiskauppa

47529
47531

52411*
52412
52413
Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa 52412
Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa 52445
52461*
52498
Maalien vähittäiskauppa
52462
Keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden
52463
vähittäiskauppa
Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa
52469
Mattojen ja verhojen vähittäiskauppa
52442*

47532

Tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa

47512
47521

47522
47523

52489
52498

Supermarketkauppa
Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa
Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa
Kioskit
Itsepalvelutavaratalot
Tavaratalot
Pienoistavaratalot ja muut erikoistumattomat
myymälät
Hedelmien, marjojen ja vihannesten vähittäiskauppa
Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa
Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa
Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa
Leipomotuotteiden vähittäiskauppa
Makeisten vähittäiskauppa
Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa
Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa
Jäätelökioskit
Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
Juustomyymälät
Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa
Huoltamotoiminta
Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista
Tietokonelaitteistojen vähittäiskauppa
Leikkikalujen ja askartelutarvikkeiden
vähittäiskauppa
Tietoliikennevälineiden ja toimistokoneiden
vähittäiskauppa
Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan
vähittäiskauppa
Kankaiden vähittäiskauppa
Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa
Kodintekstiilien vähittäiskauppa
Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa
Taloustavaroiden vähittäiskauppa
Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa
Tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa
Maalien vähittäiskauppa
Keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden
vähittäiskauppa
Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa
Muu sisustustekstiilien ja -tarvikkeiden
vähittäiskauppa
Mattojen vähittäiskauppa
Tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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47540

Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa

52443
52451*

47591
47592
47593
47594
47595
47596
47599

Huonekalujen vähittäiskauppa
Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa
Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa
Taloustavaroiden vähittäiskauppa
Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
Lukkoseppä- ja avainliikkeet
Muualla luokittelemattomien kotitaloustarvikkeiden
vähittäiskauppa

52441
52443
52444
52445
52452
52464
36630
52442*

52421
52422
52424
52423
52425
52429
52431
52432
52310
52320
52330
52481
52482
52483
52494

Muu sisustustekstiilien ja -tarvikkeiden
vähittäiskauppa
Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan
vähittäiskauppa
Kirjojen vähittäiskauppa
Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa
Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäiskauppa,
lehtikioskit
Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan
vähittäiskauppa
Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
Urheilualan vähittäiskauppa
Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa
Leikkikalujen ja askartelutarvikkeiden
vähittäiskauppa
Naisten vaatteiden vähittäiskauppa
Miesten vaatteiden vähittäiskauppa
Lastenvaatteiden vähittäiskauppa
Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa
Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa
Vaatteiden yleisvähittäiskauppa
Jalkineiden vähittäiskauppa
Laukkujen vähittäiskauppa
Apteekit
Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa
Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa
Kukkien vähittäiskauppa
Kukkakioskit
Puutarha-alan vähittäiskauppa
Lemmikkieläinten vähittäiskauppa

52487
52484
52485

Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa
Taideliikkeet
Valokuvausalan vähittäiskauppa

52451
47610
47621
47622

Kirjojen vähittäiskauppa
Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa
Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäiskauppa

52472
52471
52473

47630

Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa

52451

47641
47642
47650

52452*
Urheiluvälineiden ja polkupyörien vähittäiskauppa 52488
Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa 52491
Pelien ja leikkikalujen vähittäiskauppa
52495

47711
47712
47713
47714
47715
47719
47721
47722
47730
47740
47750
47761
47762
47763
47764
47770
47781
47782

Naisten vaatteiden vähittäiskauppa
Miesten vaatteiden vähittäiskauppa
Lastenvaatteiden vähittäiskauppa
Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa
Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa
Vaatteiden yleisvähittäiskauppa
Jalkineiden vähittäiskauppa
Laukkujen vähittäiskauppa
Apteekit
Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa
Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa
Kukkien vähittäiskauppa
Kukkakioskit
Puutarha-alan vähittäiskauppa
Lemmikkieläinten, niiden ruokien ja tarvikkeiden
vähittäiskauppa
Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa
Taideliikkeet
Valokuvausalan vähittäiskauppa

Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa
Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan
vähittäiskauppa
Huonekalujen vähittäiskauppa
Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa
Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa
Taloustavaroiden vähittäiskauppa
Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
Lukkoseppä- ja avainliikkeet
Muualla luokittelematon valmistus

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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47783
47784
47785

Optisen alan vähittäiskauppa
Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa
Lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden
vähittäiskauppa

