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ALKUSANAT
Tilastokeskus vahvistaa uudistetun toimialaluokituksen sovellettavaksi valtion 
tilastotoimessa. Luokituksen laadinnassa on käytetty YK:n kansainvälistä 
suositusta.

Tilastokeskus vahvisti toimialaluokituksen ensimmäisen kerran vuonna 1972 
tilastotoimessa sovellettavaksi (Tilastokeskus, Käsikirjoja-sarja, nro 4). Luoki
tus uudistettiin vuonna 1979, jolloin siihen tehtiin muutamia pienehköjä 
muutoksia. Vuonna 1984 uudistetusta laitoksesta otettiin uusi painos. Nyt 
julkaistava 2. uudistettu laitos korvaa aikaisemmat toimialaluokitukset.

Toimialaluokituksen perusteelliseen uudistamiseen on ollut monia syitä. Ensin
näkin edellinen luokitus on vanhentunut: se ei enää vastaa yhteiskunnan 
talousrakennetta. Toiseksi edellisessä luokituksessa ei ole toimialaluokkien 
määritelmiä, joten luokituksen käyttö on ollut hankalaa. Myöskään hakemistoa 
ei ole ollut. Kolmanneksi luokituksesta ei ole ollut täydellistä ruotsinkielistä 
käännöstä. Käännös ja hakemisto julkaistaan vuonna 1987.

Näkyvimpänä muutoksena uudistetussa luokituksessa on kirjainten käyttöön
otto pääluokkien tunnuksina. Pääluokkien määrää on voitu kasvattaa entisestä 
yhdeksästä yhdeksääntoista. Näin pääluokista on saatu entistä yhtenäisempiä. 
Toisaalta tallennuksessa ja koodituksessa käytettävä numerotunnus on lyhen
tynyt kuudesta neljään numeroon supistamatta luokkien määrää. Luokituksen 
rakenne on kuitenkin pääpiirteissään pysynyt entisellään. Jonkin verran 
toimialoja on siirretty pääluokasta toiseen. Erityisesti palvelutoimialoja on 
jäsennelty uudelleen ja tarkennettu.

Uudistettu toimialaluokitus otetaan käyttöön ensin Tilastokeskuksen yritys- ja 
toimipaikkarekisterissä tilastovuonna 1986. Koska uuden luokituksen mukaan 
päivitetty rekisteri on käytettävissä vasta kalenterivuonna 1988, voivat muut 
tilastot ja luokituksen käyttäjät ottaa uuden luokituksen käyttöön aikaisintaan 
vuonna 1988. Tämän vuoksi Tilastokeskus suosittelee, että uudistettu 
toimialaluokitus otetaan käyttöön tilastovuodesta 1988 lähtien tai 
viimeistään 1990 tilaston tai tutkimuksen laadintatiheyden tai muiden 
tarpeiden ja vaatimusten mukaan.

Kansainvälisen toimialaluokituksen (ISIC) uudistus on kesken ja saataneen 
päätökseen vuonna 1989. Tilastokeskus on mahdollisimman tarkoin seurannut 
kansainvälistä uudistustyötä. Yksityiskohtaista esitystä ISIC:n uudistamiseksi 
on käytetty hyväksi uudistettaessa Suomen toimialaluokitusta.

Toimialaluokitusta on uudistettu Tilastokeskuksessa laajana hankkeena, johon 
ovat osallistuneet monen tilaston asiantuntijat sekä verohallituksen edustaja. 
Laajalla lausuntokierroksella saatiin yli sadan käyttäjän näkemykset luokituksen 
kehittämiseksi. Projektin koordinointiryhmän puheenjohtajana on toiminut 
suunnittelupäällikkö Tapio Leppo ja sihteerinä suunnittelija Kari Molnar.

1 471186J



Tiedusteluihin toimialaluokituksesta vastaa Tilastokeskuksen yritystilastotoi- 
misto (yritysrekisteri), puh. (90)580 01, PL 770, 00101 Helsinki. Se ottaa 
vastaan myös ehdotuksia luokituksen kehittämiseksi ja parantamiseksi. Luoki
tus voidaan eri sopimuksesta luovuttaa asiakkaille konekielisenä. Luokitusten 
yleistä kehittämistä hoitaa Tilastokeskuksessa koordinointitoimisto, puh. 
(90)173 41, PL 504, 00101 Helsinki.

Helsingissä, Tilastokeskuksessa, marraskuussa 1986

Pertti Marjomaa

Pasi Markelin
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1. TOIMIALALUOKITUKSEN LUONNE JA
PÄÄPERIAATTEET
Toimialaluokituksen (TOL) avulla ryhmitellään luokkiin samankaltaisia toimin
toja eli aktiviteetteja. Näitä luokkia kutsutaan toimialaluokiksi tai lyhyesti 
toimialoiksi. Toiminnot ovat samankaltaisia silloin, kun ne ovat tuottamiensa 
hyödykkeiden, tuotantopanostensa sekä tuotantoprosessinsa mukaan saman
kaltaisia. Usein toimialojen muodostamiseen riittää ryhmä toimintoja, jotka 
ovat vain yhden tai kahden tunnusmerkin mukaan samankaltaisia.

Kun toimialaluokitusta sovelletaan on pidettävä mielessä, miten todelliset 
yksiköt (yritykset, yritystyyppiset yksiköt ja toimipaikat) esiintyvät tuotantoelä
mässä ja miten toiminnot yhdistyvät niissä. Toiminnot saattavat ryhmittyä 
toimipaikoissa muidenkin periaatteiden kuin raaka-aineiden, tuotantoprosessin 
tai tuotteiden samankaltaisuuden perusteella.

Luokitteluperusteina on eräissä tapauksissa käytetty mm. seuraavia:
— institutionaalinen sektori (julkinen hallinto)
— luvanvarainen toiminta (ravitsemis- ja majoitustoiminta)
— myyntipinta-ala (vähittäiskauppa)
— homogeenisuusaste (maatalous).

Käytännön sovelluksissa toimialaluokitus on ensisijaisesti järjestelmä, 
jolla luokitellaan toimipaikkoja, kuten tehtaita, myymälöitä, toimistoja 
ja korjaamoita eri toimialaluokkiin. Toimipaikkojen lisäksi toimialaluokitus
ta voidaan soveltaa myös yritysten ja muiden tilastoyksiköiden luokitteluun.

Toimialaluokkien määrittelyssä on erityisesti pyritty siihen, että tarkimman 
tason luokat ovat mahdollisimman homogeenisia. Homogeenisuutta kuvaa
vat erikoistumisaste ja peittävyysaste. Erikoistumisaste ilmoittaa, kuinka 
suuri osa tuotannosta tietyllä toimialalla on toimialalle ominaisia hyödykkeitä. 
Peittävyysaste ilmoittaa, kuinka suuri osuus tietylle toimialalle ominaisten 
hyödykkeiden kokonaistuotannosta tuotetaan toimialalla.

Luokat ja niihin sijoittuvat yksiköt on määritelty siten, että ne mahdollisimman 
hyvin vastaavat toimintoja Suomessa. Luokitukseen sisältyy kuitenkin sellaisi
akin toimintoja, joita ei Suomessa esiinny lainkaan kuten ruskohiilen kaivu, 
suolan talteenottoja maaöljyn pumppaaminen. Tällaisten toimintojen mukana
olo johtuu mm. ulkomaankauppatilastoista.

Toimialaluokitus on hierarkkinen luokitus. Siten luokituksessa on eri tarkkuus- 
tasoja. Tietyn tason luokat ovat aina karkeamman tason luokan alajakoja.

Luokituksessa on 19 pääluokkaa. Näiden tunnus on kirjain. Seuraavalla tasolla 
on 68 luokkaa, joilla on kaksinumeroinen tunnus. Nämä kaksinumeroiset 
luokat on yleensä jaettu kolminumeroisiin ja edelleen nelinumeroisiin luokkiin 
kymmenjärjestelmän mukaan. Luokituksen tarkin taso on nelinumeroinen.
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2. LUOKITELTAVAT YKSIKÖT

2.1. Yleistä
Toimialaluokituksella luokitellaan yrityksiä, yritystyyppisiä yksiköitä ja toimi
paikkoja. Tärkeitä yksiköitä ovat näiden lisäksi aputoimipaikka, apuyritys ja 
konserni.

2.2. Yritys
Yrityksellä tarkoitetaan yhden tai useamman henkilön yhdessä harjoit
tamaa taloudellista toimintaa, jolla tähdätään kannattavaan tulokseen.

Käytännössä yritystoiminta saa monia muotoja.

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

Toinen suuri ryhmä on oikeushenkilöt. Oikeushenkilöitä, tai niihin verratta
via, ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, säästöpan
kit, taloudelliset yhdistykset, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt. Suurimmat 
ja kansantaloudelle tärkeimmät yksityiset yritykset ovat oikeushenkilömuotoi- 
sia. Yrityksiin luetaan myös valtion liikelaitokset ja kuntien yleisöä palvelevat 
liikelaitokset.

Yhdistämällä eri luokituksia, kuten oikeudellinen muoto ja omistajatyyppi, 
voidaan rajata erilaisia yritysjoukkoja (esimerkiksi yksityiset liikeyritykset). 
Tilastotuotannolle 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.

2.3. Konserni
Oikeushenkilömuotomen yritys voi perustaa yhden tai useampia tytä
ryrityksiä ja nämä edelleen tytäryrityksiä jne. Näiden emo-, tytär- ja 
sisaryritysten muodostamaa kokonaisuutta sanotaan konserniksi. Kon
serni voi saada muitakin muotoja: emoyrityksen ei välttämättä tarvitse olla 
varsinainen yritys, vaan se voi olla esimerkiksi säätiö. Taloudellisesti tärkeim
mät konsernit muodostuvat osakeyhtiö- ja osuuskuntamuotoisista yrityksistä. 
Emoyritys voi olla ulkomailla. Vastaavasti suomalaisilla yrityksillä voi olla 
tytäryrityksiä ulkomailla.

2.4. Apuyritys
Jos konserniin kuuluva yritys tuottaa palveluksia pääasiassa konsernin muille 
yrityksille, sitä sanotaan apuyritykseksi (vrt. 2.7. Aputoimipaikka).
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2.5. Yritystyyppinen yksikkö
Aatteelliset yhteisöt, säätiöt, asunto-osakeyhtiöt, seurakunnat yms. 
ovat tärkeitä taloustoimien harjoittajia. Näistä käytetään joskus nimi
tystä 'yritystyyppinen yksikkö'. Tällä halutaan ilmaista, että niiden toimin
nasta 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 liikelaitokset ja kuntien yleisöä palvelevat liikelaitokset ovat yrityksiä. 
Valtion ja kuntien muut virastot ja laitokset ovat sen sijaan yritystyyppisiä 
yksiköitä.

Kuntainliitot, jotka toimivat kuten liikelaitokset, ovat yrityksiä ja muut kuntain
liitot ovat yritystyyppisiä yksiköitä.

2.6. Toimipaikka
Toimipaikka on

— yhden yrityksen omistama,
— yhdessä paikassa sijaitseva ja
— pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluksia tuottava 

tuotantoyksikkö.

Toimipaikkoja ovat esim. maatila, tehdas, myymälä, torikoju, kioski ja toimis
to. 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,
— monitoimialaisista yrityksistä saadaan toimialoittain eriteltyä tietoa,
— monet tuotantoon liittyvät perustiedot, hyödykkeiden hinnat, kuukausit

taiset myyntitiedot ym. on nopeinta ja taloudellisinta kerätä suoraan 
toimipaikoilta,

— kaikki henkilöpohjaiset tilastot kuvaavat väestön toimiala- eli elinkeinoja- 
kaumaa toimipaikkojen kautta.

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

Eri yritysten yksiköt ovat eri toimipaikkoja, vaikka ne sijaitsisivat samassa 
paikassa. Niinpä kauppiastavaratalo, ostoskeskus tai teollisuuskylä ei muodos
ta yhtä toimipaikkaa, koska niissä toimii useita yrityksiä. Sen sijaan jokaisella 
niissä toimivalla yrityksellä on ainakin yksi toimipaikka kyseisessä paikassa.
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Jokainen yrityksen osa, jolla on oma osoite, on toimipaikka. Tästä periaattees
ta joudutaan eräissä tapauksissa tinkimään. Aina ei yrityksiltä saada riittävän 
yksityiskohtaista tietoa toimipaikoista. Toisinaan taas toiminta on niin lyhyt
aikaista tai nopeasti paikasta toiseen siirtyvää, että osoitepaikkaa ei ole 
järkevää pitää toimipaikkana. Tämän vuoksi varsinkin rakentamisen ja liiken
teen toimialoilla toimipaikka on usein alue-, piiri- tms. pysyvä toimisto, josta 
alueen toimintaa johdetaan.

Jos yritys harjoittaa samassa paikassa selvästi toisistaan poikkeavia toimintoja, 
se jaetaan usein eri toimipaikoiksi. Näin eri toiminnot saadaan tilastoissa 
riittävästi esiin. Toisaalta esimerkiksi tavaratalo on toiminnallisesti yhtenäinen 
kokonaisuus, jota pidetään yhtenä toimipaikkana. Kun harkitaan, onko moni
muotoinen toiminta jaettava pienemmiksi toimipaikoiksi, käytetään perusteena 
eri toimintojen ehdotonta sekä suhteellista suuruutta.

Koska yritys aina toimii jossain paikassa, sillä on vähintäin yksi toimipaikka. 
Useimmat yritykset ovat yksitoimipaikkaisia, mutta suurimmilla yrityksillä voi 
olla satoja toimipaikkoja eri puolilla maata. Lisäksi nämä voivat toimia eri 
aloilla.

2.7. Aputoimipaikka
A puto im ipa ikka tuottaa palveluksia pääasiassa yritykselle  tai yritys- 
tyyppiselle yksikö lle  itselleen. Tällainen on pää-, piiri- tms. hallinnollinen 
toimisto, erillinen kuljetusyksikkö, yrityksen omien ajoneuvojen korjaamo, 
varasto, tutkimusyksikkö, tietojenkäsittely-yksikkö, jne. Jos tällaiset toiminnot 
on järjestetty normaalin tuotannon kanssa samaan toimipaikkaan, niitä ei 
yleensä pidetä erillisinä aputoimipaikkoina.

Aputoimipaikkana ei pidetä toimipaikkaa, jonka tuotos
— sisältyy fyysisesti toisen toimipaikan tuotokseen (esim. tuotteen pakkauk

sen valmistaminen ei ole aputoiminta)
— myydään pääasiassa yrityksen ulkopuolelle (esim. jos tietojenkäsittely- 

yksikkö myy enimmän osan palveluksistaan yrityksen ulkopuolelle sen 
toiminta ei ole aputoiminta) tai

— on osana kiinteän pääoman muodostuksessa (esim. radanrakentamiseen 
erikoistuneen yksikön toiminta ei ole aputoimintaa).
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3. LUOKITTELUPERUSTEET

3.1. Yleistä toimialan määrittämisestä
Yksiköt luokitellaan johonkin toimialaluokkaan pääasiallisen toiminnan perus
teella. Koska useissa yksiköissä harjoitetaan monenlaista toimintaa, joudutaan 
niiden merkitys punnitsemaan jalostusarvo-osuuksien avulla. Mitä enemmän 
jokin toiminta lisää jalostusarvoa, sitä suurempi paino sille annetaan. Koska 
jalostusarvoa ei usein tiedetä, joudutaan turvautumaan korvikemittoihin, jotka 
mahdollisimman hyvin vastaavat jalostusarvoa. Näitä ovat palkat, henkilöstön 
määrä, tuotannon bruttoarvo, liikevaihto jne. Mahdollisuuksien mukaan tulisi 
käyttää useita toisiaan täydentäviä mittoja.

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

Yrityksen päätoimialaa määrättäessä ei aputoimintaa oteta huomioon. Esimer
kiksi yrityksen omien autojen korjaus ei vaikuta yrityksen päätoimialaan. 
Puuttellisten perustietojen vuoksi ei tätä periaatetta aina voida noudattaa. 
Varsinkin jos aputoimintaa harjoitetaan kiinteästi varsinaisen toiminnan yhtey
dessä, on sen erottaminen vaikeaa.

Aputoimipaikat luetaan yrityksen päätoimialaan ja apuyritykset konsernin 
päätoimialaan. Poikkeuksen muodostavat sellaiset, puhtaasti oman konsernin 
hallintaan erikoistuneet yritykset, jotka kuuluvat toimialaan 7700. Aputoimipai- 
koille ja apuyrityksille voidaan päätoimialan lisäksi antaa toissijainen toimiala- 
tunnus, joka kuvaa niiden tosiasiallista toimintaa.

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

Jos vertikaalisesti integroitua toimintaa ei voida esim. tietojen saantivaikeuk
sien vuoksi jakaa riittävän homogeenisiksi toimipaikoiksi, toimiala määritetään 
lopullista hyödykettä lähinnä olevan toiminnan perusteella. Jos esim. sama 
yritys harjoittaa puunkorjuuta ja puun jatkojalostusta, voidaan yritys lukea 
kokonaisuudessaan puun jatkojalostukseen.

3.2. Yrityksen päätoimialan määrittäminen
Monitoimialaisen yrityksen päätoimiala määritetään vaiheittain. Ensin määrite
tään 2-numerotason toimiala ja sen jälkeen jatketaan tarkimmalle tasolle. Jos 
yritys esimerkiksi valmistaa sähköteknisiä tuotteita ja harjoittaa sähköasennus
ta sekä sähköalan tukkukauppaa, päätoimiala on jokin teollisuuden toimiala, 
mikäli valmistus on suurempaa kuin asennus ja tukkukauppa yhteensä. 
Päätoimiala tarkennetaan tämän jälkeen teollisen toiminnan perusteella.
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4. KÄYTTÖALUE
Toimialaluokitus on tilastotoimen yleisimmin käytetty ja laajimmalle levinnyt 
luokitusstandardi.1 Sitä käytetään nykyisin n. 30 eri tilastossa ja yli 50 
hallinnollisessa järjestelmässä julkisella sektorilla. Sitä käytetään yleisesti myös 
yksityisen sektorin tietojärjestelmissä ja tutkimuksissa.

Hallinnollisia tietojärjestelmiä, joissa toimialaluokitusta käytetään, ovat mm. 
verotusrekisterit, eläkejärjestelmät, erilaiset elinkeinoelämän rekisterit, työ
voima- ja työsuojeluhallinnon rekisterit sekä ympäristöhallintoon ja ympäris
tönsuojeluun liittyvät rekisterit.

Toimialaluokitusta käytetään lisäksi erilaisissa talouselämän hakemistoissa. 
Monet seutukaavaliitot ja läänit pitävät yhteistyössä yrittäjäorganisaatioiden, 
kuntien elinkeinoasiamiesten, työvoimaviranomaisten sekä teollisuuspiirien 
kanssa paikallisia toimipaikkarekisterejä, joissa käytetään toimialaluokitusta.

Toimialaluokitusta ei kaikissa tilastoissa ja tietojärjestelmissä käytetä tarkim- 
malla tasolla eivätkä aina kaikki toimialat ole mukana. Luokituksen tarkkuusta- 
son voikin valita tarpeen mukaan.

5. SUHDE MUIHIN LUOKITUKSIIN

5.1. Suhde kansainvälisiin toimialaluokituksiin
Kansainvälisessä tilastotyössä käytetyin toimialaluokitus on Yhdistyneiden 
Kansakuntien toimialastandardi ISIC.2 Sen nykyinen laitos vahvistettiin vuon
na 1968. Parhaillaan uudisteilla oleva laitos on odotettavissa käyttöön 1990- 
luvun alussa. ISIC:iä käyttävät tilastojulkaisuissaan YK ja sen alajärjestöt. 
ISIC:in tarkoituksena ei ole korvata kansallisia luokituksia vaan toimia kansain
välisen tilastovertailun kehikkona. Eräissä maissa ISIC:iä sovelletaan myös 
kansalliseen tilastotuotantoon. Suomen aikaisempi toimialaluokitus seurasi 
pääosin hyvinkin tarkasti vuoden 1968 ISIC:iä.3

Tämä uusi luokitus on sovellettu ensi sijassa kansallisiin tarpeisiin. Kuitenkin 
on pyritty varmistamaan sellainen vertailukelpoisuus YK:n suositukseen, että 
tilastotiedot ovat muunnettavissa YK:n luokitusta vastaaviksi.

' Toimialaluokituksen uudistuksen yhteydessä on myös sen käyttöä selvitetty. To im ialaluokituksen ITOL) 
käytön karto itus. Tilastokeskus, Suunnittelutiedote 6.27, 17.1.1986
2 In ternational Standard Industrial C lassification of A li Economic A ctivities , United Nations, New York, 
1968.
3 Tilastokeskuksen koordinointitoimisto antaa lisätietoja toimialaluokituksen ja ISIC:n suhteesta.
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5.2. Suhde muihin taloustilastoluokituksiin
Tilastoluokitusten teossa ei pyritä siihen, että yksi luokitus sisältäisi useita 
erilaisia näkökulmia. Päinvastoin: kukin luokitus laaditaan mahdollisimman 
puhtaasti yhden periaatteen mukaan. Tilastollisesta kuvauksesta tulee tarkem
pi, kun luokituksia käytetään siten, että ne täydentävät toisiaan. Lisätietoa 
saadaan luokittelemalla aineisto toisen luokituksen mukaan.

Tärkeimpiä toimialaluokitusta täydentäviä luokituksia ovat institutionaalinen 
sektoriluokitus,' julkisyhteisöjen tehtäväluokitus2 sekä henkilötilastoissa sovel
lettava ammattiluokitus.3 Ulkomaankauppa- ja teollisuustilastoissa toimialaluo
kitus täydentää tavaraluokituksia.

6. TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET VERRATTUNA
EDELLISEEN TOIMIALALUOKITUKSEEN

6.1. Uudistuksen tarkoitus
Edellinen toimialaluokitus oli käytössä jo vuoden 1970 väestölaskennassa. Se 
vahvistettiin standardiksi vuonna 1972. Tarkistamisen ja uudistamisen perim
mäinen syy oli saattaa luokitus ajan tasalle siten, että tilastot vastaavat 
paremmin kansantaloutemme muuttunutta rakennetta. Palvelutoimialojen 
osuus on kasvanut. Alkutuotannon ja jalostuksen suhteellinen merkitys on 
laskenut. Tämä kehitys on otettu uudistuksessa huomioon tarkentamalla 
palvelutoimialojen luokitusta.

6.2. Uudistetun luokituksen rakenne
Vuoden 1972 (samoin kuin 1979:n) luokituksessa luokkien tunnusjärjestelmä 
noudatti kymmenjärjestelmää. Pääluokkia oli vain yhdeksän ja kussakin 
pääluokassa 2-numerotasoisia alaluokkia korkeintaan yhdeksän.

Uudistetun luokituksen tunnusjärjestelmä on aakkosnumeerinen. Pääluokkia 
on nyt 19. Luokat on numeroitu uudelleen niin, että tarkimman tason 
tunnukset on voitu lyhentää kuudesta neljään numeroon. Tietojen koodauk
sessa ja tallennuksessa ei ole tarkoitus käyttää kirjaintunnuksia. Ne on 
tarkoitettu lähinnä julkaisuihin, joissa toimialoja ryhmitellään karkeammalla 
tasolla. Tallennuksessa suositellaan käytettäväksi numeerista koodia.

Otsikoita on muutettu, jos luokkien sisältö on muuttunut. Ne on lisäksi pyritty 
lyhentämään mahdollisimman naseviksi. Otsikot eivät aina kuvaa kaikkia 
luokkaan kuuluvia toimintoja, vaan nämä kuvataan luokan määritelmässä.

Luokkia muodostettaessa on pyritty välttämään tapauksia, joissa luokkaan 
kuuluisi vähemmän kuin kolme yritystä tai toimipaikkaa. Suurten, usein 
julkisten, monopolien luokissa tätä sääntöä ei ole noudatettu.

' Institutionaalinen sektoriluokitus. Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 5, Helsinki 1984
2 Yhteisöjen tehtäväluokitus. Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 10, Helsinki 1986
3 A m m attilu ok itus , Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 14, Helsinki 1987.



Vanhan ja uuden luokituksen pääluokat1

V. 1979 luokitus V. 1988 luokitus

1 Maa-, metsä- ja kalatalous. A Maatalous, kala- ja
metsästys

B
riistatalous
Metsätalous

2 Kaivos- ja kaivannaistoiminta C Kaivos- ja kaivannaistoiminta

3 Teollisuus D Teollisuus

4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto E Energia- ja vesihuolto

5 Rakennustoiminta F Rakentaminen

6 Tukku- ja vähittäiskauppa. G Kauppa
majoitus- ja ravitsemistoiminta H Majoitus- ja ravitsemis

toiminta

7 Kuljetus, varastointi ja I Kuljetus
tietoliikenne J Tietoliikenne

8 Rahoitus-, vakuutus-, kiin K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
teistö- ja liike-elämää L Kiinteistö-, puhtaus- ja
palveleva toiminta

M
vuokrauspalvelut
Tekninen palvelu ja palvelut
liike-elämälle

9 Yhteiskunnalliset ja henkilö N Julkinen hallinto ja
kohtaiset palvelukset

0
maanpuolustus 
Koulutus ja tutkimus

P Terveys- ja sosiaalipalvelu
R Virkistys- ja kulttuuri

palvelu
S Järjestö- ja uskonnollinen 

toiminta
T Muut palvelut

1 Vanhan ja uuden luokituksen yksityiskohtainen vertailutaulukko on liitteessä 1.
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6.3. Pääluokkien väliset siirrot
Puunuitto (aik. 1222) on siirretty metsätaloudesta vesiliikenteen luokkaan 
5323.

Valokuvien kehittäminen (aik. 9592) on siirretty henkilökohtaisesta palvelutoi
minnasta teollisuuden luokkaan 2906.

Kotitalousesineiden korjaus (aik. 951) on siirretty kotitalouksia palvelevasta 
toiminnasta vähittäiskaupan luokkaan 449.

Autojen korjaus (aik. 9513) on siirretty kotitalouksia palvelevasta toiminnasta 
uuteen moottoriajoneuvojen kaupan, huollon ja korjauksen luokkaan 4541.

Autojen vuokraus (aik. 71162) on siirretty liikenteestä koneiden ja laitteiden 
vuokrauksen luokkaan 671.

Siivous (aik. 9203) on siirretty puhtaanapidosta kiinteistö-, puhtaus- ja 
vuokrauspalvelujen luokkaan 661.

Ympäristöhuolto (aik. 9201, 9202, 9204 ja 9209) on siirretty puhtaanapidosta 
kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelujen luokkaan 662.

Pesulatoiminta (aik. 952) on siirretty henkilökohtaisesta palvelutoiminnasta 
kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelujen luokkaan 663.

6.4. Luokkien määrien muutokset
Vanhassa TOL:ssa on 537 ja uudessa TOL:ssa 551 tarkimman tason luokkaa. 
Huolimatta siitä, että koko lisäys on vain 14 luokkaa, luokkia on lisätty ja 
poistettu hyvin paljon, kuten käy ilmi seuraavasta asetelmasta:



Päätoimiala Tarkimman tason 
luokkien määrä 
TOL 1988 muutos

A Maatalous; kala- ja riistatalous 10 -1

B Metsätalous 5 + 2

C Kaivos- ja kaivannaistoiminta 10 -1

D Teollisuus 162 -61

E Energia- ja vesihuolto 15 + 5

F Rakentaminen 23 + 8

G Kauppa 133 + 20

H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 15 - 3

1 Kuljetus 27 + 2

J Tietoliikenne 5 + 3

K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 17 + 11

L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut 16 + 5

M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle 30 + 19

N Julkinen hallinto ja maanpuolustus 11 - 3

0 Koulutus ja tutkimus 11 -1 0

P Terveys- ja sosiaalipalvelu 31 ' +17

R Virkistys- ja kulttuuripalvelu 14 0

S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta 10 -1

T Muut palvelut 6 -1



17

6.5. Uudet luokat
Tärkeimpiä uusia luokkia ovat seuraavat:

— 011 Peltoviljely, kotieläintalous. Varsinainen uudistus tässä luokassa on 
jako kolmeen alaluokkaan:

0111 Peltoviljely
0112 Kotieläintalous
0113 Yhdistetty peltoviljely ja kotieläintalous.

— 1512 Massan, paperin ja kartongin yhdistetty valmistus. Uutta on näiden 
toimintojen esiintyminen yhdistettyinä.

— 161 Kustantaminen, painaminen kustantamisen yhteydessä. Myös tässä 
on uutta toimintojen yhdistäminen.

— 17 Huonekalujen valmistus. Tätä edelsi luokka 'Ei-metallisten kalusteiden 
valmistus', joka oli puutavaran valmistuksen alaluokka ja 'Metallihuoneka- 
lujen valmistus', joka oli metallituotteiden valmistuksen alaluokka. Uusi 
2-numeroinen luokka sisältää molemmat luokat.

— 193 Koksaamot.

— 194 Ydinpolttoaineen valmistus.

— 2491 Takominen, puristaminen ja meistäminen.

— Rakentamisessa aikaisemman luokan 'Sivu- ja alaurakat' tilalla ovat luokat 
352 Talonrakentamisen osatyöt' ja 36 'Rakennusasennus ja viimeistely'.

— 38 Rakentamista palveleva toiminta. Luokassa on lisäksi 3 alaluokkaa, 
jotka niin ikään ovat kaikki uusia.

— 415 Sähkötarvikkeiden ja kodintekniikan tukkukauppa. Luokka on nostet
tu 3-numeroiselle tasolle ja siihen on tehty alajako.

— 45 Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus. Tämä on toimialaluoki
tuksen uusista luokista mittavin: luokkaan on kerätty autoalan tukkukaup
pa (aiemmin tukkukaupassa luokka 615), autojen vähittäiskauppa ja 
huolto (aiemmin vähittäiskaupassa luokka 627) ja moottoriajoneuvojen 
korjaus (aiemmin kotitalouspalveluksissa luokka 9513).

— 485 Ateriapalvelu

— 613 Sijoitustoiminta on eriytetty aikaisemmasta luokasta 'Muu rahoituslai- 
tostoiminta'.

— 621 Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta. Aikaisemmin Kansaneläke
laitos oli luokiteltu julkiseen hallintoon.

— 67 Koneiden ja laitteiden vuokraus. Luokan alajakoa ei aiemmin ollut.

— 764 Edellä mainitsemattomat palvelut liike-elämälle. Luokan alajakoa ei 
aiemmin ollut.

77 Hallintayhtiöt.



— 862 Tutkimusta palveleva toiminta.

— 873 Muu terveydenhoitopalvelu. Luokan alajakoa ei aiemmin ollut.

— 88 Sosiaalipalvelut. Luokan alajako on muuttunut perusteiltaan paljon.

— 99 Toimiala tuntematon

Lisäksi useimpiin pääluokkiin on lisätty yhdistelmäluokkia, mm. seuraavat:

14—15 Metsäteollisuustuotteiden valmistus 
23 — 27 Metalliteollisuus 
31—33 Energiahuolto

Näitä voidaan tarvittaessa käyttää esimerkiksi tilastojulkaisuissa. Niitä ei ole 
tarkoitettu käytettäväksi perustietojen tallennuksessa.

ALKUTUOTANTO, JALOSTUS JA PALVELUT
Yhteiskunnan toimintaa on perinteisesti kuvattu jakamalla toimialat kolmeen 
ryhmään: alkutuotantoon, jalostukseen ja palveluihin. Seuraavassa asetelmas
sa toimialat on sijoitettu näihin ryhmiin:

A lku tuo tan to Jalostus Palvelut

A Maatalous D Teollisuus G Kauppa
kala- ja E Energia- ja H Majoitus- ja
riistatalous vesihuolto ravitsemistoiminta

B Metsätalous F Rakentaminen I Kuljetus
C Kaivos- ja J Tietoliikenne

kaivannais K Rahoitus- ja
toiminta vakuutustoiminta

L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuok
rauspalvelut

M Tekninen palvelu ja palvelut
liike-elämälle

N Julkinen hallinto ja maanpuo
lustus

0 Koulutus ja tutkimus
P Terveys- ja sosiaalipalvelu
R Virkistys- ja kulttuuripalvelu
S Järjestö- ja uskonnollinen toi

minta
T Muut palvelut

Ryhmittelystä halutaan usein mm. käytännön tarpeiden takia poiketa siten, 
että kaivos- ja kaivannaistoiminta luetaan teollisuuteen.

Viime aikoina on kiinnitetty runsaasti huomiota laajentuneeseen palvelutoimi
alaan erottamalla siitä uudeksi ryhmäksi tietopalvelut. Nelijako ei kuitenkaan 
ole niin vakiintunut käyttöön kuin perinteinen kolmijako.
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8. TOIMIALALUOKKIEN MÄÄRÄT ERI
HIERARKIATASOILLA

Päätoimiala Luokkien lukumäärä
2-nro 3-nro 4-nro

A Maatalous; kala- ja riistatalous 2 7 10

B Metsätalous 1 4 5

C Kaivos- ja kaivannaistoiminta 3 9 10

D Teollisuus 17 71 162

E Energia- ja vesihuolto 4 7 15

F Rakentaminen 4 18 23

G Kauppa 4 36 133

H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2 14 15

I Kuljetus 6 17 27

J Tietoliikenne 2 5 5

K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2 9 17

L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut 3 12 16

M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle 5 17 30

N Julkinen hallinto ja maanpuolustus 3 11 11

0 Koulutus ja tutkimus 2 4 11

P Terveys- ja sosiaalipalvelu 2 10 31

R Virkistys- ja kulttuuripalvelu 1 6 14

S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta 3 8 10

T Muut palvelut 2 4 6

Yhteensä 68 269 551
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9. SUMMARY
The present revision of the Standard Industrial Classification (SIC) of Finland 
puts increased emphasis on the national characteristics of Finnish economic 
life. However, the main principles and definitions used in compiling the 
classification follow quite closely the recommendations of the I SIC.1 The 1972 
SIC (which was revised slightly in 1979) was a fairly straightforward 
application of the 1968 ISIC, complemented by some national subdivisions at 
the four-digit or more detailed level. In carrying out the present revision, close 
attention has been given to the simultaneous revision of the ISIC (Rev. 3). 
Hence, where the SIC is not in complete correspondence with the ISIC, it can 
easily be converted to the UN standard and vice versa.

The classification is intended for classifying different types of statistical unit - 
such as establishments and enterprises, including public and private institu
tions and organisations - according to the kind of economic activity they are 
predominantly engaged in. The term economic activity is understood in a 
broad sense, i.e. it comprises not only profitmaking activity but also such 
non-profitmaking activities as public administration and defence, public 
services and private non-profitmaking services.

The structure of the present classification has been established through 
careful study of changes in Finnish economic life. The classification reflects 
the vast expansion of the service industries, for instance, and the correspond
ing relative decline in primary production and the manufacturing industries.

The SIC is designed primarily for use in compiling official statistics. Ac
cordingly, it is used in more than 30 statistical systems in Finland. In addition, 
the SIC is being used in more than 50 public sector administrative registers or 
data systems. Much of the private sector has also introduced the SIC in its 
data systems and researches. As a whole the SIC serves as an important 
harmonization tool when describing Finnish economic life.

The 1972 and 1979 versions of the SIC used the decimal method of coding, 
which limits the number of classes and subclasses to ten. Because of the 
obvious need for more classes, an alfa-numeric method of coding was 
introduced. There are now 19 main classes (or main divisions), as against the 
earlier nine.

The code itself consists of four digits instead of the six in the earlier code. 
However, because of the alfa-numeric method of coding and a more effective 
use of the code's value scale, accuracy has not declined.

The most detailed level of the present classification contains 551 subclasses, 
compared with 533 in the previous version. The greatest increase in the 
number of detailed subclasses is shown by the expanding service industries: 
wholesale and retail trade, communication, technical and business services, 
and health and social welfare services. The largest decline in the number of 
detailed subclasses has occurred in the manufacturing industries.

'  In ternational Standard Industrial Classification o f all Economic Activities, Stat. Papers, Series M, No. 
4, Rev. 2. United Nations, New York 1968
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To assist users of the SIC, a list of about 5000 title words will be published in 
1987.

The following example illustrates the hierarchical structure of the coding 
scheme:

K FINANCE AND INSURANCE 

61 FINANCE AND FINANCIAL SERVICES 

611 BANKING

6111 Central banks
6112 Deposit banks
6113 Mortgage banks 
6119 Other banks

and so forth.



The 19 main classes (major divisions) are as follows:

A AGRICULTURE; FISHING AND TRAPPING 

B FORESTRY AND LOGGING 

C MINING AND QUARRYING 

D MANUFACTURING 

E ENERGY AND WATER SUPPLY 

F CONSTRUCTION 

G WHOLESALE AND RETAIL TRADE 

H HOTELS AND RESTAURANTS 

I TRANSPORT 

J COMMUNICATION 

K FINANCE AND INSURANCE

L REAL ESTATE, CLEANING AND RENTAL SERVICES 

M TECHNICAL AND BUSINESS SERVICES 

N PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENSE 

0  EDUCATION AND RESEARCH 

P HEALTH AND SOCIAL WELFARE SERVICES 

R RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES 

S ORGANIZATIONAL AND RELIGIOUS ACTIVITIES 

T OTHER SERVICES

A more detailed version of the Finnish SIC will be published in English (and 
Swedish) in 1987. Complete conversion tables allowing conversion to both 
ISIC 1968 and 1990 will be available by the end of the 1988. Further 
explanations and assistance in using the classification may be obtained from 
the Central Statistical Office of Finland.
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10. TOIMIALALUOKITUS

A MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS
01 MAATALOUS

011 PELTOVILJELY, KOTIELÄINTALOUS
0111 Peltoviljely
0112 Kotieläintalous
0113 Yhdistetty peltoviljely ja kotieläintalous

012 PUUTARHATALOUS 
0120 Puutarhatalous

013 POROTALOUS 
0130 Porotalous

014 TURKISTARHAUS 
0140 Turkistarhaus

015 MAATALOUTTA PALVELEVA TOIMINTA 
0150 Maataloutta palveleva toiminta

02 KALA- JA RIISTATALOUS
021 KALATALOUS
0211 Kalastus
0212 Kalanviljely

022 RIISTATALOUS 
0220 Riistatalous

B METSÄTALOUS
04 METSÄTALOUS

041 PUUNKORJUU 
0410 Puunkorjuu

042 METSÄNHOITO
0421 Metsien uudistaminen
0422 Muut metsänhoitotyöt

043 METSÄTALOUDEN EDISTÄMINEN 
0430 Metsätalouden edistäminen

049 MUU METSÄTALOUS 
0490 Muu metsätalous
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C KAIVOS- JA KAIVAN NAISTOIM INTÄ
06 FOSSIILISTEN POLTTOAINEIDEN KAIVU

061 KIVI- JA  RUSKOHIILEN KAIVU 
0610 Kivi- ja ruskohiilen kaivu

062 RAAKAÖLJYN JA LUONNONKAASUN TUOTANTO 
0620 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto

07 MALMIEN KAIVU
071 RAUTAMALMIEN KAIVU 
0710 Rautamalmien kaivu

079 MUIDEN MALMIEN KAIVU 
0790 Muiden malmien kaivu

09 MUU KAIVAN NAISTOI M INTÄ
091 KIVENLOUHINTA
0911 Kalkkikiven kaivu ja louhinta
0912 Muu kiven louhinta

092 SAVEN, SORAN JA  HIEKAN OTTO 
0920 Saven, soran ja hiekan otto

093 TURPEEN NOSTO JA  MUOKKAUS 
0930 Turpeen nosto ja muokkaus

094 KEMIALLISTEN JA  LANNOITEMINERAALIEN TALTEENOTTO 
0940 Kemiallisten ja lannoitemineraalien talteenotto

099 MUIDEN KAIVANNAISTEN TALTEENOTTO 
0990 Muiden kaivannaisten talteenotto

D TEOLLISUUS
11 ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA TUPAKAN 

VALMISTUS
111-115 ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS

111 LIHA-, KASVIS- JA  KALATUOTTEIDEN VALMISTUS
1111 Teurastus
1112 Lihanjalostus
1113 Hedelmä- ja kasvistuotteiden valmistus
1114 Kalatuotteiden valmistus
1115 Margariinin valmistus
1116 Muu öljyjen ja rasvojen valmistus

112 MEIJERITUOTTEIDEN JA  JÄÄTELÖN VALMISTUS
1121 Meijerituotteiden valmistus
1122 Jäätelön valmistus

113 MYLLYTUOTTEIDEN VALMISTUS 
1130 Myllytuotteiden valmistus
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114 LEIPOMOTUOTTEIDEN VALMISTUS
1141 Pehmeän ruokaleivän ja leivonnaisten valmistus
1142 Näkkileivän valmistus
1143 Keksien valmistus
1144 Makaronin valmistus

115 MUU ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS
1151 Juurikassokerin valmistus
1152 Sokerin puhdistus
1153 Suklaan ja makeisten valmistus
1154 Kahvinpaahto
1159 Muiden elintarvikkeiden valmistus

116 JUOMIEN VALMISTUS
1161 Väkiviinan ja alkoholijuomien valmistus väkiviinasta
1162 Alkoholijuomien valmistus käymisteitse
1163 Maltaiden valmistus
1164 Mallas- ja virvoitusjuomien valmistus

117 TUPAKKATUOTTEIDEN VALMISTUS 
1170 Tupakkatuotteiden valmistus

118 TÄRKKELYKSEN VALMISTUS 
1180 Tärkkelyksen valmistus

119 REHUJEN VALMISTUS 
1190 Rehujen valmistus

12 TEKSTIILIEN VALMISTUS
121 LANKOJEN JA  KANKAIDEN VALMISTUS
1211 Lankojen valmistus
1212 Kankaiden valmistus
1213 Tekstiilien viimeistely

122 NEULOSTEN JA  NEULETUOTTEIDEN VALMISTUS
1221 Trikooneulosten valmistus
1222 Sukkien ja sukkahousujen valmistus
1223 Trikoovaatteiden valmistus

123 MUIDEN TEKSTIILIEN VALMISTUS
1231 Sisustustekstiilien valmistus
1232 Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden sovitettujen tekstiilituotteiden 

valmistus
1233 Mattojen ja ryijyjen valmistus
1234 Nauhojen valmistus
1235 Köysien, sidenarujen ja verkkojen valmistus
1236 Kuitukankaiden, vanun ja näistä tehtyjen tuotteiden valmistus 
1239 Muiden tekstiilituotteiden valmistus

13 VAATTEIDEN, NAHKATUOTTEIDEN JA 
JALKINEIDEN VALMISTUS
131 VAATTEIDEN VALMISTUS
1311 Kangasvaatteiden ja -asusteiden valmistus
1312 Nahkavaatteiden ja -asusteiden valmistus
1313 Turkisvaatteiden ja -asusteiden valmistus

132 NAHAN JA  NAHKATUOTTEIDEN VALMISTUS
1321 Nahan valmistus
1322 Laukkujen yms. nahkatuotteiden valmistus

133 JALKINEIDEN VALMISTUS 
1330 Jalkineiden valmistus
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14-15 METSÄTEOLLISUUSTUOTTEIDEN VALMISTUS