52486
52496
52495

47789

Muiden uusien tavaroiden vähittäiskauppa

52497*
52488
52495

47791
47792
47793
47799
47810
47820
47890
47911

47912
47913
47919
47990
49100
49200
49310

49320
49391
49392
49399

49410
49420
49500

52499*
52501
52502
52630
52509
52620

Antiikkiliikkeet
Antikvariaattikauppa
Huutokauppakamarit
Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden
vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden
52620
vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
Muiden tavaroiden vähittäiskauppa kojuista ja
52620
toreilla
Kirjojen, musiikki- ja videotallenteiden postimyynti 52611*
ja verkkokauppa
52630
Vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa
52612*
52630
Laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa
52613*
52630
Muu postimyynti ja verkkokauppa
52619*
52630
Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä 52630*
55520
Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne
60100
Rautateiden tavaraliikenne
60100
Paikallisliikenne
60100
60211
60212*
Taksiliikenne
60220*
63409
Säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne
60212
Linja-autojen tilausliikenne
60231
Muualla luokittelematon muu maaliikenteen
60239*
henkilöliikenne
92610
Tieliikenteen tavarankuljetus
60241
Muuttopalvelut
60242
Putkijohtokuljetus
60300

Optisen alan vähittäiskauppa
Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa
Leikkikalujen ja askartelutarvikkeiden
vähittäiskauppa
Lahjatavaroiden vähittäiskauppa
Urheilualan vähittäiskauppa
Leikkikalujen ja askartelutarvikkeiden
vähittäiskauppa
Muualla mainitsematon vähittäiskauppa
Antiikkiliikkeet
Antikvariaattikauppa
Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa
Tori- ja markkinakauppa
Tori- ja markkinakauppa
Tori- ja markkinakauppa
Kirjojen postimyynti ja verkkokauppa
Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
Vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa
Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
Laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa
Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
Muu postimyynti ja verkkokauppa
Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
Ateriapalvelu
Rautatieliikenne
Rautatieliikenne
Rautatieliikenne
Raitiotie- ja metroliikenne
Säännöllinen linja-autoliikenne
Taksiliikenne
Muualla mainitsematon kuljetusvälitys
Säännöllinen linja-autoliikenne
Linja-autojen tilausliikenne
Muualla mainitsematon maitse tapahtuva
henkilöliikenne
Urheilukentät, urheiluhallit ja stadionit
Tieliikenteen tavarankuljetus
Muuttokuljetus
Putkijohtokuljetus

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

50101
50102
50201
50202
50300
50400
51101
51102
51210

Meriliikenteen henkilökuljetus
Rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
Meriliikenteen tavarankuljetus
Rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus
Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
Sisävesiliikenteen tavarankuljetus
Säännöllinen lentoliikenne
Tilauslentoliikenne
Lentoliikenteen tavarankuljetus

51220
52100
52211
52212
52213
52219

Avaruusliikenne
Varastointi
Linja-autoasemat
Tieliikenteen terminaalitoiminta
Maksullinen pysäköinti
Muu maaliikennettä palveleva toiminta

61101
61103
61102
61103
61200
61200
62100
62200
62100*
62200
62300
63120
63211
63212
63213
11100
50201
63219*

52221
52229

Satamat
Muu vesiliikennettä palveleva toiminta

52230
52240
52291
52299
53100
53200
55101
55109
55201
55209
55300
55901
55902
55903
55909
56101
56102

91339
63221
63229*

92620
63230
63110
63401*
74208
Muu kuljetusvälitys
63409
Postin yleispalvelu
64110
Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta
64120
Hotellit
55100
Motellit, matkustajakodit ja vastaavat majoitusliikkeet 55100
55231*
Retkeilymajat
55210
Lomakylät yms. majoitus
55231
55232*
Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet 55220
Asuntolat ja täysihoitolat yms.
55231
Maatilamatkailu, bed & breakfast
55239
Lomamökkien vuokraus
55239
Muualla luokittelematon majoitustoiminta
55239
Ravintolat
55301
Kahvila-ravintolat
55302
Ilmaliikennettä palveleva toiminta
Lastinkäsittely
Huolinta ja rahtaus

Meriliikenteen henkilökuljetus
Kotimaan rannikkoliikenne
Meriliikenteen tavarankuljetus
Kotimaan rannikkoliikenne
Sisävesiliikenne
Sisävesiliikenne
Säännöllinen lentoliikenne
Tilauslentoliikenne
Säännöllinen lentoliikenne
Tilauslentoliikenne
Avaruusliikenne
Varastointi
Linja-autoasemat
Tieliikenteen terminaalitoiminta
Maksullinen pysäköinti
Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus
Muualla mainitsematon maaliikennettä
palveleva toiminta
Muualla mainitsemattomat muut järjestöt
Satamat
Muualla mainitsematon vesiliikennettä
palveleva toiminta
Urheilutoiminta
Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta
Lastinkäsittely
Huolinta ja rahtaus
Kone- ja prosessisuunnittelu
Muualla mainitsematon kuljetusvälitys
Postin toiminta
Muu jakelu- ja kuriiritoiminta
Hotellit
Hotellit
Matkustajakodit ja täysihoitolat
Retkeilymajat
Matkustajakodit ja täysihoitolat
Lomakylät
Leirintäalueet, ml. matkailuvaunualueet
Matkustajakodit ja täysihoitolat
Muualla mainitsematon majoitustoiminta
Muualla mainitsematon majoitustoiminta
Muualla mainitsematon majoitustoiminta
Ravintolat
Kahvila-ravintolat

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.