14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN VALMISTUS
141 PUUN SAHAUS, HÖYLÄYS JA  KYLLÄSTYS 
1410 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

142 VANERIN JA  MUIDEN PUULEVYJEN VALMISTUS
1421 Vanerin ja vaneriviilun valmistus
1422 Lastulevyn valmistus
1423 Kuitulevyn valmistus

< 143 RAKENNUSPUUSEPÄNTUOTTEIDEN VALMISTUS
1431 Puutalojen valmistus
1439 Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

144 PUUPAKKAUSTEN JA  -LAATIKOIDEN VALMISTUS
1440 Puupakkausten ja -laatikoiden valmistus

145 MUIDEN PUUTUOTTEIDEN VALMISTUS 
1450 Muiden puutuotteiden valmistus

15 MASSAN, PAPERIN JA PAPERITUOTTEIDEN 
VALMISTUS
151 M ASSAN, PAPERIN JA  KARTONGIN VALMISTUS
1511 Massan erillinen valmistus
1512 Massan, paperin ja kartongin yhdistetty valmistus
1513 Paperin ja kartongin erillinen valmistus

152 PAPERI- JA  KARTONKIPAKKAUSTEN VALMISTUS
1521 Säkkien ja pussien valmistus
1522 Aaltopahvin sekä muiden paperi- ja kartonkipakkausten valmistus

153 MUU PAPERI- JA  KARTONKITUOTTEIDEN VALMISTUS 
1531 Tapettien valmistus
1539 Muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus

16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN
161 KUSTANTAMINEN; PAINAMINEN KUSTANTAMISEN YHTEYDESSÄ
1611 Lehtien kustantaminen; painaminen lehtien kustantamisen yhteydessä
1612 Kirjojen kustantaminen; painaminen kirjojen kustantamisen yhteydessä

162 ERILLINEN PAINAMINEN 
1620 Erillinen painaminen

163 PAINAMISTA PALVELEVA TOIMINTA 
1630 Painamista palveleva toiminta

17 HUONEKALUJEN VALMISTUS
170 HUONEKALUJEN VALMISTUS 
1700 Huonekalujen valmistus
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18 KEMIKAALIEN JA KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN 
VALMISTUS
181 PERUSKEMIKAALIEN VALMISTUS
1811 Rikkihapon valmistus
1812 Alkalin ja kloorin valmistus
1813 Teollisuuskaasujen valmistus
1814 Fosforihapon valmistus
1815 Ammoniakin ja typpihapon valmistus
1816 Hiilivetyjen valmistus
1819 Muiden peruskemikaalien valmistus

182 LANNOITTEIDEN JA  TORJUNTA-AINEIDEN VALMISTUS
1821 Lannoitteiden valmistus
1822 Torjunta-aineiden valmistus

183 HARTSIEN JA  MUOVIAINEIDEN VALMISTUS 
1830 Hartsien ja muoviaineiden valmistus

184 KUMIAINEIDEN VALMISTUS 
1840 Kumiaineiden valmistus

185 TEKOKUITUJEN VALMISTUS 
1850 Tekokuitujen valmistus

186 MAALIEN JA  PAINOVÄRIEN VALMISTUS 
1860 Maalien ja painovärien valmistus

187 LÄÄKKEIDEN VALMISTUS 
1870 Lääkkeiden valmistus

188 PESUAINEIDEN, KOSMETIIKKA- JA  TOALETTITUOTTEIDEN VALM IS
TUS

1880 Pesuaineiden, kosmetiikka- ja toalettituotteiden valmistus

189 MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS 
1890 Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus

19 ÖLJY- JA KIVIHIILITUOTTEIDEN SEKÄ 
YDINPOLTTOAINEEN VALMISTUS
191 ÖLJYN JALOSTUS 
1910 Öljyn jalostus

192 ÖLJYTUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS
1921 Voiteluaineiden valmistus
1922 Bitumisten kateaineiden valmistus
1929 Muiden öljy- ja asfalttituotteiden valmistus

193 KOKSAAMOT
1930 Koksaamot

194 YDINPOLTTOAINEEN VALMISTUS 
1940 Ydinpolttoaineen valmistus

21 KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS
211 .KUMITUOTTEIDEN VALMISTUS 
2111 Renkaiden valmistus ja pinnoitus 
2119 Muiden kumituotteiden valmistus

212 MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS
2121 Kalvojen, levyjen, putkien yms. muovituotteiden valmistus 
2129 Muiden muovituotteiden valmistus



22 LASI-, SAVI- JA KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS
221 LASIN JA  LASITUOTTEIDEN VALMISTUS 
2210 Lasin ja lasituotteiden valmistus

222 POSLIINITUOTTEIDEN JA  SAVIASTIAIN VALMISTUS 
2220 Posliinituotteiden ja saviastiain valmistus

223 RAKENNUSKERAMIIKAN VALMISTUS 
2231 Tiilien valmistus
2239 Muun rakennuskeramiikan valmistus

224 SEMENTIN JA  KALKIN VALMISTUS
2241 Sementin valmistus
2242 Kalkin valmistus

225 BETONIN JA  BETONI- SEKÄ KIPSITUOTTEIDEN VALMISTUS 
2250 Betonin ja betoni- sekä kipsituotteiden valmistus

226 VUORI- JA  LASIVILLAN VALMISTUS 
2260 Vuori- ja lasivillan valmistus

227 KEVYTSORAN JA KEVYTSORATUOTTEIDEN VALMISTUS 
2270 Kevytsoran ja kevytsoratuotteiden valmistus

228 KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS JA  SEPELIN MURSKAUS 
2280 Kivituotteiden valmistus ja sepelin murskaus

229 MUIDEN LASI-, SAVI- JA  KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS 
2290 Muiden lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus

23-27 METALLITEOLLISUUS

23 METALLIEN VALMISTUS
231 RAUDAN JA  TERÄKSEN VALMISTUS 
2310 Raudan ja teräksen valmistus

232 MUIDEN KUIN RAUTAMETALLIEN VALMISTUS 
2320 Muiden kuin rautametallien valmistus

233 METALLIEN VALU
2331 Raudan ja teräksen valu
2332 Muiden metallien valu

24 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS
241 METALLIRAKENTEIDEN, SÄILIÖIDEN JA  HÖYRYKATTILOIDEN VALMISTUS
2411 Metallirakenteiden valmistus
2412 Metallisäiliöiden valmistus
2413 Höyrykattiloiden valmistus
2414 Teollisuusputkistojen valmistus

248 MUIDEN METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS
2481 Työkalujen ja -välineiden valmistus
2482 Metallipakkausten valmistus
2483 Metalliverkkojen ja -lankojen valmistus
2484 Naulojen, ruuvien yms. tuotteiden valmistus
2485 Muiden metallisten rakennuslaitteiden ja -tarvikkeiden valmistus
2486 Metallisten kotitaloustuotteiden valmistus 
2489 Muu metallituotteiden valmistus

249 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUSTA PALVELEVA TOIMINTA 
2491 Takominen, puristaminen ja meistäminen
2499 Muu metallituotteiden valmistusta palveleva toiminta
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25 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS
251 YLEISKÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN KONEIDEN VALMISTUS
2511 Kiinteiden moottorien ja turbiinien valmistus
2512 Pumppujen, hydraulisten ja pneumaattisten voimakoneiden sekä 

venttiilien valmistus
2513 Laakerien, hammaspyörien sekä voimansiirtolaitteiden valmistus
2514 Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus
2515 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
2516 Aseiden ja ammusten valmistus
2519 Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden ja laitteiden valmistus

252 ERIKOISKONEIDEN VALMISTUS
2521 Maatalouskoneiden valmistus
2522 Työstökoneiden valmistus
2523 Metallien jalostuskoneiden valmistus
2524 Kaivos- ja rakennustoiminnan koneiden valmistus
2525 Massa- ja paperikoneiden valmistus
2526 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus

253 ERILLINEN KONEIDEN KORJAUS JA  ASENNUS 
2530 Erillinen koneiden korjaus ja asennus

26 SÄHKÖTEKNISTEN TUOTTEIDEN JA INSTRUMENTTIEN 
VALMISTUS
261 TIETO- JA  KONTTORIKONEIDEN VALMISTUS 
2610 Tieto- ja konttorikoneiden valmistus

262 VIIHDE-ELEKTRONIIKAN JA  TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS
2621 Elektronisten piirien ja osien valmistus
2622 Tietoliikennevälineiden valmistus
2623 Radio- ja televisiovastaanottimien valmistus
2624 Ääni- ja kuvatallenteiden valmistus

263 SÄHKÖKONEIDEN JA  -LAITTEIDEN SEKÄ KOTITALOUSKONEIDEN 
VALMISTUS

2631 Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien valmistus
2632 Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus
2633 Kotitalouskoneiden valmistus
2634 Sähköjohtimien ja -kaapelien valmistus
2635 Akkujen ja paristojen valmistus
2639 Muiden sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus

264 INSTRUMENTTIEN JA  HIENOMEKAANISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS
2641 Lääkintä- ja ortopediatuotteiden valmistus
2642 Mittaus-, tarkkailu- ja ohjauslaitteiden valmistus
2643 Optiikka-Ja valokuvausvälineiden valmistus
2644 Kellojen valmistus

27 KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
271 LAIVOJEN VALMISTUS JA  KORJAUS 
2710 Laivojen valmistus ja korjaus

272 VAPAA-AJAN VENEIDEN VALMISTUS JA  KORJAUS 
2720 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus

273 KISKOILLA LIIKKUVIEN KULKUNEUVOJEN VALMISTUS 
2730 Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen valmistus

274 AUTOJEN JA  PERÄVAUNUJEN VALMISTUS
2741 Autojen valmistus
2742 Autonkorien ja perävaunujen valmistus



275 ILMA-ALUSTEN SEKÄ NIIDEN MOOTTORIEN VALMISTUS JA  KORJAUS 
2750 Ilma-alusten sekä niiden moottorien valmistus ja korjaus

279 MUIDEN AJONEUVOJEN VALMISTUS
2791 Polkupyörien, mopojen ja moottoripyörien valmistus
2799 Muiden kuljetusvälineiden valmistus

29 MUU VALMISTUS
290 MUU VALMISTUS
2901 Kultasepäntuotteiden valmistus
2902 Soitinten valmistus
2903 Urheiluvälineiden valmistus
2904 Leikkikalujen ja pelien valmistus
2905 Valaisimien ja valaisinkalusteiden valmistus
2906 Valokuvien kehittäminen
2909 Muualla luokittelemattomien tuotteiden valmistus

E ENERGIA- JA VESIHUOLTO

31-33 ENERGIAHUOLTO

31 SÄHKÖHUOLTO (ML. YHTEISTUOTANTOLÄMPÖ)
311 YHDYSKUNTIA PALVELEVA SÄHKÖN JA  LÄMMÖN TUOTANTO
3111 Sähkön tuotanto vesivoimalla yhdyskuntia varten
3112 Sähkön ja kaukolämmön tuotanto lämpövoimalla yhdyskuntia varten
3113 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla yhdyskuntia varten
3114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla yhdyskuntia varten 
3119 Sähkön tuotanto muulla tavalla yhdyskuntia varten

312 SÄHKÖN JA  LÄMMÖN JAKELU
3121 Sähkön siirto ja jakelu
3122 Sähkön ja lämmön jakelu

313 TEOLLISUUDEN OMATARPEINEN SÄHKÖN JA  LÄMMÖN TUOTANTO
3131 Teollisuuden omatarpeinen sähköntuotanto vesivoimalla
3132 Teollisuuden omatarpeinen sähkön ja lämmön tuotanto lämpövoimalla
3133 Teollisuuden omatarpeinen sähkön erillistuotanto lämpövoimalla 
3139 Sähkön tuotanto muulla tavalla teollisuuden omaan tarpeeseen

32 LÄMMÖN ERILLISTUOTANTO JA JAKELU
321 YHDYSKUNTIEN KAUKOLÄMMÖN ERILLISTUOTANTO JA  JAKELU 
3210 Yhdyskuntien kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu

322 TEOLLISUUDEN LÄMMÖN TUOTANTO 
3220 Teollisuuden lämmön tuotanto

33 KAUPUNKIKAASUN TUOTANTO JA JAKELU
330 KAUPUNKIKAASUN TUOTANTO JA  JAKELU 
3300 Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu

34 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU
340 VEDEN PUHDISTUS JA  JAKELU 
3400 Veden puhdistus ja jakelu



F RAKENTAMINEN
35 TALONRAKENTAMINEN

351 TALOJEN RAKENTAMINEN JA  KORJAUS 
3510 Talojen rakentaminen ja korjaus

352 TALONRAKENTAMISEN OSATYÖT
3521 Betoni- ja muuraustyöt
3522 Metalli- ja peltityöt
3523 Puu- ja levytyöt
3524 Eristystyöt
3525 Valmiiden rakenteiden kokoaminen ja asennus 
3529 Muu talonrakentaminen

36 RAKENNUSASENNUS JA VIIMEISTELY
361 LÄMPÖ- JA  VESIASENNUS 
3610 Lämpö- ja vesiasennus

362 ILMASTOINTIASENNUS 
3620 llmastointiasennus

363 SÄHKÖASENNUS 
3630 Sähköasennus

364 LASITUS 
3640 Lasitus

365 LATTIAN PÄÄLLYSTYS 
3650 Lattianpäällystys

366 MAALAUS JA  SEINIEN VERHOUS 
3660 Maalaus ja seinien verhous

369 MUU RAKENNUSASENNUS JA  VIIMEISTELY 
3690 Muu rakennusasennus ja viimeistely

37 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN
371 MAA- JA  POHJARAKENTAMINEN 
3710 Maa- ja pohjarakentaminen

372 TEIDEN JA  SILTOJEN RAKENTAMINEN 
3720 Teiden ja siltojen rakentaminen

373 RAUTATEIDEN RAKENTAMINEN 
3730 Rautateiden rakentaminen

374 VESIRAKENTAMINEN 
3740 Vesirakentaminen

375 VESI- JA  ENERGIALAITOSTEN RAKENTAMINEN 
3750 Vesi- ja energialaitosten rakentaminen

379 MUU MAA- JA  VESIRAKENTAMINEN 
3790 Muu maa- ja vesirakentaminen



38 RAKENTAMISTA PALVELEVA TOIMINTA
381 RAKENNUTTAJATOIMINTA 
3810 Rakennuttajatoiminta

382 RAKENNUSKONEVUOKRAUS 
3820 Rakennuskonevuokraus

389 MUU RAKENTAMISTA PALVELEVA TOIMINTA 
3890 Muu rakentamista palveleva toiminta

G KAUPPA
41 TUKKUKAUPPA

411 YLEISTUKKUKAUPPA 
4110 Yleistukkukauppa

412 RAVINTO- JA  NAUTINTOAINETUKKUKAUPPA
4121 Elintarvikkeiden yleistukkukauppa
4122 Maataloustuote- ja hedelmätukkukauppa
4123 Lihatukkukauppa
4124 Kalatukkukauppa
4125 Maitotaloustuotteiden tukkukauppa
4126 Munatukkukauppa
4127 Viljan tukkukauppa
4129 Muiden ravinto- ja nautintoaineiden tukkukauppa

413 TEKSTIILIEN, VAATTEIDEN JA  NAHKATUOTTEIDEN TUKKUKAUPPA
4131 Vaatteiden tukkukauppa
4132 Tekstiili- ja nahkavalmistetukkukauppa
4133 Kangas- ja lankatukkukauppa
4134 Jalkinetukkukauppa

414 RAUTA- JA  RAKENNUSTARVIKETUKKUKAUPPA
4141 Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa
4142 Työkalu- ja tarviketukkukauppa
4143 Puutavaratuotetukkukauppa
4144 Metalli- ja kivennäistuotteiden tukkukauppa
4145 Maalien, tapettien ja lattianpäällysteiden tukkukauppa
4146 Taloustarvikkeiden tukkukauppa
4147 Puhdistusaineiden tukkukauppa

415 SÄHKÖTARVIKKEIDEN JA  KODINTEKNIIKAN TUKKUKAUPPA
4151 Sähkötarviketukkukauppa
4152 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa
4153 Kodinkonetukkukauppa
4154 Viihde-elektroniikan tukkukauppa
4155 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa

416 POLTTOAINE- JA  RAAKA-AINETUKKUKAUPPA
4161 Nestemäisten polttoaineiden tukkukauppa
4162 Maakaasun tukkukauppa
4163 Muiden polttoaineiden tukkukauppa
4164 Raakapuutukkukauppa
4165 Teollisuuskemikaalien tukkukauppa
4166 Teuraseläinten tukkukauppa
4167 Jätteen ja romun tukkukauppa 
4169 Muiden raaka-aineiden tukkukauppa
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417 KONEIDEN JA  MUIDEN PÄÄOMATAVAROIDEN TUKKUKAUPPA
4171 Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
4172 Rakennuskoneiden tukkukauppa
4173 Toimisto- ja tietokoneiden tukkukauppa
4174 Muiden koneiden ja tarvikkeiden tukkukauppa
4175 Toimitilakalusteiden tukkukauppa
4176 Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden tukkukauppa

418-419 MUU TUKKUKAUPPA
4181 Lääketukkukauppa
4182 Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden tukkukauppa
4183 Hygieniatuotteiden ja kosmetiikan tukkukauppa
4184 Urheiluvälinetukkukauppa
4185 Huonekalujen ja mattojen tukkukauppa
4186 Paperi- ja toimistotarviketukkukauppa
4187 Kirjatukkukauppa
4188 Kello- ja jalometallitukkukauppa
4189 Optisen alan tukkukauppa
4191 Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
4192 Kukkien ja puutarha-alan tukkukauppa
4193 Veneiden ja eräiden muiden kuljetusvälineiden tukkukauppa 
4199 Muualla luokittelematon tukkukauppa

42 AGENTUURITOIMINTA
421 YLEISAGENTUURITOIMINTA 
4210 Yleisagentuuritoiminta

422 ELINTARVIKE- JA  NAUTINTOAINEAGENTUURITOIMINTA 
4220 Elintarvike- ja nautintoaineagentuuritoiminta

423 TEKSTIILI- JA  VAATETUSALAN AGENTUURITOIMINTA 
4230 Tekstiili- ja vaatetusalan agentuuritoiminta

424 KESTOKULUTUSTAVAROIDEN AGENTUURITOIMINTA 
4240 Kestokulutustavaroiden agentuuritoiminta

425 KONEIDEN JA  LAITTEIDEN AGENTUURITOIMINTA 
4250 Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta

426 PUU- JA  PAPERIALAN AGENTUURITOIMINTA 
4260 Puu- ja paperialan agentuuritoiminta

427 MUIDEN RAAKA-AINEIDEN SEKÄ POLTTOAINEIDEN AGENTUURITOI
MINTA

4270 Muiden raaka-aineiden sekä polttoaineiden agentuuritoiminta

429 MUU AGENTUURITOIMINTA 
4290 Muu agentuuritoiminta

43-44 VÄHITTÄISKAUPPA
431 TAVARATALOKAUPPA
4311 Itsepalvelutavaratalot
4312 Tavaratalot
4313 Pienoistavaratalot

432 PÄIVITTÄISTAVAROIDEN ERIKOISTUMATON VÄHITTÄISKAUPPA
4321 Supermarkettikauppa
4322 Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa

2  471186J



433 PÄIVITTÄISTAVAROIDEN ERIKOISVÄHITTÄISKAUPPA
4331 Lihan vähittäiskauppa
4332 Kalan vähittäiskauppa
4333 Maitotalous- ja leipomotuotteiden vähittäiskauppa
4334 Hedelmien ja vihannesten vähittäiskauppa
4335 Makeisten vähittäiskauppa
4336 Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
4337 Kioskikauppa
4339 Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa

434 ALKOHOLIJUOMIEN VÄHITTÄISKAUPPA
4340 Alkoholijuomien vähittäiskauppa

435-436 TEKSTIILIEN, VAATTEIDEN JA  JALKINEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
4351 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden yleisvähittäiskauppa
4352 Vaatteiden erikoisvähittäiskauppa
4353 Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa
4354 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa
4355 Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa
4356 Jalkineiden vähittäiskauppa
4357 Laukkujen vähittäiskauppa
4361 Kankaiden vähittäiskauppa
4362 Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa
4363 Sisustustekstiilien vähittäiskauppa

437 RAUTA- JA  RAKENNUSTARVIKKEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
4371 Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa
4372 Maalien, tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa
4373 Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa
4374 Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa 
4379 Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa

438 SÄHKÖTARVIKKEIDEN JA  KODINTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPPA
4381 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa
4382 Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäiskauppa
4383 Tiedonvälitys ja -käsittelylaitteiden vähittäiskauppa
4384 Musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa

439 SISUSTUSTARVIKKEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA 
4391 Huonekalujen vähittäiskauppa
4399 Muu sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa

441 APTEEKKI- JA  KEMIKAALITAVAROIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
4411 Apteekit
4412 Kemikaalituotteiden vähittäiskauppa

442 KIRJOJEN JA  TOIMISTOTARVIKKEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
4421 Kirjojen vähittäiskauppa
4422 Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa
4423 Antikvariaattikauppa
4424 Aikakausjulkaisujen vähittäiskauppa