392 Tilastokeskus

Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

56103

Ruokakioskit

56210
56290

Pitopalvelu
Henkilöstö- ja laitosruokalat

56301
56302
58110

Olut- ja drinkkibaarit
Kahvilat ja kahvibaarit
Kirjojen kustantaminen

58120

Hakemistojen ja postituslistojen julkaiseminen

58130

Sanomalehtien kustantaminen

58141

Paikallislehtien ja harvemmin ilmestyvien
sanomalehtien kustantaminen

58142

Aikakauslehtien kustantaminen

58190

Muu kustannustoiminta

58210

Tietokonepelien kustantaminen

58290

Muu ohjelmistojen kustantaminen

59110

Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien
tuotanto

59120

55303*
55520
55520
55510*
55520
55401
55402
22110*
72401
22110
64202
72401*
22120*
72401
22130*
72401
22130*
72401
22150*
72401
72210*
72401
72210*
72401
92110*
92200
92110

Elokuvien, video- ja televisio-ohjelmien
jälkituotanto
Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien levitys 92120
Elokuvien esittäminen
92130
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen 22110
22140*
72401
92110
92200
Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
72401
92200*
Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen 72401
(pl. maksulliset tv-kanavat)
92200*
Maksulliset tv-kanavat
64203
72401*

59130
59140
59200

60100
60201

60202

Ruokakioskit
Ateriapalvelu
Ateriapalvelu
Henkilöstö- ja laitosruokalat
Ateriapalvelu
Olut- ja drinkkibaarit
Kahvilat ja kahvibaarit
Kirjojen kustantaminen
Tietokantapalvelut
Kirjojen kustantaminen
Muu teleliikenne
Tietokantapalvelut
Sanomalehtien kustantaminen
Tietokantapalvelut
Aikakauslehtien kustantaminen
Tietokantapalvelut
Aikakauslehtien kustantaminen
Tietokantapalvelut
Muu kustannustoiminta
Tietokantapalvelut
Ohjelmistojen kustantaminen
Tietokantapalvelut
Ohjelmistojen kustantaminen
Tietokantapalvelut
Elokuvien ja videoiden tuotanto
Radio- ja televisiotoiminta
Elokuvien ja videoiden tuotanto
Elokuvien ja videoiden levitys
Elokuvien esittäminen
Kirjojen kustantaminen
Äänitallenteiden kustantaminen
Tietokantapalvelut
Elokuvien ja videoiden tuotanto
Radio- ja televisiotoiminta
Tietokantapalvelut
Radio- ja televisiotoiminta
Tietokantapalvelut
Radio- ja televisiotoiminta
Ohjelmansiirtopalvelut
Tietokantapalvelut

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

61100

Langallisen verkon hallinta ja palvelut

61200

Langattoman verkon hallinta ja palvelut

61300

Satelliittiviestintä

61900

Muut televiestintäpalvelut

62010

Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus

64201*
64202
64203
64204
64201
64202*
64203
64204
64201
64202
64203*
64204
64201
64202*
74208
72210
72220*

62020

Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi

62030

Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja
hallintapalvelut
Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta

62090

63110

Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin
liittyvät palvelut

63120
63910
63990

Verkkoportaalit
Uutistoimistot
Muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta

64110
64190
64200

Keskuspankkitoiminta
Muu pankkitoiminta
Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta

64300
64910
64920
64990

Rahastotoiminta
Rahoitusleasing
Muu luotonanto
Muualla luokittelemattomat rahoituspalvelut
(pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)

72402
72100
72220*
72300
72220
72600*
72300*
72401
72402
72402
92400
64202
72600*
65110
65120
65239
74150*
65232
65210
65220
65220
65231
65239*

Puhelinliikenne
Muu teleliikenne
Ohjelmansiirtopalvelut
Internet-yhteyksien tarjoaminen
Puhelinliikenne
Muu teleliikenne
Ohjelmansiirtopalvelut
Internet-yhteyksien tarjoaminen
Puhelinliikenne
Muu teleliikenne
Ohjelmansiirtopalvelut
Internet-yhteyksien tarjoaminen
Puhelinliikenne
Muu teleliikenne
Kone- ja prosessisuunnittelu
Ohjelmistojen kustantaminen
Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja
konsultointi
Tietoverkkopalvelut
Atk-laitteistokonsultointi
Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja
konsultointi
Tietojenkäsittely
Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja
konsultointi
Muu tietojenkäsittelypalvelu
Tietojenkäsittely
Tietokantapalvelut
Tietoverkkopalvelut
Tietoverkkopalvelut
Uutistoimistot
Muu teleliikenne
Muu tietojenkäsittelypalvelu
Keskuspankkitoiminta
Talletuspankkitoiminta
Muu sijoitustoiminta
Hallintayhtiöiden toiminta
Rahastotoiminta
Rahoitusleasing
Muu luotonanto
Muu luotonanto
Sijoitus- ja kehitysyhtiötoiminta
Muu sijoitustoiminta

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

65110
65121
65122
65129
65200

Henkivakuutustoiminta
Vahinkovakuutusyhtiöt
Vakuutusyhdistykset
Muu vahinkovakuutus
Jälleenvakuutustoiminta

65300
66110

Eläkevakuutustoiminta
Pörssitoiminta ja rahoitusmarkkinoiden
hallinnolliset tukipalvelut

66120

Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen

66190

Henkivakuutus
Vahinkovakuutusyhtiöt
Vakuutusyhdistykset
Muu vahinkovakuutus
Henkivakuutus
Eläkevakuutus
Vahinkovakuutusyhtiöt
Vakuutusyhdistykset
Eläkevakuutus
Pörssitoiminta
Muut rahoituksen välityksen hallinnolliset tukipalvelut
Arvopapereiden kauppa ja hallinta
Muu rahoitusta ja sijoitusta palveleva toiminta
Muu rahoitusta ja sijoitusta palveleva toiminta

67200
67200
67200

Vakuutusta palveleva toiminta
Vakuutusta palveleva toiminta
Vakuutusta palveleva toiminta

66300

Muu rahoitusta palveleva toiminta
(pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
Riskin- ja vahingonarviointi
Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta
Muu vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa
avustava toiminta
Omaisuudenhoitotoiminta

66010
66031
66032
66039
66010
66020
66031*
66032
66020
67111*
67119
67120
67130*
67130

68100
68201
68202
68209
68310
68320
69101
69102
69103
69109
69201
69202
69209
70100
70210
70220
71110

Omien kiinteistöjen kauppa
Asuntojen vuokraus
Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta
Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
Kiinteistönvälitys
Kiinteistöjen isännöinti
Asianajotoimistot
Lakiasiaintoimistot
Patenttitoimistot
Muu lakiasiain palvelu
Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu
Tilintarkastuspalvelu
Muu laskentatoimen palvelu
Pääkonttorien toiminta
Suhdetoiminta ja viestintä
Muu liikkeenjohdon konsultointi
Arkkitehtipalvelut

71121

Yhdyskuntasuunnittelu

71122
71123
71124

Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu
Rakennetekninen palvelu
LVI-tekninen suunnittelu

67120
67130*
70120
70201
70202
70209
70310
70320
74112
74111
74113
74119
74121
74122
74129
74150
74140
74140
74201
74203*
74201*
74202
74202
74204
74205

Arvopapereiden kauppa ja hallinta
Muu rahoitusta ja sijoitusta palveleva toiminta
Omien kiinteistöjen kauppa
Asuntojen vuokraus
Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta
Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
Kiinteistövälitys
Isännöinti ja kiinteistönhoito
Asianajotoimistot
Lakiasiaintoimistot
Patenttitoimistot
Muu lakiasiain palvelu
Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu
Tilintarkastuspalvelu
Muu laskentatoimen palvelu
Hallintayhtiöiden toiminta
Liikkeenjohdon konsultointi
Liikkeenjohdon konsultointi
Yhdyskuntasuunnittelu
Arkkitehtipalvelu
Yhdyskuntasuunnittelu
Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu
Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu
Rakennetekninen palvelu
LVI-tekninen suunnittelu