443 KULTASEPÄNTEOSTEN JA  KELLOJEN VÄHITTÄISKAUPPA 
4430 Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa

444 VALOKUVAUSALAN SEKÄ OPTISEN JA  TERVEYDENHOITOALAN 
VÄHITTÄISKAUPPA

4441 Valokuvaustarvikkeiden vähittäiskauppa
4442 Optisen alan vähittäiskauppa
4443 Terveydenhoitoalan vähittäiskauppa

445 KUKKIEN JA  PUUTARHA-ALAN VÄHITTÄISKAUPPA
4451 Kukkien vähittäiskauppa
4452 Puutarha-alan vähittäiskauppa
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446 URHEILUTARVIKKEIDEN JA  VENEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
4461 Urheilutarvikkeiden vähittäiskauppa
4462 Veneiden ja eräiden muiden kuljetusvälineiden vähittäiskauppa

448 MUU VÄHITTÄISKAUPPA
4481 Lemmikkieläinten vähittäiskauppa
4482 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa
4483 Leikkikalujen ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa
4484 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa
4485 Lahjatavaroiden vähittäiskauppa
4489 Muualla luokittelematon vähittäiskauppa

449 KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS
4491 Jalkineiden ja nahkatuotteiden korjaus
4492 Kotitaloussähkölaitteiden korjaus
4493 Kellojen ja korujen korjaus 
4499 Muu kotitalousesineiden korjaus

45 MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA, HUOLTO JA 
KORJAUS
451 MOOTTORIAJONEUVOJEN JA  NIIDEN OSIEN TUKKUKAUPPA
4511 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa
4512 Renkaiden tukkukauppa
4513 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa
4514 Moottoriajoneuvojen ja niiden osien agentuuritoiminta

452 MOOTTORIAJONEUVOJEN JA  NIIDEN OSIEN VÄHITTÄISKAUPPA
4521 Uusien autojen vähittäiskauppa
4522 Käytettyjen henkilöautojen vähittäiskauppa
4523 Moottoripyörien vähittäiskauppa
4524 Renkaiden vähittäiskauppa
4525 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa
4526 Matkailuvaunujen vähittäiskauppa

453 HUOLTAMOTOIMINTA 
4530 Huoltamotoiminta

454 MOOTTORIAJONEUVOJEN KORJAUS
4541 Autojen korjaus
4542 Moottoripyörien korjaus
4543 Renkaiden korjaus

H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA

47 HOTELLI- JA MUU MAJOITUSTOIMINTA
471 HOTELLIT, JOISSA ANNISKELURAVINTOLA 
4710 Hotellit, joissa anniskeluravintola

472 MUUT HOTELLIT 
4720 Muut hotellit

473 MATKUSTAJAKODIT JA  TÄYSIHOITOLAT 
4730 Matkustajakodit ja täysihoitolat

474 RETKEILYMAJAT 
4740 Retkeilymajat

475 LOMAKYLÄT 
4750 Lomakylät



476 MUUT LUVANVARAISET MAJOITUSLIIKKEET 
4760 Muut luvanvaraiset majoitusliikkeet

477 LEIRINTÄALUEET 
4770 Leirintäalueet

478 MUU MAJOITUSTOIMINTA 
4780 Muu majoitustoiminta

479 MAJOITUSTA PALVELEVA TOIMINTA 
4790 Majoitusta palveleva toiminta

R AVITSEMISTOIMINTA
481 ANNISKELURAVINTOLAT
4811 Yleiset anniskeluravintolat
4812 Kerhoravintolat

482 KAHVILAT JA  MUUT LUVANVARAISET RAVITSEMISLIIKKEET 
4820 Kahvilat ja muut luvanvaraiset ravitsemisliikkeet

483 HENKILÖSTÖRAVINTOLAT JA  LAITOSRUOKALAT 
4830 Henkilöstöravintolat ja laitosruokalat

484 KAHVIN, MAKKARAN YMS. KOJUMYYNTI 
4840 Kahvin, makkaran yms. kojumyynti

485 ATERIAPALVELU 
4850 Ateriapalvelu

KULJETUS
RAUTATIELIIKENNE
511 RAUTATEIDEN HENKILÖ- JA  TAVARALIIKENNE 
5110 Rautateiden henkilö- ja tavaraliikenne

512 RAUTATIELIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA 
5120 Rautatieliikennettä palveleva toiminta

TIELIIKENNE
521 RAITIOTIE- JA  METROLIIKENNE 
5210 Raitiotie- ja metroliikenne

522 LINJA-AUTOLIIKENNE 
5220 Linja-autoliikenne

523 TAKSILIIKENNE 
5230 Taksiliikenne

524 TIELIIKENTEEN TAVARANKULJETUS 
5240 Tieliikenteen tavarankuljetus

VESILIIKENNE
531 MERILIIKENNE
5311 Meriliikenteen henkilökuljetus
5312 Meriliikenteen tavarankuljetus

532 RANNIKKO- JA  SISÄVESILIIKENNE
5321 Rannikko- ja sisävesiliikenteen henkilökuljetus
5322 Rannikko- ja sisävesiliikenteen tavarankuljetus
5323 Puun uitto
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54 ILMALIIKENNE
540 ILMALIIKENNE 
5400 Ilmaliikenne

55 PUTKIJOHTOKULJETUS
550 PUTKIJOHTOKULJETUS 
5500 Putkijohtokuljetus

56 LIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA
561 TIELIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA
5611 Linja-autoasemat
5612 Maksullinen pysäköinti

562 VESILIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA
5621 Navigointia palveleva toiminta
5622 Alusten pelastuspalvelut
5623 Satama- ja kanavalaitos
5629 Jäänmurtajat ja muu vesiliikennettä palveleva toiminta

563 ILMALIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA 
5631 Lentoasemien palvelut
5639 Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta

564 MATKATOIMISTOT
5640 Matkatoimistot

565 HUOLINTA JA  RAHTAUS, KULJETUSVÄLITYS JA  TERMINAALITOI- 
MINTA

5651 Huolinta ja rahtaus
5652 Kuljetusvälitys ja terminaalitoiminta

566 LASTINKÄSITTELY 
5661 Ahtaus
5669 Muu lastinkäsittely

567 VARASTOINTIPALVELUT
5670 Varastointipalvelut

J TIETOLIIKENNE

57 POSTILIIKENNE
570 POSTILIIKENNE 
5700 Postiliikenne

58 TELELIIKENNE
581 PUHELINLIIKENNE 
5810 Puhelinliikenne

582 MUU TELELIIKENNE 
5820 Muu teleliikenne

583 OHJELMAN SIIRTOPALVELUT 
5830 Ohjelmansiirtopalvelut

584 TELELIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA 
5840 Teleliikennettä palveleva toiminta
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K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA
61 RAHOITUS JA RAHOITUSPALVELU

611 PANKKITOIMINTA
6111 Keskuspankkitoiminta
6112 Talletuspankkitoiminta
6113 Kiinnitysluottopankkitoiminta 
6119 Muu pankkimainen toiminta

612 MUU RAHOITUSTOIMINTA
6121 Kehitysluototus
6122 Luottokorttiluototus
6129 Muualla luokittelematon rahoitustoiminta

613 SIJOITUSTOIMINTA
6131 Kehitys- ja sijoitusyhtiötoiminta
6139 Muu sijoitustoiminta

614 RAHOITUSPALVELU
6140 Rahoituspalvelu

62 VAKUUTUS
621 KANSANELÄKELAITOKSEN VAKUUTUSTOIMINTA 
6210 Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta

622 ELÄKE- JA  TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSLAITOKSET
6221 Eläkevakuutuslaitokset
6222 Työttömyyskassat

623 HENKIVAKUUTUSYHTIÖT 
6230 Henkivakuutusyhtiöt

624 VAHINKOVAKUUTUS LAITOKSET
6241 Vahinkovakuutusyhtiöt
6242 Sairausavustuskassat

629 MUU VAKUUTUSTOIMINTA 
6290 Muu vakuutustoiminta

L KIINTEISTÖ-, PUHTAUS- JA 
VUOKRAUSPALVELUT

65 KIINTEISTÖPALVELU
651 ASUNTOJEN JA KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS 
6511 Asuntojen ja asuinkiinteistöjen vuokraus
6519 Muiden kiinteistöjen vuokraus

652 ASUNTOJEN JA KIINTEISTÖJEN VÄLITYS JA  KAUPPA
6520 Asuntojen ja kiinteistöjen välitys ja kauppa

653 KIINTEISTÖNHUOLTO JA  ISÄNNÖINTI 
6530 Kiinteistönhuolto ja isännöinti



66 PUHTAANAPITO JA PESULATOIMINTA
661 SIIVOUS
6610 Siivous

662
6621
6622
6623
6629

YMPÄRISTÖNHUOLTO 
Viemäri- ja jätevesihuolto 
Jätehuolto 
Ulkotilojen hoito 
Muu ympäristönhuolto

663
6630

PESULATOIMINTA 
Pesula toimin ta

67 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VUOKRAUS
671
6710

KULKUNEUVOJEN VUOKRAUS 
Kulkuneuvojen vuokraus

672
6720

MAATALOUSKONEIDEN JA  -LAITTEIDEN VUOKRAUS 
Maatalouskoneiden ja  -laitteiden vuokraus

673
6730

RAKENNUSKONEIDEN JA  -LAITTEIDEN VUOKRAUS 
Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus

674
6740

TOIMISTOKONEIDEN JA  -LAITTEIDEN VUOKRAUS 
Toimistokoneiden ja -laitteiden vuokraus

675
6750

KOTITALOUSTAVAROIDEN VUOKRAUS 
Kotitaloustavaroiden vuokraus

679
6790

MUIDEN KONEIDEN JA LAITTEIDEN VUOKRAUS 
Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus

M TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT 
LIIKE-ELÄMÄLLE

71 TEKNINEN PALVELU
711
7110

YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA  -TUTKIMUS 
Yhdyskuntasuunnittelu ja -tutkimus

712
7121
7122
7123
7124
7125 
7129

RAKENNUSTEKNINEN PALVELU
Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu
Arkkitehtipalvelu
Rakennetekninen palvelu
L Vl-tekninen suunnittelu
Sähkötekninen suunnittelu
Muu rakennustekninen palvelu

713
7130

KONE- JA  PROSESSISUUNNITTELU 
Kone- ja prosessisuunnittelu

719
7190

MUU TEKNINEN PALVELU 
Muu tekninen palvelu
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72 TIETOJENKÄSITTELYPALVELU
721 TIETOKONE- JA KÄSITTELYPALVELU 
7210 Tietokone- ja käsittelypalvelu

722 ATK-SUUNNITTELU JA  OHJELMOINTI 
7220 Atk-suunnittelu ja ohjelmointi

723 TIETOPANKKITOIMINTA 
7230 Tietopankkitoiminta

729 MUU TIETOJENKÄSITTELYPALVELU 
7290 Muu tietojenkäsittelypalvelu

75 LIIKKEENHOIDON, LAKIASIAIN JA 
MARKKINOINNIN PALVELUT
751 LIIKKEENJOHDON JA  HALLINNON PALVELUT 
7510 Liikkenjohdon ja hallinnon palvelut

752 KIRJANPITOPALVELU 
7520 Kirjanpitopalvelu

753 LAKIASIAIN PALVELU 
7530 Lakiasiain palvelu

754 MARKKINOINTIPALVELU
7541 Mainostoimistot
7542 Mainosten välitys ja jakelu 
7549 Muu markkinointipalvelu

76 MUUT PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE
761 TYÖVOIMAN VÄLITYS JA  VUOKRAUS
7611 Työvoimatoimistot
7619 Muu työvoiman välitys ja vuokraus

762 UUTISVÄLITYS
7620 Uutisvälitys

763 VARTIOINTI- JA TURVALLISUUSPALVELU 
7630 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelu

764 EDELLÄ MAINITSEMATTOMAT PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE
7641 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
7642 Tekstinkäsittely- ja monennuspalvelu
7643 Postitus-, jakelu- ja kuriiripalvelu
7644 Koneiden ja laitteiden huolto
7645 Pakkaamispalvelu
7649 Muu liike-elämää palveleva toiminta

77 HALLINTAYHTIÖT
770 HALLINTAYHTIÖT 
7700 Hallintayhtiöt
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N JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS

81 JULKINEN HALLINTO
811 JULKINEN YLEISHALLINTO 
8110 Julkinen yleishallinto

812 OPETUKSEN JA  KULTTUURIASIAIN HALLINTO 
8120 Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto

813 TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALITURVAN HALLINTO 
8130 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto

814 TYÖVOIMA- JA  ELINKEINOASIAIN HALLINTO 
8140 Työvoima- ja  elinkeinoasiain hallinto

819 MUU YLEINEN HALLINTO 
8190 Muu yleinen hallinto

82 YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS
821 POLIISITOIMI 
8210 Poliisitoimi

822 PALO- JA  PELASTUSTOIMI 
8220 Palo- ja pelastustoimi

823 OIKEUDENHOITO 
8230 Oikeudenhoito

824 VANKEINHOITO 
8240 Vankeinhoito

829 MUU YLEINEN JÄRJESTYS JA  TURVALLISUUS 
8290 Muu yleinen järjestys ja turvallisuus

83 MAANPUOLUSTUS
830 MAANPUOLUSTUS 
8300 Maanpuolustus

O KOULUTUS JA TUTKIMUS

85 KOULUTUS
851 KOULUTUS KOULUJÄRJESTELMÄSSÄ
8511 Yleissivistävät oppilaitokset
8512 Ammatilliset oppilaitokset
8513 Korkeakoulujen opetustoiminta 
8519 Muu koulutus koulujärjestelmässä

852 MUU KOULUTUS
8521 Koulutuskeskusten opetustoiminta
8522 Kielikoulut ja -opistot
8523 Kirjeopistot
8524 Autokoulut
8529 Muualla luokittelematon koulutus



86 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
861 TUTKIMUS 
8610 Tutkimus

862 TUTKIMUSTA PALVELEVA TOIMINTA 
8620 Tutkimusta palveleva toiminta

P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELU

87 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELU
871 SAIRAALAHOITO
8711 Yleissairaalahoito
8712 Mielisairaalahoito 
8719 Muu sairaalahoito

872 AVOTERVEYDENHOITO
8721 Terveyskeskusten avohoito
8722 Lääkäriasemat ja yksityisvastaanotto
8723 Hammashoito
8729 Muu avoterveydenhoito

873 MUU TERVEYDENHOITOPALVELU
8731 Fysikaalinen hoito
8732 Laboratorio- ja röntgentutkimukset
8733 Sairaankuljetuspalvelut
8734 Ympäristöterveydenhuolto
8739 Muu terveyspalvelu

874 ELÄINLÄÄKINTÄ
8740 Eläinlääkintä

88 SOSIAALIPALVELUT
881 LASTEN PÄIVÄHOITO
8811 Päiväkotitoiminta
8812 Perhepäivähoito 
8819 Muu lasten päivähoito

882 SOSIAALITYÖ
8821 Yleinen sosiaalityö
8822 Kasvatus- ja perheneuvolat
8823 Päihdehuollon poliklinikat 
8829 Muu sosiaalityö

883 KOTIPALVELU
8831 Varsinainen kotipalvelu
8832 Vanhusten ja vammaisten palvelukeskukset

884 PALVELUTALO- JA  -ASUNTOTOIMINTA 
8840 Palvelutalo- ja -asuntotoiminta

885 LAITOSHUOLTO
8851 Lasten laitoshuolto
8852 Vammaisten laitoshuolto
8853 Vanhusten laitoshuolto
8854 Päihdeongelmaisten laitoshuolto

889 MUUT SOSIAALIPALVELUT
8891 Erityisryhmien ohjattu päivätoiminta
8892 Suojatyö ja työhön kuntoutus
8893 Perhehoito
8899 Muu sosiaalitoiminta ja hyväntekeväisyys
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R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELU

91 VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELU
911 ELOKUVATOIMINTA
9111 Elokuvatuotanto
9112 Elokuvien esittäminen

912 RADIO- JA  TELEVISIOTOIMINTA 
9120 Radio- ja televisiotoiminta

913 NÄYTTÄMÖ-, KONSERTTI- JA  TAITEILIJATOIMINTA
9131 Näyttämö- ja konserttitoiminta
9132 Äänitysstudiot
9133 TaiteUijatoiminta

914 KIRJASTO-, MUSEO- JA  NÄYTTELYTOIMINTA
9141 Kirjastot ja arkistot
9142 Museot
9143 Näyttelyt

915 URHEILUTOIMINTA 
9150 Urheilutoiminta

919 MUU HUVI- JA  VIRKISTYSPALVELU
9191 Tanssipaikat ja -koulut
9192 Rahapelien järjestäminen
9193 Sirkukset ja huvipuistot 
9199 Muu huvi- ja virkistystoiminta

S JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN TOIMINTA
92 JÄRJESTÖTOIMINTA

921 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖT
9211 Työntekijäjärjestöt
9212 Työnantajajärjestöt

922 ELINKEINO- JA  AMMATTI ALAJÄRJESTÖT
9221 Maataloustuottajien etujärjestöt
9222 Muut elinkeino- ja ammattialajärjestöt

923 PUOLUEPOLIITTISET JÄRJESTÖT 
9230 Puoluepoliittiset järjestöt

929 MUU JÄRJESTÖTOIMINTA 
9290 Muu järjestötoiminta

93 KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT JA ULKOMAISET 
EDUSTUSTOT
930 KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT JA  ULKOMAISET EDUSTUSTOT 
9300 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot

94 USKONNOLLINEN TOIMINTA
941 EVANKELISLUTERILAINEN KIRKKO 
9410 Evankelisluterilainen kirkko

942 ORTODOKSINEN KIRKKO 
9420 Ortodoksinen kirkko

949 MUU USKONNOLLINEN TOIMINTA 
9490 Muu uskonnollinen toiminta
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T MUUT PALVELUT

95 HENKILÖ- JA KOTITALOUSPALVELU
951 PARTURIT, KAMPAAMOT JA  KAUNEUSHOITOLAT 
9510 Parturit, kampaamot ja kauneushoitolat

952 KOTITALOUSPALVELU 
9520 Kotitalouspalvelu

959 MUUT HENKILÖPALVELUT
9591 Valokuvaamotoiminta
9592 Hautausalan palvelu
9599 Muualla luokittelemattomat henkilöpalvelut

98 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT PALVELUT
980 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT PALVELUT 
9800 Muualla luokittelemattomat palvelut

X TOIMIALA TUNTEMATON

99 TOIMIALA TUNTEMATON
990 TOIMIALA TUNTEMATON 
9900 Toimiala tuntematon
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11. TOIMIALALUOKITUS MÄÄRITELMINEEN

A MAATALOUS, KALA- JA 
RIISTATALOUS
Maa-, kala- ja riistatalouden tarkoituksena on kasvi- ja eläintuotteiden tuotanto elintarvik
keiksi ja nautintoaineiksi sekä teollisuuden raaka-aineiksi.

TÄHÄN El KUULU:
Metsätalous kuuluu luokkaan 04.
Maa- ja metsätalouskoneiden korjaus kuuluu teollisuuden luokkaan 2530. 
Maatilalomailuun liittyvät majoitus- ja ravitsemispalvelut kuuluvat luokkaan 47 tai 48. 
Viljankuivaus ja esim. kananmunien ja hedelmien pakkaus tukkukaupan yhteydessä 
kuuluvat luokkaan 412.
Salaojitus kuuluu rakentamisen luokkaan 3790.
Maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjiä kuuluu koneiden ja laitteiden vuokrauksen 
luokkaan 6720.
Eläinlääkintäpalvelut kuuluvat terveydenhuollon luokkaan 8740.

01 MAATALOUS
Peltoviljely tai kotieläintalous, puutarhatalous, porotalous, turkistarhaus ja muiden eläinten 
hoito ja kasvatus sekä maatalouspalvelukset.

011 PELTOVILJELY, KOTIELÄINTALOUS
Peltoviljely tai kotieläintalous. Tilat voivat olla peltoviljelyyn tai kotieläintalouteen erikoistu
neita tai sekatiloja.

HUOMAUTUS:
Milloin erikoistumista ei voida selvittää, tulee käyttää luokkaa 0113.

0111 Peltoviljely
Peltoviljelyyn erikoistuneet maatilat (maataloustuotteiden myyntituloista vähintään 60 % 
saadaan peltoviljelystä).

Leipäviljan, rehuviljan, nurmikasvien, perunan, sokerijuurikkaan, öljykasvien sekä muiden 
kasvien peltoviljely.

0112 Kotieläintalous
Kotieläintalouteen erikoistuneet maatilat (maataloustuotteiden myyntituloista vähintään 
60 % saadaan kotieläintaloudesta).

Lypsykarjan, lihakarjan, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten sekä muiden kotieläinten 
kasvatus ja hoito. Myös maatilalla tapahtuva maidon ja voin tuotanto, munien pakkaami
nen sekä maatilalla tapahtuva eläinten teurastus.

Mehiläisten hoito.
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TÄHÄN El KUULU:
Koirien kasvatus ja hoito kenneleissä sekä koirien täysihoitoloissa kuuluvat luokkaan 9800. 
Tutkimuslaitosten yhteydessä tapahtuva koe-eläinten kasvatus tutkimustarkoituksiin kuu
luu ko. laitoksen toimialaan.
Ravitalleissa ja ratsastuskouluissa tapahtuva hevosten kasvatus kuuluvat palvelusten 
luokkiin 9150 ja 919 vastaavasti.
Opas-, palvelu-, vartio- ja poliisikoirien valmennus kuuluu luokkaan 9800.

0113 Yhdistetty peltoviljely ja kotieläintalous
Sellaiset maatilat, joilla harjoitetaan sekä peltoviljelyä että kotieläintaloutta, ns. sekatilat. 
Myös maatilat, joiden erikoistumisastetta ei tiedetä.

012 PUUTARHATALOUS
0120 Puutarhatalous

Puutarhatuotanto sekä avomaalla että kasvihuoneessa. Kaikki kaupallinen puutarhakasvien 
viljely toiminnan laajuudesta riippumatta.