66210
66220
66290

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008
71125
71126
71127

71129
71201
71202
72110

72191
72192
72193
72200
73111
73112

73119
73120
73200
74101
74102
74109
74201

74202
74300
74901
74909

Sähkötekninen suunnittelu

Toimialaluokitus 2002

74206*
74208
Muu rakennustekninen palvelu
74207*
74301
Kone- ja prosessisuunnittelu
74205
74208*
74209
Muu tekninen palvelu
74209
Autokatsastus
74302
Muu tekninen testaus ja analysointi
74301
Biotekninen tutkimus ja kehittäminen
73101
73102
73103*
Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen
73101
Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen 73102
Tekniikan tutkimus ja kehittäminen
73103
Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja 73200
kehittäminen
Mainostoimistot
74140
74401*
Suora- ja ulkomainonta
74402*
74409
74873
Muu mainospalvelu
74409
Mainostilan vuokraus ja myynti
74409
Markkina- ja mielipidetutkimukset
74130
Graafinen muotoilu
72402
74871*
Sisustussuunnittelu
74871
Teollinen muotoilu ym.
74871
Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta
74201
74811*
74851
92400
Valokuvien kehittäminen
74812
Kääntäminen ja tulkkaus
74853*
85329
Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut
74879
Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 74121
74140
74201
74207
74209
74600
74879*

Sähkötekninen suunnittelu
Kone- ja prosessisuunnittelu
Muu rakennustekninen palvelu
Tekninen testaus ja analysointi
LVI-tekninen suunnittelu
Kone- ja prosessisuunnittelu
Muu tekninen palvelu
Muu tekninen palvelu
Autokatsastus
Tekninen testaus ja analysointi
Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Tekniikan tutkimus ja kehittäminen
Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Tekniikan tutkimus ja kehittäminen
Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja
kehittäminen
Liikkeenjohdon konsultointi
Mainostoimistot
Suora- ja ulkomainonta
Muu mainospalvelu
Messujen ja kongressien järjestäminen
Muu mainospalvelu
Muu mainospalvelu
Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset
Tietoverkkopalvelut
Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
Yhdyskuntasuunnittelu
Valokuvaamotoiminta
Tekstinkäsittely- ja monennuspalvelu
Uutistoimistot
Valokuvien kehittäminen
Käännös- ja tulkkauspalvelu
Muu sosiaalitoiminta
Muualla mainitsemattomat liike-elämän palvelut
Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu
Liikkeenjohdon konsultointi
Yhdyskuntasuunnittelu
Muu rakennustekninen palvelu
Muu tekninen palvelu
Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu
Muualla mainitsemattomat liike-elämän palvelut

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008
75000
77110
77120
77210
77220
77290
77310
77320
77330
77340
77350
77390

77400

78100
78200
78300
79110
79120
79900

80100
80200
80300
81100
81210
81220

Toimialaluokitus 2002

Eläinlääkintäpalvelut
Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen
vuokraus ja leasing

85200
71100*
71210
Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen 71210
vuokraus ja leasing
Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing 71402
Videofilmien vuokraus
71401
Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden 71409
vuokraus ja leasing
Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing 71310
Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing 71320
Toimistokoneiden ja -laitteiden sekä tietokoneiden 71330
vuokraus ja leasing
Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing
71220
Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing
71230*
71402
Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing 71210
71310
71320
71340*
Henkisen omaisuuden ja vastaavien tuotteiden
70209
leasing (pl. tekijänoikeuden suojaamat teokset)
74879*
91110
Työnvälitystoiminta
74501
74509*
Työvoiman vuokraus
74502
Muut henkilöstön hankintapalvelut
74509
Matkatoimistojen toiminta
63301
Matkanjärjestäjien toiminta
63301*
63302
Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.
63302*
75130
92320
Yksityiset turvallisuuspalvelut
74600*
75241
Turvallisuusjärjestelmät
45310
74600*
Etsivätoiminta
74600
Kiinteistönhoito
70320*
74879
Kiinteistöjen siivous
74700
Muu rakennus- ja teollisuussiivous
29230
45450
74700*

Eläinlääkintäpalvelut
Autojen vuokraus
Muiden maaliikennevälineiden vuokraus
Muiden maaliikennevälineiden vuokraus
Urheilu- ja liikuntavälineiden vuokraus
Videofilmien vuokraus
Muu kotitaloustavaroiden vuokraus
Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus
Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus
Konttorikoneiden ja -varusteiden sekä
tietokoneiden vuokraus
Vesiliikennevälineiden vuokraus
Ilmaliikennevälineiden vuokraus
Urheilu- ja liikuntavälineiden vuokraus
Muiden maaliikennevälineiden vuokraus
Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus
Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus
Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus
Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
Muualla mainitsemattomat liike-elämän palvelut
Elinkeinoelämän järjestöt ja työnantajajärjestöt
Työvoimatoimistot
Muu työvoiman ja henkilökunnan hankinta
Työvoiman vuokraus
Muu työvoiman ja henkilökunnan hankinta
Matkatoimistot
Matkatoimistot
Muu matkailua palveleva toiminta
Muu matkailua palveleva toiminta
Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
Kulttuurin ja viihteen tukipalvelut
Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu
Poliisitoimi
Sähköjohtojen ja -laitteiden asennus
Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu
Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu
Isännöinti ja kiinteistönhoito
Muualla mainitsemattomat liike-elämän palvelut
Siivous
Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus,
muiden kuin kotitaloudessa käytettävien
Muut rakentamisen viimeistelytyöt
Siivous