Vihannesten ja juuresten viljely: kaali, tomaatti, kurkku, avomaankurkku, salaatti, kiinan
kaali, tilli, persilja, porkkana, sipuli, punajuuri, lanttu, nauris, selleri, palsternakka, retiisi 
jne.

Sienten viljely.

Marjojen ja hedelmien viljely: mansikka, vadelma, mustaherukka, punaherukka, valkohe
rukka, karviainen, omena, luumu jne.

Koristekasvien viljely: ruusu, tulppaani, krysanteemi, neilikka, muut leikkokukat, muut 
sipulikukat, kukkivat ruukkukasvit, viherkasvit, ryhmäkasvit jne.

Taimien ja siirtonurmen tuotanto: hedelmäpuiden, marjakasvien, viherrakentamisessa 
käytettyjen puiden, pensaiden ja perennojen taimien tuotanto.

TÄHÄN El KUULU:
Puistojen ja muiden viheralueiden hoito kuuluu ympäristöhuollon luokkaan 6623. 
Metsäpuiden taimien tuotanto kuuluu luokkaan 0421.
Puutarha- ja viherrakentaminen kuuluu rakentamisen luokkaan 3710.

013 POROTALOUS
0130 Porotalous

Porojen kasvatus ja hoito sekä porojen teurastus porotalouden yhteydessä. 

Poronnahkojen ja -taljojen sekä poronsarvien jne. tuotanto porotalouden yhteydessä.

TÄHÄN El KUULU:
Porojen teurastus itsenäisenä toimintana kuuluu teollisuuden luokkaan 1111.

014 TURKISTARHAUS
0140 Turkistarhaus

Turkiseläinten hoito ja kasvatus turkisten tuottamista tai eläinten myyntiä varten; minkki, 
kettu, supi, hilleri, nutria jne.

Turkistarhauksen yhteydessä tapahtuva turkiseläinten nahkojen muokkaus ja myynti sekä 
elävien turkiseläinten myynti.

TÄHÄN El KUULU:
Päätoiminen turkisten muokkaus kuuluu teollisuuden luokkaan 1313.
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015 MAATALOUTTA PALVELEVA TOIMINTA
0150 Maataloutta palveleva toiminta

Maatalouden neuvontatyö (esim. maatalouskeskukset), karjantarkkallu ja keinosiemennys.

Tuhoeläinten ja kasvitautien torjunta, orgaanisten lannoitteiden tuotanto sekä mullan 
pakkaus.

Maatalouskoneiden vuokraus käyttäjineen sekä maatalouslomitus.

Viljankuivaus.

TÄHÄN El KUULU:
Maatilalomailuun liittyvät majoitus- ja ravitsemispalvelut kuuluvat luokkaan 47 tai 48. 
Eläinlääkintäpalvelut kuuluvat luokkaan 8740.
Maataloustuotteiden tarkastus ja lihantarkastus kuuluvat luokkaan 8734.
Rakennusten desinfiointi kuuluu ympäristönhoidon luokkaan 6629.
Tukkukauppaan liittyvä viljankuivaus ja esim. kananmunien ja hedelmien pakkaus kuuluvat 
luokkaan 412.
Maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjiä kuuluu luokkaan 6720.
Maa- ja metsätaloustieteellinen tutkimus kuuluu luokkaan 8610.
Osuustoiminnallisten ja muiden yritysten markkinointipalvelut kuuluvat luokkaan 4122. 
Maataloustuottajien työmarkkinatoiminta kuuluu palvelusten luokkaan 9221.

02 KALA- JA RIISTATALOUS
Meri-, rannikko- ja sisävesikalastus, kalanviljely ja kalatalouden edistäminen, riistaeläinten 
metsästys ja riistanhoito sekä muu riistatalouden edistäminen.

021 KALATALOUS

0211 Kalastus
Merellä sekä rannikko- ja sisävesillä tapahtuva kalastus ja muiden veden eläinten pyynti. 

Äyriäisten ja rapujen pyynti.

Kalastusaluksissa tapahtuva jalostus.

Kalatalousneuvonta ja kalavesien hoito.

0212 Kalanviljely
Mädin- ja kalanpoikaistuotanto sekä luonnonvesiin että ruokakalaksi edelleen kasvattamista 
varten ja rapujen kasvatus sekä teuraskalan kasvattaminen lammikoissa ja altaissa.

022 RIISTATALOUS
0220 Riistatalous

Riistaeläinten metsästys ja riistanhoito sekä muu riistatalouden edistäminen.

Hirven, valkohäntäpeuran, jäniksen, metsä- ja vesilintujen, hylkeiden sekä muiden eläinten 
metsästys ja ansapyynti.

Riistan hoito, riistaeläinten kasvatus, riistan aiheuttamien vahinkojen estäminen sekä 
riistatalouden muu edistämistoiminta.

TÄHÄN El KUULU:
Metsästysseurojen toiminta kuuluu luokkaan 9199.
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B METSÄTALOUS
Metsien perustaminen ja ylläpito, raakapuun ja muiden metsätuotteiden käyttöönottami
nen sekä metsän taloudellisen hyväksikäytön edistäminen.

04 METSÄTALOUS
Puunkorjuu, metsien uudistaminen, muut metsänhoitotyöt sekä metsätalouden edistämi
nen ja metsäkasvien keräily.

TÄHÄN El KUULU:
Puutavaran u itto  ja lauttaus kuuluu kuljetuksen luokkaan 5323.
Metsäojitus ja metsäteiden rakentaminen kuuluu rakentamisen luokkaan 3790. 
Metsäpalojen torjunta kuuluu palo- ja pelastustoimen luokkaan 8220.

041 PUUNKORJUU
0410 Puunkorjuu

Puiden korjuuseen liittyvät työt; puiden kaato, katkaisu, karsinta ja metsässä tapahtuva 
kuorinta sekä puiden kuljetus kokoomapaikkaan.

Puutavaran luovutusmittaus.

042 METSÄNHOITO
Metsien uudistaminen, taimistonhoito, metsien lannoitus sekä pystypuiden karsinta ja 
metsätalouden edistäminen.

0421 Metsien uudistaminen
Luontainen ja keinollinen metsänuudistus.

Hakkuu- ja muiden alueiden raivaus, kulotus, metsän auraus ja muut maanmuokkaustyöt. 

Metsäpuiden siemen- ja taim ituotanto, metsänistutus ja -kylvö.

Heinittymisen torjunta.

0422 Muut metsänhoitotyöt
Metsien lannoitus, pystypuiden karsinta ja taimistonhoito, maan perusparannustyöt 
(kalkitus ym.) sekä vesakoiden ja metsätuhojen torjunta.

Luonnonsuojelualueiden hoito.

TÄHÄN El KUULU:
Metsäojitus ja metsäteiden rakentaminen kuuluu rakentamisen luokkaan 3790. 
Metsäpalojen torjunta kuuluu palo- ja pelastustoimen luokkaan 8220.
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043 METSÄTALOUDEN EDISTÄMINEN
0430 Metsätalouden edistäminen

Metsätalouden suunnittelu, neuvonta ja muu metsätalouden yleinen edistämistoiminta; 
mm. metsänhoitoyhdistykset.

Metsien käsittelyn ohjaaminen; metsänomistajien neuvonta ja tiedotus.

Puukaupan avustaminen ja arviointi, puiden leimaus.

TÄHÄN El KUULU;
Lainvalvonta- ja tarkastustoiminta; taimikoiden verohuojennustarkastus, metsätuhoaluei- 
den verohuojennustarkastus, metsänparannustöiden jälkitarkastus, hakkuutoiminnan val
vonta ja tarkastus, metsänviljelyaineiston tarkastus kuuluvat luokkaan 8140.

049 MUU METSÄTALOUS
0490 Muu metsätalous

Hyötykasvien, jäkälän, kasvinosien, mahlan, marjojen, muurahaisenmunien, sienien, yrt
tien ym. keräily sekä joulukuusten viljely tai hankinta metsästä sekä myynti metsässä; 
myös puuhiilen ja tervan poltto metsässä.

TÄHÄN El KUULU;
Puuhiilen poltto tehtaissa kuuluu teollisuuden luokkaan 1819.
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C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA
Luonnossa esiintyvien mineraalien nosto, muokkaus ja hyödyntäminen. Näitä mineraaleja 
ovat malmit, kivihiili ja maalajit sekä raakaöljy ja luonnonkaasu. Kaivos- ja kaivannaistoi- 
minta voi tapahtua avoimissa kaivoksissa ja louhimoissa. Myös sellaiset täydentävät 
toim innat, jotka ovat tarpeen malmien ja muiden luonnon raaka-aineiden muokkaamiseksi 
jatkojalostuksessa tai käytössä tarvittavaan muotoon. Näitä toimintoja ovat murskaaminen, 
seulonta, pesu, kiillotus, jauhatus, vaahdotus, sulatus yms. rikastaminen, jolla aineita 
puhdistetaan huomattavasti.

TÄHÄN El KUULU:
Malmien ja muiden kaivannaisvarojen etsintä sekä koeporaus kuuluvat teknisen palvelun 
luokkaan 7190.

06 FOSSIILISTEN POLTTOAINEIDEN KAIVU
Rusko- ja kivihiilen kaivu sekä raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto.

061 KIVI- JA RUSKOHIILEN KAIVU
0610 Kivi- ja ruskohiilen kaivu

Kivihiilen ja antrasiitin eri lajien sekä ruskohiilen louhinta.

Puhdistus, murskaaminen, seulonta, pesu, jauhaminen, lajittelu, vaahdotus, sulatus yms. 
rikastaminen.

Brikettien ja muiden pääasiassa kivi- tai ruskohiilestä valmistettujen kiinteiden polttoainei
den valmistus.

062 RAAKAÖLJYN JA LUONNONKAASUN TUOTANTO
0620 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto

Raakaöljyn pumppaus ja siihen liittyvä toiminta.

Luonnonkaasun pumppaus ja siihen liittyvä toiminta.

Bitumipitoisen kiven ja hiekan talteenotto.
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07 MALMIEN KAIVU

071 RAUTAMALMIEN KAIVU
0710 Rautamalmien kaivu

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

Rautamalmien muokkaus kaivospaikalla jatkojalostuksessa tarvittavaan muotoon: murskaa
minen, hienontaminen, seulonta, pesu, vaahdotus, sintraus, sulatus yms. rikastaminen.

TÄHÄN El KUULU:
Rikkikiisun ja muiden rautasulfidien kaivu kuuluu luokkaan 0940.

079 MUIDEN MALMIEN KAIVU
0790 Muiden malmien kaivu

Muiden epäjaloja metalleja kuin rautaa sisältävien malmien kaivu; mm. kuparia, nikkeliä, 
sinkkiä, lyijyä, kromia, titaania, kobolttia sisältävien malmien kaivu.

Pääasiassa jalometalleja sisältävien malmien kaivu.

Pääasiassa uraania tai toriumia sisältävien malmien kaivu.

Malmien muokkaus kaivospaikalla jatkojalostuksessa tarvittavaan muotoon: murskaami
nen, hienontaminen, seulonta, pesu, vaahdotus, sulatus yms. rikastaminen.

09 MUU KAIVANNAISTOIMINTA
Kivenlouhinta, saven, soran ja hiekan otto, turpeen nosto ja -muokkaus, kemiallisten ja 
lannoitemineraalien talteenotto sekä muiden kaivannaisten, kuten hioma-aineiden, jaloki
vien, suolan, asbestin, kvartsin jne. talteenotto. Myös kaivannaistoiminnan yhteydessä 
tapahtuva kiven ja muiden kaivannaisten murskaus, seulonta, pesu yms.

091 KIVENLOUHINTA
0911 Kalkkikiven kaivu ja louhinta

Kalkkikiven kaivu ja louhinta.

Kalkkiven murskaus, jauhatus ja lajittelu käytettäväksi maanparannustarkoituksiin tai 
kalkki- ja sementtiteollisuuden raaka-aineena.

0912 Muu kiven louhinta
Liuskekiven, graniitin, gneissin ja muun rakennuskiven louhinta.

Louhintaan liittyvä kiven karkea käsittely kuten sahaaminen suorakulmaisiksi kappaleiksi. 

Kipsikiven ja anhydriitin kaivu ja louhinta.

TÄHÄN El KUULU:
Kiven murskaus kuuluu luokkaan 0920.
Kiven viimeistely, kivituotteiden valmistus ja sepelin valmistus kuuluu teollisuuden luok
kaan 2280.
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092 SAVEN, SORAN JA HIEKAN OTTO 
0920 Saven, soran ja hiekan otto

Saven ja muiden keraamisen teollisuuden raaka-aineena käytettävien maalajien kaivu. 

Hiekan ja soran otto, seulonta ja lajittelu.

Kiven murskaaminen, hienontaminen ja lajittelu käytettäväksi talon- ja tienrakennuksen 
sekä betoniteollisuuden raaka-aineena.

TÄHÄN El KUULU:
Paisutetun saven valmistus yms. saven käsittely kuuluu luokkaan 2270.

093 TURPEEN NOSTO JA MUOKKAUS
0930 Turpeen nosto ja muokkaus

Turpeen nosto, polttoturpeen valmistus sekä turpeen valmistus maanparannus- ja muihin 
tarkoituksiin. Turvebrikettien valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Turvetuotteiden, kuten kasvualustojen valmistus kuuluu teollisuuden luokkaan 2290.

094 KEMIALLISTEN JA LANNOITEMINERAALIEN 
TALTEENOTTO

0940 Kemiallisten ja lannoitemineraalien talteenotto
Apatiitin, luonnon kalsiumfosfaatin ja muiden pääasiassa lannoitteina käytettävien mine
raalien kaivu.

Rikkikiisun ja muiden rautasulfidien kaivu.

Muiden kemiallisten mineraalien kaivu, mukaan lukien maavärien ja fluorisälvän kaivu.

Mineraalien muokkaus kaivospaikalla: murskaaminen, hienontaminen, seulonta yms. 
rikastaminen.

TÄHÄN El KUULU:
Pasutettu rikkikiisu kuuluu luokkaan 1819.

099 MUIDEN KAIVAN NAISTEN TALTEENOTTO
0990 Muiden kaivannaisten talteenotto

Muualla mainitsemattomien kaivannaisten talteenotto: hioma-aineet, jalokivet, suola, 
asbesti, kvartsi, luonnon grafiitti, liitu, kiille, dolomiitti, maasälpä.

Kaivostoiminnan yhteydessä tapahtuva mineraalien käsittely jatkojalostuksessa tai käytössä 
tarvittavaan muotoon: murskaaminen, seulonta, pesu, kiillotus, jauhatus, yms. rikastami
nen.



53

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

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

Koneiden ja laitteiden asentaminen kuuluu teolliseen toimintaan, mikäli asentaminen liittyy 
kiinteästi koneiden ja laitteiden valmistukseen.

TÄHÄN El KUULU:
Kotitaloudessa käytettävien kestokulutustavaroiden ja autojen korjaus ei ole teollista 
toimintaa. Sitä vastoin muu korjaustoiminta kuuluu vastaavaan teolliseen toimintaan kuin 
tällaisten koneiden ja laitteiden valmistus. On huomattava, että koneiden ja laitteiden yms. 
olennainen muuttaminen, uudistaminen tai jälleenrakentaminen on valmistusta ja näin ollen 
teollista toimintaa.

Erillinen rakennuspaikalla tapahtuva rakennusten ja rakenteiden osien kokoaminen kuuluu 
rakentamiseen. Esimerkkeinä mainittakoon siltojen, vesisäiliöiden, rautateiden, hissien, 
liukuportaiden, vesijohtojen, sammuttajien, keskuslämmityslaitteiden, ilmastointilaitteiden, 
valaisinlaitteiden, sähköjohtojen yms. talonrakennusten ja muiden rakenteiden osien 
kokoaminen.

I I  ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA TUPAKAN
VALMISTUS

111-115 ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS

I I I  LIHA-, KASVIS- JA KALATUOTTEIDEN VALMISTUS

1111 Teurastus
Nautakarjan, sikojen, lampaiden, vuohien, hevosten, siipikarjan, riistan yms. eläinten 
teurastaminen teurastamoissa.

Tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn jalostamattoman lihan tuotanto.

Raakanahkojen ja -vuotien tuotanto sekä teurastuksen muut sivutuotteet, esim. rasvavilla, 
höyhenet, untuvat, hampaat ja luut.

TÄHÄN El KUULU:
Villieläinten turkisten muokkaus eläinten kasvatuksen ja metsästyksen yhteydessä kuuluu 
luokkaan 0140 Turkistarhaus tai luokkaan 0220 Riistatalous.

1112 Lihanjalostus
Makkara ja sen kaltaiset lihasta, eläimenosista tai verestä valmistetut tuotteet sekä suoleen 
tms. kuoreen laitetut jauhetusta tai paloitellusta lihasta valmistetut erikoisvalmisteet. Lihan 
paloittelu.

Makkaroiden säilöntä, savustus ja suolien puhdistus. Makkaraa sisältävien tuotteiden 
valmistus.



Lihatuotteiden ja lihaa sisältävien tuotteiden valmistus, säilöntä, suolaus, savustus, 
pakastus ja kuivaus: lihapiirakoiden, lihaa sisältävien keittojen, lihasalaattien, -laatikoiden ja 
muiden lihaeinesten valmistus.

Ihmisravinnoksi kelpaavien karjanrasvojen puhdistus ja valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Meren eliöiden rasvojen puhdistus kuuluu luokkaan 1116.

1113 Hedelmä- ja kasvistuotteiden valmistus
Hedelmien, kasvisten ja marjojen säilöntä; mehujen pullotus; kuivattujen hedelmien, 
hyytelöiden, marmeladien ja hedelmäjälkiruokien valmistus, säilöntä ja pakastus.

Pääasiassa hedelmiä ja kasviksia sisältävien ruokien valmistus, esim. ranskalaiset perunat, 
kaali- ja lanttupiiraat, kasvissalaatit ja perunalaatikot. Myös perunajauhon ja -hiutaleiden 
valmistus.

Paahdettujen pähkinöiden, pähkinätahnojen sekä hedelmien ja pähkinöiden sekoitusten 
valmistus.

1114 Kalatuotteiden valmistus
Kalojen, rapujen ja muiden meren eliöiden suolaus, kuivaus, savustus, säilöntä ja pakastus. 
Keitetyn tai muuten kypsennetyn kalan tuotanto. Tuoreiden jäähdytettyjen tai jäädytettyjen 
kalafileiden tai mädin valmistus, myös kaviaari. Paloitellun tai jauhetun jäädytetyn kalan 
tuotanto.

Kalaa sisältävien ruokien valmistus: kalajauhe, kalakukot, kalaa sisältävät keitot, kalasalaa- 
tit ja -laatikot.

TÄHÄN El KUULU:
Kalastusaluksilla suoritettava jalostus kuuluu luokkaan 0211 Kalastus.
Öljyjen valmistus kaloista ja muista meren eliöistä kuuluu luokkaan 1116.
Rehuksi aiotun kalajauheen valmistus kuuluu luokkaan 1190.

1115 Margariinin valmistus
Margariinin ja voileipämargariinin valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Voimariinin valmistus kuuluu luokkaan 1121.

1116 Muu öljyjen ja rasvojen valmistus
Kasvi- ja eläinöljyjen ja rasvojen valmistus. Öljyjen valmistus myös kaloista ja muista meren 
eliöistä. Raakakasviöljyjen, öljyrehukakkujen ja -jauheen valmistus, öljysteariinin valmistus.

Rasvojen kovettaminen, öljyjen ja rasvojen puhdistus. Puhdistetun villarasvan valmistus. 

TÄHÄN El KUULU:
Karjan rasvojen puhdistus kuuluu luokkaan 1112.
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112 MEIJERITUOTTEIDEN JA JÄÄTELÖN VALMISTUS

1121 Meijerituotteiden valmistus
Maidonjalostus: tuoreen, nestemäisen kokomaidon ja kerman luokittelu, siivilöinti, testaus 
ja jäähdytys; kerman erottelu maidosta; maidon pastörointi, sterilointi, homogenisointi 
ym.; maidon ja kerman pakkaaminen.

Piimän, viilin, jogurtin, rahkan ja smetanan valmistus.

Voin, myös voimariinin, valmistus.

Juuston valmistus.

Maidon ja kerman valmistus kiinteässä muodossa, esim. maitojauheen valmistus.

Sulatejuuston valmistus sekä muu maidosta valmistetun juuston edelleen jalostaminen 
mm. savustaminen.

Laktoosin valmistus.

1122 Jäätelön valmistus
Jäätelön valmistus riippumatta siitä sisältääkö se kermaa tai suklaata. Jäätelökakkujen, 
jäädytettyjen maitojälkiruokien ja kaikkien jäätelöä sisältävien tuotteiden valmistus.

113 MYLLYTUOTTEIDEN VALMISTUS 
1130 Myllytuotteiden valmistus

Myllyjen viljan jauhatus. Kasvisten jauhatus esim. kuivatuista palkokasveista, juurikkaista, 
juurimukuloista, pähkinöistä tai hedelmistä.

Viljasta tai viljatuotteista valmistetut paisutetut tai paahdetut ravintovalmisteet, kuten 
maissihiutaleet ja erilaiset murot.

Valmiiden leipä-, kakku- ja keksijauhosekoitusten valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Perunajauhon valmistus kuuluu luokkaan 1113.
Eläinruokien valmistus kuuluu luokkaan 1190.

114 LEIPOMOTUOTTEIDEN VALMISTUS

1141 Pehmeän ruokaleivän ja leivonnaisten valmistus
Pehmeän leivän, sämpylöiden, kakkujen, leivosten, piirakoiden, torttujen yms. valmistus. 
Ruokaleipä-, piparkakku- ja voitaikinoiden valmistus. Sellaisten leipomotuotteiden valmis
tus, jotka myydään leipomon yhteydessä olevassa myymälässä.

TÄHÄN El KUULU:
Kuivien, tuoreiden tai keitettyjen jauhovalmisteisten tahnojen valmistus kuuluu luokkaan 
1144.

1142 Näkkileivän valmistus
Näkkileivän sekä hapankorppujen valmistus.



1143 Keksien valmistus
Korppujen, keksien, piparkakkujen, vohveleiden ja pikkuleipien valmistus.

1144 Makaronin valmistus
Spaghetin, makaronin ja sen kaltaisten tuotteiden valmistus. Tahnavalmisteiden tuotanto. 

TÄHÄN El KUULU:
Tahnaa sisältävien keittovalmisteiden tuotanto, etenkin kuivat keittojauheet, kuuluu 
luokkaan 1159.

115 MUU ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS

1151 Juurikassokerin valmistus
Juurikassokerin ja raa'an ruokosokerin valmistus. Myös sokerisiirapin valmistus juurikkais
ta.

1152 Sokerin puhdistus
Puhdistetun ruoko- ja muiden sokerien valmistus. Melassin tuotanto. Sokerisiirapin 
valmistus muusta kuin juurikassokerista.

TÄHÄN El KUULU:
Rypälesokerin ja muiden tärkkelyksestä valmistettujen sokerien sekä tärkkelyssiirapin 
valmistus kuuluvat luokkaan 1180.

1153 Suklaan ja makeisten valmistus
Kaakaon valmistus: kaakaomassa myös möhkäleinä, kaakaojauhe, kaakaovoi (kaakaorasva 
tai -öljy). Suklaan valmistus ja muut kaakaota sisältävät ravintovalmisteet.

Makeisten valmistus: karamellit, pastillit, marmeladimakeiset, lakritsivalmisteet, toffeet, 
purukumit, fondantit, manteli- ja marsipaanimassa, valkoinen suklaa ym.

Hedelmien, pähkinöiden, hedelmänkuorien ym. säilöntä sokerissa. Makeisina käytettävien 
viljatuotteiden, esim. suklaalla päällystettyjen riisimurojen valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Paahdettujen pähkinöiden valmistus kuuluu luokkaan 1113.
Juurikassokerin valmistus kuuluu luokkaan 1151.
Puhdistetun ruokosokerin valmistus kuuluu luokkaan 1152.

1154 Kahvinpaahto
Kahvinpaahto ja -jauhatus. Kahvia sisältävien kahvinkorvikkeiden valmistus. Kahviuuttei
den, -esanssien ja -tiivisteiden sekä niihin perustuvien valmisteiden tuotanto. Paahdetun 
sikurijuuren ja muiden paahdettujen kahvinkorvikkeiden valmistus.

1159 Muiden elintarvikkeiden valmistus
Kanan- ja linnunmunien jalostus, kuorineen tai ilman. Tuoreiden, kuivattujen tai muuten 
säilöttyjen munankeltuaisten ja -valkuaisten tuotanto.
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Pikkulasten ravinnoksi tai dieettitarkoituksiin käytettävien homogenisoitujen ravintovalmis- 
teseosten tuotanto, lihaa, kalaa, hedelmiä, kasviksia tai maitoa sisältävät.
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Muiden kuin lihaa tai kalaa sisältävien keittojen ja liemien valmistus, nestemäiset, jähmeät 
ja jauheet, myös jäädytetyt ja esim. liemikuutiot. Jauhemaisten ns. pikaperunasoseiden 
valmistus.

Kastikkeiden ja mausteiden valmistus, myös sinapin ja sinappijauheen. Mausteiden 
sekoitus ja pakkaus, mikäli se tapahtuu elintarvikkeiden valmistustoiminnan yhteydessä.

Etikan, hiivan, mämmin ja muiden muualle kuulumattomien elintarvikkeiden valmistus, 
myös liha-, kala- ja äyriäisuutteet tai -mehut.

116 JUOMIEN VALMISTUS

1161 Väkiviinan ja alkoholijuomien valmistus väkiviinasta
Väkiviinanpoltto ja -puhdistus. Etyylialkoholin valmistus: raaka ja puhdas viljaväkiviina sekä 
raaka ja puhdas sulfiittiväkiviina.

Tislaamalla tehtyjen väkevien alkoholijuomien valmistus ja etyylialkoholista tehtyjen ns. 
sekoitusjuomien valmistus.

Alkoholipitoisten valmisteiden tuotanto (ns. tiivistetyt ekstraktit) juomien valmistusta 
varten.

Myös pullotus sen liittyessä välittömästi valmistukseeen tai sekoitukseen.

TÄHÄN El KUULU:
Sulfiittispriin valmistus selluteollisuuden jäteliemestä kuuluu luokkaan 1511.
Muun alkoholin kuin etyylialkoholin valmistus kuuluu luokkaan 1819.

1162 Alkoholijuomien valmistus käymisteitse
Rypäleviinien valmistus. Väkevien, väkevöityjen ja maustettujen viinien valmistus.

Viinien valmistus marjoista, hedelmistä ja kasvinosista käymisteitse, myös väkevät ja 
väkevöidyt viinit.

Myös pullotus sen liittyessä välittömästi valmistukseen tai sekoitukseen.

1163 Maltaiden valmistus
Maltaiden valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Hiivan valmistus kuuluu luokkaan 1159.

1164 Mallas- ja virvoitusjuomien valmistus
Mallasjuomien, kuten oluen, portterin ja talouskalan valmistus.

Alkoholittomien ns. virvoitusjuomien valmistus. Hedelmämehuilla, siirapilla yms. maustet
tujen juomien valmistus.

Kivennäisvesien valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Juomaveden puhdistus ja pullotus kuuluu luokkaan 3400 Veden puhdistus ja jakelu.

117 TUPAKKATUOTTEIDEN VALMISTUS
1170 Tupakkatuotteiden valmistus

Savukkeiden, sikarien, piipputupakan, purutupakan ja nuuskan valmistus.
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118 TÄRKKELYKSEN VALMISTUS
1180 Tärkkelyksen valmistus

Tärkkelyksen valmistus viljasta, perunoista tai muista kasviksista. Rypälesokerin, tärkkelys- 
siirapin, keinotekoisen hunajan ja karamellin valmistus. Gluteenin valmistus. Tärkkelyksestä 
valmistetut tapiokasuurimot ja vastaavat. Inuliinin valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Sokeritehtaiden valmistaman ruokosokerin valmistus kuuluu luokkaan 1151. 
Puhdistamojen tuottaman sokerin valmistus kuuluu luokkaan 1152.
Laktoosin valmistus kuuluu luokkaan 1121.
Perunajauhon valmistus kuuluu luokkaan 1113.
Viljan jauhatus kuuluu luokkaan 1130.
Sokerisiirapin valmistus kuuluu luokkaan 1151 tai 1152.

119 REHUJEN VALMISTUS
1190 Rehujen valmistus

Maatilatalouden eläimille tarkoitettujen ruokien valmistus, myös AlV-rehun valmistus, jos 
se on maataloudesta erillistä toimintaa. Kalajauhorehujen valmistus.

Lemmikkieläinten ruokien valmistus: valmisteet, joita on erikoisesti käsitelty tai pakattu 
sopiviksi koirien, kissojen, lintujen, kalojen tai muiden lemmikkieläinten ruoaksi.

TÄHÄN El KUULU:
Tuotantotoim innat, joissa syntyy sivutuotteina eläinten ruokintaan sopivaa tuotetta ilman 
erikoiskäsittelyä tai -jalostusta, kuuluvat samaan luokkaan, jossa ko. sivutuote syntyy, 
esim. vilja jauhatuksen jätetuotteet kuuluvat luokkaan 1130 Myllytuotteiden valmistus.

12 TEKSTIILIEN VALMISTUS
Lankojen ja kankaiden valmistus, valkaisu, värjäys ja viimeistely, neulosten ja neuletuottei
den valmistus, muiden tekstiilien, kuten sisustustekstiilien, tavaranpeitteiden, purjeiden, 
mattojen, köysien jne. valmistus.

121 LANKOJEN JA KANKAIDEN VALMISTUS

1211 Lankojen valmistus
Katkomattomien tekokuitujen karstaus ja kampaus.

Villan käsittely: puhdistus, karstaus, kampaus, kehruu; silkin käsittely: puhdistus, kehruu ja 
värjäys.

Puuvillakuitujen käsittely: puhdistus, karstaus, kampaus, kehruu. Lankojen valmistus 
juutista, sisalista ja muista agaavekuiduista, pellavasta, rämistä, manillahampusta, kookos- 
kuiduista ja muista kasvitekstiilikuiduista.

Katkottujen tekokuitujen käsittely: polyamidi- (nailon), polyester-, akryyli-, viskoosi- ja 
muiden tekokuituisten tekstiilimateriaalien karstaus ja kampaus.

Vähittäismyyntilangan valmistus. Langan valmistus mistä tahansa tekstiiliaineesta tai niiden 
sekoituksista. Paperilangan valmistus.

Lankojen pesu, käherrys ja kiharrus (teksturointi). Lankojen valkaisu, värjäys ja viimeistely 
kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos ne suoritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin ne 
kuuluvat luokkaan 1213 Tekstiilien viimeistely.
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TÄHÄN El KUULU:
Kasvitekstiilikuituja sisältävien kasvien viljely (juutti, pellava, kookoskuitu) kuuluu maata
louden luokkaan 011.
Lasikuidun ja lasikuitulangan valmistus kuuluu luokkaan 2210.
Katkomattomien tekokuitukimppujen, karstaamattomien ja kampaamattomien katkottujen 
tekokuitujen sekä katkomattomien tekokuitulankojen valmistus kuuluu luokkaan 1850. 
Asbestilangan kehruu ja kudonta kuuluu luokkaan 2290.

1212 Kankaiden valmistus
Tekstiilikankaiden kudonta: puuvilla-, villa-, silkki-, tekokuitu- ja sekoitekankaat. Lasikuitu- 
kudelmien valmistus.

Nukkakankaiden, sametin, chenillen, frotee-, harso- ja muiden erikoiskankaiden kudonta. 

TÄHÄN El KUULU:
Sellaisten kankaiden viimeistely, joita ei ole kudottu samassa toimipaikassa, kuuluu 
luokkaan 1213.
Nauhojen ja muiden kapeiden kudonnaisten valmistus kuuluu luokkaan 1234.
Neulosten valmistus kuuluu luokkaan 1221.
Kuitukankaiden valmistus kuuluu luokkaan 1236.
Huovan valmistus kuuluu luokkaan 1239.
Seinävaatteiden käsinkudonta kuuluu luokkaan 1239.

1213 Tekstiilien viimeistely
Tekstiilien viimeistely erillisessä toimipaikassa: valkaisu, värjäys, mankelointi, nukkaus, 
kutistaminen ja kuvioiden painaminen, kyllästys ja päällystys.

TÄHÄN El KUULU:
Kankaan valmistajien suorittama viimeistely kuuluu luokkaan 1211 tai 1239.

122 NEULOSTEN JA NEULETUOTTEIDEN VALMISTUS

1221 Trikooneulosten valmistus
Neulosten (myös nukkaneulosten) valmistus, värjäys, valkaisu ja loppumuokkaus. Neulos
ten valmistus kimmoisesta tai kumilangasta.

1222 Sukkien ja sukkahousujen valmistus
Miesten, naisten ja lasten sukkien ja sukkahousujen valmistus.

1223 Trikoovaatteiden valmistus
Joko käsin tai koneella tuotettujen neulevaatteiden ja -asusteiden valmistus: neulepuserot, 
-takit ja -liivit, verryttelypuvut, uima-asut, T-paidat, kauluspaidat, alus- ja yövaatteet, 
käsineet, myssyt, huivit, muut neulevaatteet ja -vaatetustarvikkeet.

TÄHÄN El KUULU:
Rinta- ym. liivien, käsineiden, huivien, kaulaliinojen, solmioiden ym. asusteiden valmistus 
kankaasta kuuluu luokkaan 131.
Ortopedisten välineiden valmistus kuuluu luokkaan 2641.
Neuletta olevien hattujen valmistus kuuluu luokkaan 1311.
Ostetuista trikooneuloksista valmistetut neuletuotteet kuuluvat luokkaan 1311.
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123 MUIDEN TEKSTIILIEN VALMISTUS

1231 Sisustustekstiilien valmistus
Matka- ja vuodehuopien, vuodeliinavaatteiden, pöytä-, pyyhe- ja lautasliinojen, verhojen, 
kierrekaihtimien, käsin kudottujen kuvakudosten, vuodepeitteiden, vanu- ja untuvapeitto- 
jen, tyynyjen ja makuupussien; huonekalujen päällyskankaiden yms. valmistus hankituista 
materiaaleista, myös neuloksesta. Ei sisällä kudontaa.

TÄHÄN El KUULU:
Patjojen valmistus kuuluu luokkaan 1700.
Kuitukankaasta valmistettujen lakanoiden, tyynyliinojen ja pöytäliinojen valmistus kuuluu 
luokkaan 1236.
Tekstiilitapettien valmistus kuulu luokkaan 1531.

1232 Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden sovitettujen
tekstiilituotteiden valmistus
Tavaranpeitteiden, telttojen, leiriytymisvarusteiden, purjeiden, ulkokaihtimien ja tavaroiden 
pakkaamiseen käytettävien säkkien ja pussien valmistus.

Pöly- ja pesuriepujen, pelastusliivien; moottoripyörien, koneiden ja huonekalujen irtosuo- 
juksien; lippujen, viirien yms. valmistus. Silmukointi ja laskostus.

Autonistuinsuojien valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Teknistä tarkoitusta varten valmistettujen tekstiilitavaroiden valmistus kuuluu luokkaan 
1239.

1233 Mattojen ja ryijyjen valmistus
Kudottujen, tuftattujen, neulottujen ja muunlaisten kokolattiamattojen, joiden pinta on 
villaa, hienoa eläimenkarvaa, tekokuitua tai muuta tekstiiliainetta, valmistus.

Solmittujen, kudottujen, tuftattujen ja muunlaisten mattojen, ryijymattojen yms. valmistus 
tekstiilikuiduista, langoista, lumpuista, kierretystä paperista, sisalista, juutista, kookoskui- 
dusta jne. käsin tai koneella.

TÄHÄN El KUULU:
Linoleumi- ja muiden kovapintaisten lattianpäällysteiden, joiden toinen puoli on tekstiiliä, 
valmistus kuuluu luokkaan 1239.
Korkista, kumista tai muovista tehtyjen lattianpäällysteiden valmistus, vaikka toinen puoli 
on tekstiiliä, kuuluu materiaalista riippuen luokkaan 1450, 2119 tai 2121.
Karkeiden mattojen valmistus, esim. ovimatot, kuuluu luokkaan 1450.

1234 Nauhojen valmistus
Kapeiden kudosten ja yhdensuuntaisten yhteen liimattujen tekstiililankojen tai -kuitujen 
muodostamien kuteettomien nauhojen valmistus.

Nimilappujen, merkkien yms. valmistus tekstiiliaineista.

Tyllin, pitsin ja muiden verkkokudosten valmistus. Nauhojen, myös kimmoisten kudelmien, 
valmistus metritavarana, kaistaleina tai määräkokoon leikattuina.

Koristeiden valmistus: koristepunokset, tupsut, pumpulat yms.
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1235 Köysien, sidenarujen ja verkkojen valmistus
Köysien ja sidenarujen valmistus tekstiilikuiduista. Näiden tuotteiden kyllästäminen ja 
päällystäminen kumilla tai muovilla.

Verkkojen punonta köysistä ja naruista. Köysistä ja verkoista valmistettujen tuotteiden 
valmistus: kalaverkot, laivojen suojukset, pehmikkeet lastin purkua varten, kuormausköy- 
det, metallirenkailla varustetut köydet.

1236 Kuitukankaiden, vanun ja näistä tehtyjen tuotteiden 
valmistus
Kuitukankaan valmistus tekstiilikuiduista, sen kaltaisen kankaan valmistus langoista sekä 
tällaisista kankaista valmistetut tavarat: lakanat, tyynyliinat, pöytäliinat, leikkausliinat yms.

Vanun valmistus puuvillasta tai muusta tekstiiliaineesta sekä vanuteosten valmistus, esim. 
maitosiivilät.

TÄHÄN El KUULU:
Asbestivanun valmistus kuuluu luokkaan 2290.
Kuitukangastuotteita vastaavien paperituotteiden valmistus kuuluu luokkaan 1539. 
Kankaasta valmistetut lakanat, tyynyliinat, pöytäliinat yms. kuuluvat luokkaan 1231. 
Farmaseuttisilla aineilla käsiteltyjen tuotteiden valmistus kuuluu luokkaan 1870.

1239 Muiden tekstiilituotteiden valmistus
Koruompelusten valmistus. Myös seinävaatteiden käsinkudonta.

Metalloidun langan, kumilangan, tekstiiliaineella päällystetyn köyden sekä kumilla tai 
muovilla kyllästetyn tai päällystetyn langan tai kaistaleen valmistus.

Pyöränrenkaan tukikudoksen valmistus vahvasta keinokuitulangasta. Muiden käsiteltyjen 
tai päällystettyjen tekstiilien valmistus: kalkiokangas, maalausta varten käsitellyt kudelmat, 
jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset kudelmat, liimalla päällystetyt tai kumilla käsitellyt 
tekstiilikudelmat; muovilla kyllästetyt tai päällystetyt kudelmat.

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

Lampun, kamiinan, kynttilän yms. sydänten (tekstiiliaineesta kudotut, palmikoidut tai 
neulotut), hehkusukkakudelmien ja hehkusukkien, paloletkujen yms. tekstiililetkujen, myös 
vuoratut, vahvistetut tai muuta ainetta olevin varustein; käyttö- ja kuljetushihnojen, myös 
metallilla tai muulla aineella vahvistetut; sekä muiden teknisten tekstiilitavaroiden valmis
tus: suodatus- ja puserruskangas, paperikoneissa käytettävät viirat ja konehuovat jne. 
Garnetoidut tekstiilikuitujätteet.

Linoleumin valmistus. Sellaisten lattianpäällysteiden valmistus, joissa on tekstiiliainepohjal- 
la muu päällystekerros.

TÄHÄN El KUULU:
Kudosten valmistus kudotusta metallilangasta kuuluu luokkaan 2483.
Sellaisten kudosten valmistus, joissa kyllästys tai päällystys ei näy paljaalla silmällä, kuuluu 
luokkaan 1212.
Tekstiilien pelkkä kyllästys ja päällystys erillisessä toimipaikassa kuuluu luokkaan 1213. 
Jos kumilla päällystetyissä käyttö- ja kuljetushihnoissa kumi on pääasiallisena aineena, 
kuuluu näiden hihnojen valmistus luokkaan 2119.
Sellaisten levyjen, laattojen, kaistaleiden, solumuovien tai solukumien, jotka on yhdistetty 
huopaan tai ei-kudottuihin kankaisiin ja joissa tekstiili on vain vahvistukseksi mukana, 
valmistus kuuluu luokkaan 2121 tai 2119.
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13 VAATTEIDEN, NAHKATUOTTEIDEN JA
JALKINEIDEN VALMISTUS

131 VAATTEIDEN VALMISTUS

1311 Kangasvaatteiden ja -asusteiden valmistus
Miesten, naisten, poikien, tyttöjen ja pikkulasten kangasvaatteiden valmistus: päällysvaat
teet, myös sadetakit; alusvaatteet ja yöpukimet; vauvanvaatteet; ulkoilupukimet, uima- 
asut; työ- ja virkapukimet; myös neuletuotteiset rinta- ym. liivit.

Vaatteiden leikkaus ja ompelu huovasta ja päällystetystä tai kyllästetystä tekstiilistä.

Neuletuotteiden valmistus ostetuista trikooneuloksista.

Kangasasusteiden valmistus: olkaimet, sukkanauhat, käsineet, huivit, kaulaliinat, solmiot 
yms.

Hatunteelmien, hattujen ja muiden päähineiden valmistus tekstiilimateriaalista. Hiusverkko
jen valmistus.

Hatunosien valmistus: vuorit, suojapäällykset, hatunrungot jne.

Jalkineiden valmistus tekstiiliaineesta ilman pohjia.

TÄHÄN El KUULU:
Joko käsin tai koneella tuottettujen neulevaatteiden ja -asusteiden (käsineet, myssyt, 
alusvaatteet, T-paidat, neulepuserot ja -takit yms. neulevaatteet ja -vaatetustarvikkeet) 
valmistus kuuluu luokkaan 1223.
Sukkien ja sukkahousujen valmistus kuuluu luokkaan 1222.
Turkisvaatteiden valmistus kuuluu luokkaan 1313.
Kenkien valmistus kuuluu luokkaan 1330.
Vaatteiden korjaus kuuluu luokkaan 6630 Pesulatoiminta.
Turvapäähineiden valmistus luokitellaan materiaalin mukaan, esim. asbestipäähineiden 
valmistus kuuluu luokkaan 2290.

1312 Nahkavaatteiden ja -asusteiden valmistus
Nahkavaatteiden ja -asusteiden valmistus: takit, housut, hameet ym. päällys- ja ulkoilu
vaatteet, hatut, käsineet (paitsi urheilukäyttöön), vyöt yms., myös tekonahasta.

1313 Turkisvaatteiden ja -asusteiden valmistus
Turkisten muokkaus, parkitseminen, valkaisu, värjäys jne. Myös nylkeminen ja kyniminen. 

Turkisvaatteiden ja -asusteiden, myös turkishattujen, valmistus.

Muut turkistuotteet, kuten taljat, matot yms.