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

81291
81299
81300

90031
74700
01410
45230*

Katujen ja teiden puhtaanapito
Muualla luokittelemattomat siivouspalvelut
Maisemanhoitopalvelut

82110
82191

Yhdistetyt toimistopalvelut
Sihteeri- ja muu toimistopalvelu

82192

Postituspalvelut

82200
82300
82910
82920
82990

Puhelinpalvelukeskusten toiminta
Messujen ja kongressien järjestäminen
Perintä- ja luottotietopalvelut
Pakkauspalvelut
Muut palvelut liike-elämälle

84110

Julkinen yleishallinto

84121
84122

Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto
Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto

84130

Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto

84210
84220
84231

Ulkoasiainhallinto
Maanpuolustus
Oikeudenhoito

84232
84241
84242
84250
84301
84302

Vankeinhoito
Poliisitoimi
Rajojen vartiointi ja väestönsuojelu
Palo- ja pelastustoimi
Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta
Lakisääteinen työeläkevakuutus

90031
91310
74851
74851*
74859
64110
74852*
74860
74860
74873
74872
74820
74851
74859
74873
74879*
75110*
75140
75231
75121
75122*
75130
63229
63230
73103
74201
74301
75130*
75210
75220
74119
75231*
75232
75241
75242
75250
75301
75302

Ulkotilojen hoito
Siivous
Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito
Teiden, katujen, lentokenttien ja urheilualueiden
rakentaminen
Ulkotilojen hoito
Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt
Tekstinkäsittely- ja monennuspalvelu
Tekstinkäsittely- ja monennuspalvelu
Muu sihteeripalvelu
Postin toiminta
Postituspalvelut
Puhelinpalvelukeskusten toiminta
Puhelinpalvelukeskusten toiminta
Messujen ja kongressien järjestäminen
Perintätoimistot ja luottotietopalvelu
Pakkauspalvelu
Tekstinkäsittely- ja monennuspalvelu
Muu sihteeripalvelu
Messujen ja kongressien järjestäminen
Muualla mainitsemattomat liike-elämän palvelut
Julkinen yleishallinto
Julkishallintoa tukevat toiminnot
Oikeudenhoito
Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto
Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto
Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
Muualla mainitsematon vesiliikennettä palveleva
toiminta
Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta
Tekniikan tutkimus ja kehittäminen
Yhdyskuntasuunnittelu
Tekninen testaus ja analysointi
Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
Ulkoasiain hallinto
Maanpuolustus
Muu lakiasiain palvelu
Oikeudenhoito
Vankeinhoito
Poliisitoimi
Rajojen vartiointi ja väestönsuojelu
Palo- ja pelastustoimi
Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta
Lakisääteinen työeläkevakuutus

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

84309

Muu pakollinen sosiaalivakuutustoiminta

85100
85200
85311
85312
85320

Esiasteen koulutus
Alemman perusasteen koulutus
Ylemmän perusasteen koulutus
Lukiokoulutus
Keskiasteen ammatillinen koulutus

66039
75309*
80100
80100
80100
80210
63229

80424
80429*
75130
85111
85112
85121*
85129
85129

Muu vahinkovakuutus
Muu pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
Peruskoulu
Peruskoulu
Peruskoulu
Lukio
Muualla mainitsematon vesiliikennettä
palveleva toiminta
Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta
Ammatillinen koulutus
Kansanopistot, kansalaisopistot,
musiikkioppilaitokset yms.
Poliisitoimi
Korkeakoulut
Kansanopistot, kansalaisopistot,
musiikkioppilaitokset yms.
Kansanopistot, kansalaisopistot,
musiikkioppilaitokset yms.
Urheilutoiminta
Muualla luokittelemattomat virkistyspalvelut
Kansanopistot, kansalaisopistot,
musiikkioppilaitokset yms.
Muut viihdepalvelut
Kuljettajakoulutus
Kansanopistot, kansalaisopistot,
musiikkioppilaitokset yms.
Koulutuskeskukset
Kielikoulut ja -opistot
Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus
ja konsultointi
Kirjeopistot
Muut koulutusta antavat yksiköt
Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
Varsinaiset sairaalapalvelut
Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit
Kunnalliset terveyskeskukset
Muut lääkäripalvelut
Muut lääkäripalvelut