Tekoturkisvaatteet, -hatut ym. -tuotteet.

TÄHÄN El KUULU:
Turkista sisältävien saappaiden ja kenkien valmistus kuuluu luokkaan 1330.
Turkiksilla somistettujen vaatteiden valmistus kuuluu luokkaan 1311 tai 1312. 
Raakavuotien, -nahkojen ja turkisten tuotanto kuuluu siihen luokkaan, missä ko. eläinten 
teurastus on suoritettu eli pääasiassa luokkiin 0140 Turkistarhaus tai 1111 Teurastus.
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132 NAHAN JA NAHKATUOTTEIDEN VALMISTUS

1321 Nahan valmistus
Nahan parkitseminen, muokkaus, kiillotus jne. Myös kuitunahan, pergamenttinahan, 
säämiskäparkitun nahan, kiiltonahan ja metalloidun nahan valmistus.

Kuitunahan valmistus, nahkaan tai nahkakuituihin perustuva, laattoina, levyinä tai rullina. 

TÄHÄN El KUULU:
Turkisten parkitseminen ja muokkaus kuuluu luokkaan 1313.
Nahkavaatteiden valmistus kuuluu luokkaan 1312.

1322 Laukkujen yms. nahkatuotteiden valmistus
Matkalaukkujen, matka-arkkujen, salkkujen yms. valmistus nahasta tai tekonahasta, 
vulkaanikuidusta, muovilevystä tai -kalvosta, pahvista tai tekstiilikudelmasta. Käsilaukku
jen, lompakkojen, kukkarojen, koteloiden ja kellonrannekkeiden valmistus edellä luetelluista 
materiaaleista.

Tekniseen tarkoitukseen käytettävien nahka- ja tekonahkateosten valmistus.

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

Muiden nahka- ja tekonahkateosten valmistus: kirjojen selät, sateenvarjokotelot, valokuva- 
kehykset yms.

TÄHÄN El KUULU:
Nahkavaatteiden ja nahkahattujen valmistus kuuluu luokkaan 1312.
Jalkineiden valmistus kuuluu luokkaan 1330.

133 JALKINEIDEN VALMISTUS
1330 Jalkineiden valmistus

Jalkineiden valmistus kaikkiin tarkoituksiin (lukuun ottamatta ortopediset kengät) kaikista 
aineista (paitsi ei asbestista ja tekstiiliaineesta ilman sovitettuja pohjia) kaikilla valmistusta
voilla: kengät, saapikkaat, sandaalit, tohvelit; kumisaappaat ym. vedenpitävät jalkineet; 
urheilujalkineet, myös muoviset hiihtokengät; suojajalkineet; nilkkaimet, säärystimet yms.

Kenkien valmistus joko kokonaan tai osittain nahasta, tekstiiliaineista, muovista, kumista, 
puusta tai muista aineista.

Jalkineiden valmistus leikkaamalla ja ompelemalla, liimaamalla, muotilla tai muulla tavalla.

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

TÄHÄN El KUULU:
Jalkineiden valmistus asbestista kuuluu luokkaan 2290.
Jalkineiden valmistus tekstiiliaineesta ilman pohjia kuuluu luokkaan 1311.
Ortopedisten jalkineiden valmistus kuuluu luokkaan 2641.
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1421

1422

1423

METSÄTEOLLISUUSTUOTTEIDEN VALMISTUS 

PUUTAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN VALMISTUS

TÄHÄN El KUULU:
Huonekalujen valmistus kuuluu luokkaan 1700.

PUUN SAHAUS, HÖYLÄYS JA KYLLÄSTYS 
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
Puun sahaus ja höyläys: pituussuunnassa sahattu, tasoleikattu, sorvattu, höylätty, 
profiloitu tai muulla tavalla työstetty puu.

Yhdistämättömien parkettilaattojen ja -rimojen, reuna- ja kehyslistojen valmistus.

Lastuvillan ja puujauhon valmistus. Hakkeen valmistus sahojen yhteydessä. Polttopuun 
sahaus ja pilkkominen.

Sahatavaran yms. puutavaran kyllästys.

TÄHÄN El KUULU:
Vanerin ja vaneriviilun valmistus kuuluu luokkaan 1421.
Lastulevyn valmistus kuuluu luokkaan 1422.
Kuitulevyn valmistus kuuluu luokkaan 1423.

VANERIN JA MUIDEN PUULEVYJEN VALMISTUS 

Vanerin ja vaneriviilun valmistus
Vaneriviilun valmistus.

Ristiinliimatun vanerin, viilutettujen puulevyjen ja muun sellaisen kerrospuun sekä erikois- 
käsitellyn puun valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Yli 6 mm paksummaksi sahatun, tasoleikatun tai sorvatun puulevyn valmistus kuuluu 
luokkaan 1410.

Lastulevyn valmistus
Lastulevyn valmistus puulastuista, sahanpurusta, puujauhosta tai muusta puumaisesta 
aineesta tekohartsin tai muun sideaineen avulla yhteen puristamalla.

TÄHÄN El KUULU:
Levyjen valmistus puulastusta, sahanpurusta tai muusta puumaisesta aineesta kipsi- tai 
muuta kivennäissideainetta käyttäen kuuluu luokkaan 2250.

Kuitulevyn valmistus
Pehmeän ja kovan kuitulevyn valmistus, myös kuitulevyn päällystäminen.
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143 RAKENNUSPUUSEPÄNTUOTTEIDEN VALMISTUS

1431 Puutalojen valmistus
Pystytystä varten valmiiden puurakennusten tehdasmainen tai käsityömäinen valmistus: 
asuinrakennukset vakituista tai vapaa-ajan asumista varten, saunat, vajat jne.

Myös tällaisten valmiiden puurakennusten pystytys rakennuspaikalla, jos sen suorittaa 
rakennuksen valmistaja.

TÄHÄN El KUULU:
Puutalojen pystytys rakennusyrityksen toimesta kuuluu rakentamisen luokkaan 3525.

1439 Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus: ovet, ikkunat, ikkunaluukut, portaat, ovien ja 
ikkunoiden karmit ja muut niiden kaltaiset tavarat.

Kirvesmiehen teosten valmistus: hirret, parrut, kattotuolit ja muut niiden kaltaiset puuteok- 
set, joita käytetään talon rakenneosina tai rakennustelineissä, holvikaaren kannattimina 
jne.

Solulevyjen ja yhdistettyjen parkettilaattojen valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Yhdistämättömien parkettilaattojen ja levyjen valmistus kuuluu luokkaan 1410. 
Puutalojen valmistus kuuluu luokkaan 1431.

144 PUUPAKKAUSTEN JA -LAATIKOIDEN VALMISTUS
1440 Puupakkausten ja -laatikoiden valmistus

Puisten pakkauslaatikoiden, -rasioiden, -häkkien ja muiden niiden kaltaisten päällysteiden 
valmistus. Puisten kaapelikelojen, kuormalavojen, -alustojen ja muiden niiden kaltaisten 
tavaroiden valmistus.

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

TÄHÄN El KUULU:
Sellaisten matkalaukkujen valmistus, joita ei ole päällystetty millään muulla aineella kuin 
puulla, kuuluu luokkaan 1450. Myös palmikointiaineesta valmistettujen laatikoiden tuotanto 
kuuluu luokkaan 1450.

145 MUIDEN PUUTUOTTEIDEN VALMISTUS
1450 Muiden puutuotteiden valmistus

Muiden puutuotteiden valmistus: työkalut, työkalunkehykset, -varret ja -kädensijat; harjan- 
ja luudankehykset ja -varret; jalkineiden puulestit ja pakotuspuut; patsaat ja muut 
koriste-esineet puusta; vaateripustimet; upotekoristeinen puu; henkilökohtaiset käyttö- ja 
koriste-esineet puusta; puiset talous- ja keittiöesineet; kalustusesineet (kuten maustehyllyt 
yms.) puusta.

Puolien, lankarullien ja niiden kaltaisten esineiden valmistus puusta.

Ruumisarkkujen valmistus.

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

Tuotteiden valmistus luonnonkorkista ja puristekorkista.

3 471186J
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Korkista tehtyjen lattianpäällysteiden valmistus, vaikka toinen puoli on tekstiiliä.

Palmikoiden ja niiden kaltaisten punonta- ja palmikointiaineista, myös muovisista, tehtyjen 
tavaroiden, esim. mattojen ja säleikköjen valmistus.

Kori- ja punontateosten sekä muiden teosten valmistus, jotka on tehty välittömästi 
määrämuotoisiksi punonta- ja palmikointiaineista.

TÄHÄN El KUULU:
Puusta valmistettujen laitteiden ja koneiden sekä määrättyyn koneeseen tai laitteeseen 
tunnistettavien puisten osien valmistus kuuluu luokkaan 25.
Puusta tehtyjen jollain muulla aineella kuin puulla päällystettyjen matka-arkkujen ja 
-laukkujen valmistus kuuluu luokkaan 1322, myös muovilevyllä päällystettyinä.
Kellojen koteloiden valmistus kuuluu luokkaan 2644.
Epäaitojen korujen valmistus puusta kuuluu luokkaan 2909.
Huonekalujen valmistus kuuluu luokkaan 1700.
Valaisimien ja valaisinkalusteiden valmistus kuuluu luokkaan 2905.
Jalkineiden ja jalkineiden osien valmistus kuuluu luokkaan 1330.
Kävelykeppien ja puisten sateenvarjojen kädensijojen valmistus kuuluu luokkaan 2909. 
Mattojen tai säleikköjen valmistus tekstiilimateriaalista kuuluu luokkaan 1233.

15 MASSAN, PAPERIN JA PAPERITUOTTEIDEN
VALMISTUS

151 MASSAN, PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUS

1511 Massan erillinen valmistus
Massan valmistus puusta pääasiallisesti tai yksinomaan toisille toimipaikoille toimitettavak
si: mekaaninen puumassa (puuhioke), puolikemiallinen puumassa, sooda- tai sulfaattisellu 
(myös liukosellu), sulfiittisellu.

Massan valmistus muusta aineesta kuin puusta pääasiallisesti tai yksinomaan toisille 
toimipaikoille toimitettavaksi (oljesta, lumpusta, paperinjätteestä jne.).

1512 Massan, paperin ja kartongin yhdistetty valmistus
Paperin, pahvin tai kartongin valmistus pääasiallisesti samassa toimipaikassa valmistetusta 
massasta ja sellusta. Vertaa seuraavan luokan määritelmään.

1513 Paperin ja kartongin erillinen valmistus
Paperin, pahvin ja kartongin valmistus pääasiallisesti toisilta toimipaikoilta hankitusta 
massasta tai sellusta.

Päällystämättömän tai päällystetyn paperin ja pahvin valmistus rullina tai arkkeina. 
Sanomalehtipaperin valmistus sekä muun paino- tai kirjoituspaperin valmistus. Pyyhe- ja 
lautasliinojen sekä nenäliinojen yms. tuotteiden valmistukseen tarkoitetun paperin valmis
tus. Selluloosavanun valmistus. Aallotuspaperin tuotanto aaltopahvin valmistusta varten. 
Paperin valmistus pakkaustarkoituksiin. Savukepaperin valmistus. Pergamentti- ja greasep- 
roofpaperin ja -pahvin sekä niiden jäljitelmien valmistus, kiillotetun läpikuultavan paperin 
valmistus.

Monikerrospaperin valmistus.

Käsin tehdyn paperin valmistus.



67

Toimipaikan ulkopuolelta hankitun paperin, pahvin ja kartongin jatkojalostus: päällystetty, 
kyllästetty, rypytetty, laskostettu ja kerrostettu paperi ja pahvi.

Suodatinkappaleiden, -laattojen ja levyjen valmistus paperimassasta.

TÄHÄN El KUULU:
Aaltopaperin ja -pahvin valmistus kuuluu luokkaan 1522.
Päällystetyn ja kyllästetyn paperin valmistus kuuluu siihen luokkaan, mihin päällystys- tai 
kyllästysaineen valmistus kuuluu, jos päällyste tai kyllästysaine muodostaa tuotteen 
pääasiallisen osan.
Hiomapaperin valmistus kuuluu luokkaan 2290.
Tapettien sekä muiden seinäpaperien valmistus kuuluu luokkaan 1531.
Muiden paperista valmistettujen tuotteiden valmistus kuuluu luokkaan 1539.

152 PAPERI- JA KARTONKIPAKKAUSTEN VALMISTUS

1521 Säkkien ja pussien valmistus
Säkkien ja pussien valmistus paperista tai pahvista.

1522 Aaltopahvin sekä muiden paperi- ja kartonkipakkausten 
valmistus
Aaltopaperin, -kartongin ja -pahvin valmistus.

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

Taivekoteloiden, -rasioiden ja -laatikoiden valmistus paperista, kartongista tai pahvista.

Muiden paperipakkausten valmistus: lokerolaatikot, kirjekaukalot ja niiden kaltaiset pahvie- 
sineet, jollaisia käytetään esim. toimistoissa tai myymälöissä.

Kananmunien pakkauskennojen ja muiden pakkausalustojen valmistus selluloosavanusta. 

TÄHÄN El KUULU:
Kirjekuorien valmistus kuuluu luokkaan 1539.

153 MUU PAPERI- JA KARTONKITUOTTEIDEN VALMISTUS

1531 Tapettien valmistus
Paperitapettien ja muiden niiden kaltaisten seinänpäällysteiden valmistus paperista, myös 
muovilla tai muulla aineella päällystetyt.

Seinänpäällysteiden valmistus tekstiilimateriaalista.

TÄHÄN El KUULU:
Muovisten seinänpäällysteiden valmistus kuuluu luokkaan 2121.

1539 Muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
Hiilipaperin ja muun jäljentävän paperin sekä siirtopaperin valmistus, määräkokoon 
leikattuna.

Kirjepaperilehtiöiden, kirjekuorien, kirjekorttien, postikorttien valmistus. Kirjepaperia, kirje
kuoria jne. sisältävien paperisten ja pahvisten rasioiden ja kansioiden valmistus.



WC-paperin, nenäliinojen, käsipyyhkeiden, lautasliinojen, pöly- ja pesuriepujen sekä 
muiden kotitaloudessa käytettävien paperi-, pahvi-, paperimassa- ja selluloosavanuteosten 
valmistus: kertakäyttöastiat, kuppien alustat jne.

Terveyssiteiden, tamponien, vauvanvaippojen, lasten makuualustojen sekä vaatteiden ja 
vaatetustarvikkeiden valmistus paperista, paperimassasta tai selluloosavanusta.

Muiden paperi- ja pahviesineiden sekä muotoiltujen selluloosavanuteosten valmistus: 
puolat, puolapillit ja niiden kaltaiset pohjalliset; suodatinpaperi ja -pahvi, kirjoituspaperi ja 
muu grafiikkapaperi, määräkokoon leikattuna, painettuna, kohopainettuna tai lävistettynä; 
takertuvalla aineella käsitelty paperi; nimi- ja osoitelaput.

16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN
Kirjojen, sanoma- ja aikakauslehtien ja muiden painotuotteiden painaminen. Tähän kuuluu 
myös sellainen painamista palveleva toiminta kuten sitominen, asemointi, painolaattojen, 
-levyjen ja -sylinterien painokuntoon saattaminen.

Painotuotteiden kustantaminen joko painamisen yhteydessä tai erikseen. Kustannustoimin
nalla tarkoitetaan mm. painotuotteen rahoitusta, teknistä, taiteellista, oikeudellista toim in
taa sekä markkinointia ja ilmoitustoimintaa.

TÄHÄN El KUULU:
Äänilevyjen ja muiden äänitteiden kustantaminen kuuluu virkistys- ja kulttuuripalvelun 
luokkaan 9132.

161 KUSTANTAMINEN; PAINAMINEN KUSTANTAMISEN
YHTEYDESSÄ

1611 Lehtien kustantaminen; painaminen lehtien kustantamisen 
yhteydessä
Sanoma- ja aikakauslehtien kustantaminen.

Sanoma- ja aikakauslehtien kustantamisen ohella tapahtuva pääasiassa toimipaikan itse 
kustantamien sanoma- ja aikakauslehtien painaminen.

TÄHÄN El KUULU:
Yksinomainen tai pääasiallinen kustannustoiminnasta erillinen painotoiminta kuuluu luok
kaan 1620.

1612 Kirjojen kustantaminen; painaminen kirjojen 
kustantamisen yhteydessä
Kirjojen kustantaminen sekä kustantamisen ohella tapahtuva pääasiallisesti toimipaikan itse 
kustantamien kirjojen painaminen.

Nuottien, lentolehtisten, karttojen, karttapallojen, onnittelukorttien, taidejäljennösten ja 
muiden painotuotteiden kustantaminen sekä näiden kustantamiseen liittyvä painaminen.

TÄHÄN El KUULU:
Yksinomainen tai pääasiallinen kirjojen painaminen kuuluu luokkaan 162.
Kirjailijat, säveltäjät, insinöörit, arkkitehdit ja muut alkuperäismateriaalia tuottavat henkilöt 
harjoittavat toimintaa, joka kuuluu joko siihen teollisuuden luokkaan, jossa kyseinen 
toiminta tapahtuu, tai tavallisesti luokkaan M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle tai 
luokkaan R Virkistys- ja kulttuuripalvelu; esim. 9133 Taiteilijatoiminta.
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162 ERILLINEN PAINAMINEN
1620 Erillinen painaminen

Sanoma- ja aikakauslehtien, kirjojen, etikettien, lomakkeiden, mainospainotuotteiden,
nuottien, lentolehtisten, karttojen, karttapallojen, postikorttien ja muun materiaalin paina
minen palkkiotyönä tai tilaustyönä kustantamoille tai muille tilaajille. Muille kuin kustanta
moille tapahtuvasta painamisesta voidaan mainita painaminen teollisuuden toimeksiannos
ta ja postimerkkien, setelien, vero- ja leimamerkkien painaminen viranomaisille.

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

Kustannusliikkeen kirjapaino, joka tekee merkittävän osan painotöistään ulkopuolisille, 
erotetaan erilliseksi painopaikaksi.

Painamiseen kuuluu myös eri menetelmillä tapahtuva materiaalin jäljentäminen: monistus 
monistuskoneella, tietokoneohjattu monistustoiminta, valojäljennökset ja lämpökopiot.

Kirjojen sidonta painamisen yhteydessä.

163 PAINAMISTA PALVELEVA TOIMINTA
1630 Painamista palveleva toiminta

Erilliset sitomot, tekstinvalmistus- ja reprolaitokset.

Asemointi, painolaattojen, -levyjen ja -sylintereiden painokuntoon saattaminen sekä muun 
painoissa käytettävän materiaalin valmistus toiselle toimipaikalle.

TÄHÄN El KUULU:
Painolaattojen ja muun painoissa käytettävän materiaalin valmistus kuuluu valmistusaineen 
mukaiseen teollisuuden luokkaan.
Kirjasimien ja ladontakehikkojen valmistus kuuluu luokkaan 2519.

17 HUONEKALUJEN VALMISTUS
170 HUONEKALUJEN VALMISTUS
1700 Huonekalujen valmistus

Huonekalujen valmistus muusta materiaalista kuin kivestä tai keraamisesta aineesta 
(metallista, puusta, pajusta, bambusta, lasista, nahasta, muovista jne.). Niitä voidaan 
käyttää erilaisten tilojen sisustukseen tai erilaisten tilojen käyttöesineinä. Tähän luokkaan ei 
kuitenkaan kuulu sellaisten huonekalujen valmistus, jotka ovat luonteeltaan pääasiallisesti 
tieteellisiä, lääkinnällisiä tai laboratoriovälineitä.

Vuoteenpohjien valmistus. Patjojen ja niiden kaltaisten kalustustarvikkeiden valmistus. 
Nämä voivat olla joustettu ja tai millä aineella tahansa täytettyjä tai pehmustettuja tai 
vaahto-, sieni-, solukumista tai solumuovista tehtyjä.

TÄHÄN El KUULU:
Valaisinkalusteiden ja lamppujen valmistus kuuluu luokkaan 2905.
Lääkintä-, hammaslääkintä-, kirurgisten ja eläinlääkintäkalusteiden valmistus (esim. leik
kuu- ja tutkimuspöydät ja sairaalavuoteet mekaanisin varustein) kuuluu luokkaan 2641.
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18 KEMIKAALIEN JA KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN
VALMISTUS

181 PERUSKEMIKAALIEN VALMISTUS
1811 Rikkihapon valmistus

Rikkihapon ja savuavan rikkihapon valmistus.

Rikkidioksidin ja rikkitrioksidin valmistus.

1812 Alkalin ja kloorin valmistus
Kloorin valmistus.

Natriumhydroksidin (kaustisen soodan) ja kaliumhydroksidin (kaustisen potaskan) valmis
tus.

1813 Teollisuuskaasujen valmistus
Vedyn, jalokaasujen, hapen ja typen valmistus.

Typpioksidulin valmistus.

Hiilidioksidin, asetyleenin ja ponnekaasujen valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Nestekaasujen valmistus raakaöljystä kuuluu luokkaan 1910.
Nestekaasujen pullotus kuuluu luokkaan 1929.

1814 Fosforihapon valmistus
Fosforihapon valmistus.

Fluorivetyhapon valmistus.

1815 Ammoniakin ja typpihapon valmistus
Typpihapon, ammoniakin, kaupallisen ammoniumkloridin, kaliumnitraatin ja muiden typpi
yhdisteiden valmistus.

1816 Hiilivetyjen valmistus
Hiilivetyjen valmistus. Fenolin ja asetonin valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Asetyleenin valmistus kuuluu luokkaan 1813.
Tärpätin ja mäntyöljyn valmistus kuuluu luokkaan 1890.
Formaldehydin ja muurahaishapon valmistus kuuluu myös luokkaan 1890.