85130
85141
85142*
85149
85143
85144

Hammashoito
Fysioterapia
Laboratoriotutkimukset
Muu terveyspalvelu
Kuvantamistutkimukset
Sairaankuljetuspalvelut

63230
80220*
80421
85420

Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja
ammattikorkeakouluissa

75241
80300*
80421

85510

Urheilu- ja liikuntakoulutus

80421

85520

Taiteen ja musiikin koulutus

92620
92720*
80421*

85530
85591

Kuljettajakoulutus
Kansanopistot, kansalaisopistot,
työväenopistot yms.
Koulutuskeskukset
Kielikoulut ja -opistot
Muut koulutusta antavat yksiköt

85592
85593
85599

85600
86101
86102
86210

Koulutusta palveleva toiminta
Varsinaiset sairaalapalvelut
Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit
Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut

86220
86230
86901
86902

Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat
erikoislääkäripalvelut
Hammaslääkäripalvelut
Fysioterapia
Laboratoriotutkimukset

86903
86904

Kuvantamistutkimukset
Sairaankuljetuspalvelut

92340
80410
80421
80422
80423
72220

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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86909

Muu terveyspalvelu

87101
87102

Hammashoito
Muu terveyspalvelu
Vanhusten laitokset
Kehitysvammalaitokset

87201

Ikääntyneiden hoitolaitokset
Vammaisten hoitolaitokset
(pl. kehitysvammaisten laitospalvelut)
Kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut

85130
85149*
85313
85312

87202
87203
87204
87301

Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut
Päihdeongelmaisten laitokset
Päihdeongelmaisten asumispalvelut
Ikääntyneiden palveluasuminen

87302

Vammaisten palveluasuminen
(pl. kehitysvammaisten palveluasuminen)
Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen
perhehoito
Ensi- ja turvakodit
Muut laitokset ja asumispalvelut
Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille
Ikääntyneiden päivätoiminta
Vammaisten päivä- ja työtoiminta

85312
85315*
85315
85314
85319
85315*
85319
85315

Kehitysvammalaitokset
Palvelutalot ja ryhmäkodit
Palvelutalot ja ryhmäkodit
Päihdehuoltolaitokset
Muut laitokset ja asumispalvelut
Palvelutalot ja ryhmäkodit
Muut laitokset ja asumispalvelut
Palvelutalot ja ryhmäkodit

85311

Lasten ja nuorten laitokset

85316
85319
85323
85322
85322
85324*
85329
85321
85321
85323
85322
85324*
85326
85326
74119
75210
85325
85329*
92311
92312*
92340
74873
91110
92311
92320*
92340

Ensi- ja turvakodit
Muut laitokset ja asumispalvelut
Kotipalvelut
Päivätoiminta
Päivätoiminta
Työtoiminta ja työhön kuntoutus
Muu sosiaalitoiminta
Lasten päivähoito
Lasten päivähoito
Kotipalvelut
Päivätoiminta
Työtoiminta ja työhön kuntoutus
Avomuotoinen päihdekuntoutus
Avomuotoinen päihdekuntoutus
Muu lakiasiain palvelu
Ulkoasiain hallinto
Neuvolat
Muu sosiaalitoiminta
Taiteilijatoiminta
Näyttämö- ja konserttitoiminta
Muut viihdepalvelut
Messujen ja kongressien järjestäminen
Elinkeinoelämän järjestöt ja työnantajajärjestöt
Taiteilijatoiminta
Kulttuurin ja viihteen tukipalvelut
Muut viihdepalvelut

87901
87902
87909
88101
88102
88103
88109
88911
88919
88991
88992

Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut
Lasten päiväkodit
Muu lasten päivähoito
Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja vammaisille
Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja
vammaisille

88993
88999

Avomuotoinen päihdekuntoutus
Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon
avopalvelut

90010

Esittävät taiteet

90020

Esittäviä taiteita palveleva toiminta

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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Toimialaluokitus 2008

Toimialaluokitus 2002

90030

Taiteellinen luominen

28400

90040
91010
91020

Taidelaitosten toiminta
Kirjastojen ja arkistojen toiminta
Museoiden toiminta

36110
36140
92311*
92320
92510
92520

91030

92000
93110
93120
93130

Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten ja
vastaavien kohteiden toiminta
Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja
luonnonpuistojen toiminta
Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut
Urheilulaitosten toiminta
Urheiluseurojen toiminta
Kuntokeskukset

93190

Muu urheilutoiminta

93210

Huvi- ja teemapuistojen toiminta

93291
93299

Hiihto- ja laskettelukeskukset
Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta

94110
94120
94200
94910
94920
94991
94999

Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta
Ammattialajärjestöjen toiminta
Ammattiyhdistysten toiminta
Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt
Poliittiset järjestöt
Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt
Muualla luokittelemattomat muut järjestöt

95110
95120

Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden korjaus
Viestintälaitteiden korjaus

91040

92520
92530
92710
92610
92620
92610*
92620
92620*
92720
92330*
92340
92520
92610
92340
92620
92720*
91110
91120
91200
91310
91320
91331
85329
91339*
72500
31620
32200
32300
52493
52740*

Metallin takominen, puristaminen ja meistäminen;
jauhemetallurgia
Tuolien ja istuinten valmistus
Muiden huonekalujen valmistus
Taiteilijatoiminta
Kulttuurin ja viihteen tukipalvelut
Kirjastot ja arkistot
Museot, näyttelyt sekä historiallisten paikkojen ja
rakennusten suojelu
Museot, näyttelyt sekä historiallisten paikkojen ja
rakennusten suojelu
Kasvitieteelliset puutarhat, eläintarhat ja
luonnonpuistot
Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelu
Urheilukentät, urheiluhallit ja stadionit
Urheilutoiminta
Urheilukentät, urheiluhallit ja stadionit
Urheilutoiminta
Urheilutoiminta
Muualla luokittelemattomat virkistyspalvelut
Huvipuistot
Muut viihdepalvelut
Museot, näyttelyt sekä historiallisten paikkojen ja
rakennusten suojelu
Urheilukentät, urheiluhallit ja stadionit
Muut viihdepalvelut
Urheilutoiminta
Muualla luokittelemattomat virkistyspalvelut
Elinkeinoelämän järjestöt ja työnantajajärjestöt
Ammattialajärjestöt
Ammattiyhdistykset
Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt
Poliittiset järjestöt
Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt
Muu sosiaalitoiminta
Muualla mainitsemattomat muut järjestöt
Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto
Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden
valmistus
Televisio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelin- ja
-lennätinlaitteiden valmistus
Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja
kuvantallennus- ja -toistolaitteiden valmistus
Tietoliikennevälineiden ja toimistokoneiden
vähittäiskauppa
Muu henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus

_______
Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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95210

Viihde-elektroniikan korjaus

52451

95220

Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan
laitteiden korjaus

52720*
52720*
52740

95230
95240

Jalkineiden ja nahkatavaroiden korjaus
Huonekalujen ja kodin kalusteiden korjaus

95250
95290

Kellojen ja korujen korjaus
Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden
korjaus

92620
93011
93012
93021
93022
93030
93040
74811

Muu henkilökohtaisten esineiden ja
kotitalousesineiden korjaus
Jalkineiden ja nahkatuotteiden korjaus
Tuolien ja istuinten valmistus
Muiden toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus
Muiden huonekalujen valmistus
Kellojen ja kultasepäntuotteiden korjaus
Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden
sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus
Ruokailuvälineiden, saksien ym. leikkuuvälineiden valmistus
Soitinten valmistus
Lukkoseppä- ja avainliikkeet
Muu henkilökohtaisten esineiden ja
kotitalousesineiden korjaus
Urheilutoiminta
Pesulapalvelut yrityksille
Pesulapalvelut kotitalouksille
Parturit ja kampaamot
Kauneudenhoitopalvelut
Hautaustoimistot
Kylpylaitokset, solariumit yms. palvelut
Valokuvaamotoiminta

93050*
95000

Muualla luokittelemattomat palvelut
Työnantajakotitaloudet

96000

98000

Yksityisten kotitalouksien toiminta tavaroiden
tuottamiseksi omaan käyttöön
Yksityisten kotitalouksien toiminta palveluiden
tuottamiseksi omaan käyttöön
Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot

99999

Toimiala tuntematon

52710
36110*
36120
36140
52730
17409
28610
36300
52464
52740*

96011
96012
96021
96022
96030
96040
96090

Pesulapalvelut yrityksille
Pesulapalvelut kotitalouksille
Parturit ja kampaamot
Kauneudenhoitopalvelut
Hautaustoimistojen palvelut
Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut
Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset
palvelut

97000

Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden
työnantajina
Kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden
tuottamiseksi omaan käyttöön
Kotitalouksien eriyttämätön toiminta palvelujen
tuottamiseksi omaan käyttöön
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten
toiminta
Toimiala tuntematon

98100
98200
99000
00000

Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan
vähittäiskauppa
Kotitaloussähkölaitteiden korjaus
Kotitaloussähkölaitteiden korjaus

97000

Jos vastinluokkia on useita, merkitään asteriskilla (*) se luokka, johon pääosa tapauksista menee.
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