1819 Muiden peruskemikaalien valmistus
Pasutetun rikkikiisun, metyylialkoholin, sulfidien ja polysulfidien, etikkahapon, metallisuo- 
lojen, suolahapon, kloraattien ja hypokloriittien, värien ja väriaineiden, titaanioksidin ym. 
peruskemikaalien valmistus.

Puuhiilen poltto ja tulenkestävän laastin valmistus.

Torjunta-aineissa käytettävien syntetisoitujen yhdisteiden valmistus.
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TÄHÄN El KUULU:
Toimialalle peruskemikaalien valmistus tyypillisten tuotteiden kuten typpiyhdisteiden val
mistus kuuluu luokkaan 1815 ja typpilannoitteiden valmistus luokkaan 1821, vaikka näitä 
tuotteita käytettäisiin muuhun tarkoitukseen kuin lannoitteina.
Muoviaineiden (perusmuodoissaan) ja hartsien valmistus kuuluu luokkaan 1830. 
Kumiaineiden valmistus kuuluu luokkaan 1840.
Etyylialkoholin valmistus kuuluu luokkaan 1161.
Propaanin ja butaanin valmistus kuuluu luokkaan 1910.

182 LANNOITTEIDEN JA TORJUNTA-AINEIDEN VALMISTUS
1821 Lannoitteiden valmistus

Puhtaiden ja sekoitettujen typpi-, fosfaatti- ja kalilannoitteiden valmistus. Tähän luokkaan 
kuuluvat myös urean valmistus, luonnon kalisuolan ja kemiallisesti käsiteltyjen muiden 
luonnon lannoitteiden valmistus.

1822 Torjunta-aineiden valmistus
Desinfioimisaineiden valmistus, hyönteisten, tuhosienten ja rikkaruohojen hävittämisainei- 
den valmistus, itämistä estävien aineiden, kasvien kasvunsäätöhormonien ja niiden 
kaltaisten tuotteiden valmistus vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina 
tai esineinä.

TÄHÄN El KUULU:
Torjunta-aineissa käytettävien syntetisoitujen yhdisteiden valmistus kuuluu luokkaan 1819.

183 HARTSIEN JA MUOVIAINEIDEN VALMISTUS
1830 Hartsien ja muoviaineiden valmistus

Muoviaineiden (perusmuodoissaan) valmistus: fenolimuovit, aminomuovit, alkydit ja muut 
polyesterit, amidimuovit, uretaanimuovit ja muut kondensaatio-, polykondensaatio- ja 
polyadditiomuovit; eteenimuovit, styreenimuovit, vinyylikloridimuovit, vinyyliasetaattimuo- 
vit, akryylimuovit ja muut polymeraatio- ja sekapolymeraatiomuovit; selluloosanitraatti, 
selluloosaeetterit, CMC ja muut selluloosajohdannaiset ja selluloosapohjaiset tuotteet; 
hartsiesterit, kloorikumi ja muut luonnonkumin kemialliset johdannaiset; muut suurpoly- 
meerit, tekohartsit ja muoviaineet.

Termi 'perusmuodoissaan' tarkoittaa muoviaineita nesteinä ja tahnoina (liuoksina, dispers- 
sioina, emulsioina), jauheena, jyväsinä ja hiutaleina, kappaleina, möhkäleinä ja niiden 
kaltaisissa muodoissa.

TÄHÄN El KUULU:
Kalvojen, levyjen, laattojen, putkien yms. 'muovipuolivalmisteiden' tuotanto sekä muovien 
värjääminen ja regenerointi kuuluvat luokkaan 2121.

184 KUMIAINEIDEN VALMISTUS
1840 Kumiaineiden valmistus

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

Synteettisen kumin ja luonnonkumin seoksien valmistus 'perusmuodoissaan', laattoina, 
levyinä ja kaistaleina.
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185 TEKOKUITUJEN VALMISTUS
1850 Tekokuitujen valmistus

Katkomattomien tekokuitukimppujen sekä karstaamattomien ja kampaamattomien katkot
tujen tekokuitujen valmistus.

Katkomattomien tekokuitulankojen valmistus, teksturoituina tai teksturoimattomina. 

Yksikuitulangan ja kaistaleen valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Katkotuista tekokuitukimpuista valmistettujen lankojen tuotanto kuuluu luokkaan 1211.

186 MAALIEN JA PAINOVÄRIEN VALMISTUS
1860 Maalien ja painovärien valmistus

Maalin, lakan, lakkamaalin ja kitin valmistus.

Puunkyllästysaineiden valmistus.

Valmistettujen keraamisten pigmenttien, samennusaineiden ja värien, lasiintuvien emalien, 
lasitteiden, lysterien sekä niiden kaltaisten keraamisessa, emaloimis- ja lasiteollisuudessa 
käytettävien tuotteiden valmistus.

Taiteilijan-, koulu- ja juliste värien, sävytysvärien ja niiden kaltaisten värien valmistus.

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

Orgaanisten liuotin- ja ohennusaineyhdisteiden yms. valmistus. Valmistettujen maalin- ja 
lakanpoistoaineiden tuotanto.

Painovärien, tussin ja musteen valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Värien ja väriaineiden valmistus kuuluu luokkaan 1819.
Pigmenttien kuten titaanioksidin, kromiyhdisteiden ja muiden väriaineiden kemiallisten 
yhdisteiden valmistus kuuluu myös luokkaan 1819.

187 LÄÄKKEIDEN VALMISTUS
1870 Lääkkeiden valmistus

Farmaseuttisten valmisteiden tuotanto lääke- ja eläinlääketieteellisiin tarkoituksiin: apteek
kituotteet; ampullit, tabletit, kapselit, voiteet, pulverit tai liuokset; murskatut, jauhetut tai 
muuten valmistetut yrttilääkeaineet.

Farmaseuttisten tuotteiden valmistuksessa käytettävien kemiallisten aineiden valmistus: 
antibiootit, rauhastuotteet, perusvitamiinit, oopiumin johdannaiset, sulfat, seerumit ja 
plasmat, salisyylihappo ja sen suolat ja esterit, glukosidi ja kasvialkaloidi, kemiallisesti 
puhdas sokeri jne.

Farmaseuttisilla aineilla käsiteltyjen tai lääkintäkäyttöön tai kirurgiseen käyttöön tarkoitettu
jen vanun, sideharson, kääreiden, haavanompelulangan ja niiden kaltaisten tavaroiden 
valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Diagnostiikassa käytettävien tuotteiden valmistus kuuluu luokkaan 1819.
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188 PESUAINEIDEN, KOSMETIIKKA- JA 
TOALETTITUOTTEIDEN VALMISTUS

1880 Pesuaineiden, kosmetiikka- ja toalettituotteiden valmistus
Saippuan ja suovan valmistus tankoina, paloina, valettuina kappaleina, hiutaleina, jauhee
na, pulvereina, tahnoina ja liuoksina. Saippuana käytettävien orgaanisten pinta-aktiivisten 
tuotteiden valmistus tankoina, paloina ja valettuina kappaleina. Saippualla kyllästetyn tai 
päällystetyn paperin, vanun tai muun materiaalin valmistus.

Hiustenhoitoaineiden valmistus: sampoot, hiuslakat ja permanenttinesteet jne. Partave
sien, -rasvojen, ja -vaahdokkeiden valmistus.

Hajustevalmisteiden kuten hajuvesien ja toalettivesien valmistus.

Ehostusaineiden valmistus, myös kynsienhoitovalmisteet.

Suuhygieniatuotteiden ja hammashoitotuotteiden valmistus, myös tekohampaiden kiinni- 
tysjauheet ja vahat.

Muiden hajustevalmisteiden, kosmeettisten ja toalettivalmisteiden tuotanto, kuten deodo
rantit, kylpysuolat ym.

Kiillotusaineiden ja voiteiden valmistus jalkineita, huonekaluja, lattioita, lasia tai metallia 
varten. Hankausjauheiden ja -tahnojen valmistus.

Tekovahojen ja valmistettujen vahojen tuotanto.

Huoneilman raikastajien valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Kemiallisesti määriteltyjen yhdisteiden ja tiivisteiden sekä haihtuvien öljyjen valmistus 
kuuluu luokkaan 1819.

189 MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS
1890 Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus

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

Kaseiiniliimojen, gelatiinin, gelatiinijohdannaisten sekä kala-, luu-, nahka- ja niiden kaltais
ten liimojen valmistus. Dekstriiniliiman, tärkkelysliisterin ja tärkkelysliiman valmistus. 
Kumiin ja muoviin perustuvien liimojen sekä muiden liimojen valmistus.

Peptonien ja muiden proteiiniaineiden ja niiden johdannaisten ja vuotajauheen valmistus.

Tulenkestävän laastin valmistus.

Segerin keilojen valmistus.

Tekstiilien viimeistelyyn käytettävien tuotteiden valmistus.

Metallien peittausaineiden, hitsaus- ja juottojauheiden ja -tahnojen valmistus.

Aktiivihiilen, voiteluöljyn lisäaineiden, valmistettujen vulkanoinnin kiihdyttimien ja muiden 
teollisuuskäyttöön tarkoitettujen kemiallisten tuotteiden valmistus.

Ruosteenesto- ja jäätymisenestoaineiden, hydrauliikassa käytettävien nesteiden, diagnostii
kassa käytettävien tuotteiden, laboratorioregenssien yms. tuotteiden valmistus.

Tärpätin ja mäntyöljyn valmistus.

Formaldehydin ja muurahaishapon valmistus.



Sitosterolin valmistus.

Entsyymien valmistus.

Muiden muualla mainitsemattomien kemiallisten tuotteiden valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Tulitikkujen ja kynttilöiden valmistus kuuluu luokkaan 2909.

19 ÖLJY- JA KIVIHIILITUOTTEIDEN SEKÄ
YDINPOLTTOAINEEN VALMISTUS

191 ÖLJYN JALOSTUS 
1910 Öljyn jalostus

Bensiinin, petrolin, diesel- ja polttoöljyjen valmistus öljynjalostamoissa.

Propaanin, butaanin ja muiden kaasujen valmistus öljynjalostamoissa.

Parafiinin, vahan, maaöljybitumin ja muiden maaöljytuotteiden valmistus.

192 ÖLJYTUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS

1921 Voiteluaineiden valmistus
Voiteluöljyjen ja -rasvojen valmistus.

1922 Bitumisten kateaineiden valmistus
Bitumisten kateaineiden valmistus.

Bitumilla, asfaltilla tai tervalla päällystetyn tai kyllästetyn kattopahvin, eristyshuovan, 
vuoraushuovan ja vuorauspaperin valmistus.

1929 Muiden öljy- ja asfalttituotteiden valmistus
Propaanin, butaanin ja muiden nestekaasujen täyttölaitokset.

Asfalttimassan valmistus.

Bitumiliiman ja muiden maaöljybitumiin, luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, kivennäister- 
vaan tai kivennäispikeen perustuvien bitumisten seosten valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Siirrettävät asfalttiasemat kuuluvat rakentamisen luokkaan 37.

193 KOKSAAMOT
1930 Koksaamot

Koksaamoissa tapahtuva koksin, puolikoksin, retorttihiilen ja koksaamojen jätetuotteiden 
kuten tervan ja pien valmistus kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta.

Koksausprosessissa syntyvät kaasut.

TÄHÄN Ei KUULU:
Erillisellä prosessilla valmistettavien kaasujen valmistus kuuluu energiahuollon luokkaan 
3300.
Kivihiilitervan tislaustuote, piki, katsotaan kemialliseksi prosessiksi ja kuuluu siksi luokkaan 
1819.
Luonnonkaasun jakelu kuuluu kuljetuksen luokkaan 5500.
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194 YDINPOLTTOAINEEN VALMISTUS
1940 Ydinpolttoaineen valmistus

Lohkeavien kemiallisten alkuaineiden ja isotooppien valmistus.

Isotooppien ja niiden epäorgaanisten yhdisteiden valmistus. Toriumin ja uraniumin, josta u 
235 on erotettu, valmistus.

Polttoaine-elementtien valmistus ydinreaktoreissa käytettäviksi.

21 KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS

211 KUMITUOTTEIDEN VALMISTUS

2111 Renkaiden valmistus ja pinnoitus
Ajoneuvojen sisä- ja ulkorenkaiden valmistus kumista. Näitä voidaan käyttää kaikenlaisten 
ajoneuvojen ja ilma-alusten samoin kuin lelujen, liikuteltavien huonekalujen, koneiden, 
tykistöaseiden, lääkintä- ja kirurgisten varusteiden ym. pyörissä. Tähän luokkaan kuuluu 
pneumaattisten ja umpirenkaiden valmistus.

Kumirenkaiden osien kuten kulutuspintojen tai kehänauhojen valmistus.

Kumirenkaiden päällystämisessä käytettävien liuskojen valmistus.

Renkaiden pinnoitus ja päällystäminen.

TÄHÄN El KUULU:
Kumirenkaiden korjausartikkelien valmistus kuuluu luokkaan 2119.
Puhjenneiden renkaiden korjaus kuuluu moottoriajoneuvojen korjauksen luokkaan 4543.

2119 Muiden kumituotteiden valmistus
Valmiiden ja puolivalmiiden kumituotteiden; vulkanoimattomasta ja vulkanoidusta kumista 
valmistettujen tuotteiden ja kovakumituotteiden sekä luonnonkumista tai synteettisestä 
kumista valmistettujen tuotteiden valmistus.

Monien erilaisten tuotteiden valmistusta: laatat, levyt, kaistaleet, lanka, tangot ja muoto- 
tangot; letkut ja putket; käyttö- ja kuljetushihnat; hygieeniset ja farmaseuttiset esineet; 
vaatteet, päähineet ja vaatetustarvikkeet; lattianpäällysteet jne.

Ilmalla täytettävien kumiveneiden ja -lauttojen valmistus.

Kumin regenerointi.

TÄHÄN El KUULU:
Kumirenkaiden päällystämisessä käytettävien liuskojen valmistus kuuluu luokkaan 2111. 
Kumijalkineiden valmistus kuuluu luokkaan 1330.
Kimmoisten kudelmien valmistus kuuluu luokkaan 1239.
Lääkintä-, hammaslääkintä- ja eläinlääkintäkojeiden ja -laitteiden valmistus kuuluu luokkaan 
2641.
Tieteellisten instrumenttien valmistus kuuluu luokkaan 2642.
Solukumilla päällystettyjen patjojen valmistus kuuluu luokkaan 1700.
Leikkikalujen ja pelien valmistus kuuluu luokkaan 2904.
Urheiluvälineiden valmistus kuuluu luokkaan 2903.
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212 MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS

2121 Kalvojen, levyjen, putkien yms. muovituotteiden valmistus
Seuraavanlaisten muovituotteiden valmistus: laatat, levyt, kaistaleet, kelmut tai ohkolevyt; 
putket, sauvat, tangot ja muototangot; itsetakertuvalla liimalla tai muulla sellaisella aineella 
sivellyt kaistaleet, laatat, levyt, kelmut tai ohkolevyt; muoviset seinän- ja lattianpäällysteet 
laattoina tai levyinä; tekniset osat ja muut 'muovipuolivalmisteet'.

Muovijätteen ja romun rouhinta tai uudelleengranulointi jälleenkäyttöä varten.

Muovien värjäys ja regenerointi.

Muiden aineiden sekoittaminen muoviin (sen ominaisuuksien parantamiseksi).

TÄHÄN El KUULU:
Varsinainen perusmuovien valmistus, hartsien valmistus ja muovien polymerointi kuuluu 
luokkaan 1830.

2129 Muiden muovituotteiden valmistus
Muovisten saniteettiesineiden valmistus: kylpyammeet, pesuistuimet, wc-altaat, pesualtaat 
jne.

Pakkaus- ja kuljetustarvikkeiden valmistus: säkit, pussit, laatikot, astiat, pullot jne. 
Muoviköysien ja -narujen valmistus.

Pöytä-, saniteetti- ja keittiöesineiden valmistus muovista.

Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus: ovet, ikkunat, oven- ja ikkunankarmit jne.

Muiden muovituotteiden valmistus: lamppujen ja valaistuskalusteiden osat, toimisto- ja 
koulutarvikkeet, varusteet ja tarvikkeet huonekaluihin, muovipäähineet ym. muoviteokset.

TÄHÄN El KUULU:
Muoviraaka-aineiden tuotanto kuuluu luokkaan 1830.
Synteettisestä tai luonnonkumista valmistetut teokset kuuluvat luokkaan 2119.
Punosten ja punontatuotteiden valmistus kuuluu luokkaan 1450.
Jalkineiden valmistus kuuluu luokkaan 1330.
Solumuovilla päällystettyjen patjojen valmistus kuuluu luokkaan 1700.
Pelien ja lelujen valmistus kuuluu luokkaan 2904.
Urheiluvälineiden valmistus kuuluu luokkaan 2903.

22 LASI-, SAVI- JA KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS

221 LASIN JA LASITUOTTEIDEN VALMISTUS
2210 Lasin ja lasituotteiden valmistus

Tasolasin valmistus valamalla, valssaamalla, vetämällä tai puhaltamalla, suorakulmaisiksi 
kappaleiksi tai muulla tavalla leikattuna, taivutettuna tai muuten valmistettuna, myös 
pinnalta hiottuna tai kiillotettuna.

Lasilevystä valmistetun eristyslasin valmistus. Lyijykehysteisten ikkunoiden ja niiden 
kaltaisten tavaroiden valmistus.

Karaistun tai eri kerroksista valmistetun varmuuslasin valmistus: autojen tuuli-, sivu ja 
takalasit yms.

Lasipeilien valmistus, myös kehystettyinä.
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Koripullojen, pullojen, tölkkien, ruukkujen, putkiloiden ja niiden kaltaisten astioiden 
valmistus lasista. Näitä käytetään tavallisesti tavaroiden pakkaukseen tai kuljetukseen. 
Tähän kuuluvat myös tölkit ja astiat, joita käytetään kotitaloudessa säilömään.

Tulppien, kansien ja muiden astioiden lasisten sulkemislaitteiden valmistus.

Sellaisten lasitavaroiden valmistus, joita tavallisesti käytetään pöytä-, keittiö-, toaletti- tai 
toimistoesineinä, sisäkoristeluun tai sen kaltaisiin tarkoituksiin.

Valaisinkalusteisiin kuuluvien lasiosien kuten kupujen valmistus lasista. Optisten lasiesinei
den valmistus.

Lasisten eristeiden sekä sähkökoneiden, -laitteiden ja -tarvikkeiden lasisten eristysosien 
valmistus.

Lasikuidun ja lasikuitulangan valmistus.

Muiden lasiteosten valmistus: avonaiset lasikuvut sähkölamppujen yms. valmistusta 
varten, termospullojen ja muiden termosastioiden lasisäiliöt, tiilet, laatat yms. teokset, 
lasihelmet jne.

TÄHÄN El KUULU:
Lasivillan ja muiden kudontaan soveltumattomien lasikuitujen sekä lasihuovan, lasikuitu- 
mattojen ja muiden lasikuituteosten valmistus kuuluu luokkaan 2260.
Lasikuitulangasta valmistettujen kudelmien valmistus kuuluu luokkaan 1212.
Optisten elementtien optinen valmistus kuuluu luokkaan 2643.
Lääkintä- ja laboratoriovarusteiden valmistus kuuluu luokkaan 2641.
Lasisten leikkikalujen valmistus kuuluu luokkaan 2904.

222 POSLIINITUOTTEIDEN JA SAVIASTIAIN VALMISTUS
2220 Posliinituotteiden ja saviastiain valmistus

Keraamisten tuotteiden valmistus posliinista ja muusta keraamisesta aineesta: posliini-, 
kivi-, savi-, puoliposliini- tai jäljitellyt posliinitavarat.

Pöytäesineiden ja muiden sellaisten esineiden valmistus, jollaisia käytetään talous- ja 
toalettitarkoituksiin. Pienoispatsaiden ja muiden koriste-esineiden sekä henkilökohtaisten 
koruesineiden sekä sisustusesineiden valmistus.

Laboratoriotarvikkeiden sekä kemialliseen tai tekniseen käyttöön tarkoitettujen esineiden 
valmistus. Kaukaloiden, sammioiden ja niiden kaltaisten astioiden valmistus, joita käyte
tään maataloudessa.

Keraamisten saniteettiesineiden valmistus: kylpyammeet, pesualtaat, WC-altaat jne. 

Muiden keraamisten esineiden valmistus.

Keraamisten eristeiden valmistus. Sähkökoneisiin ja -laitteisiin tarkoitettujen keraamisten 
eristysosien valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Tulenkestävän ja muun rakennuskeramiikan valmistus kuuluu luokkaan 2231 tai 2239. 
Leikkikalujen valmistus kuuluu luokkaan 2904.
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223 RAKENNUSKERAMIIKAN VALMISTUS

2231 Tiilien valmistus
Lämpöä eristävien tiilien, laattojen ja muiden lämpöä eristävien tuotteiden valmistus 
piipitoisesta fossiilijauheesta tai niiden kaltaisista piipitoisista maalajeista.

Tulenkestävien tiilien, laattojen ja niiden kaltaisten tulenkestävien rakennuskivien valmis
tus.

Rakennustiilien valmistus, myös palkkitiilet, reikätiilet ja niiden kaltaiset tiilet. Kattotiilien 
valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Kalkkihiekkatiilien valmistus kuuluu luokkaan 2250.
Muiden keraamisten tuotteiden kuin rakennuskeramiikan valmistus kuuluu luokkaan 2220. 
Muiden rakennuskeraamisten tuotteiden kuin tiilien valmistus kuuluu luokkaan 2239. 
Segerin keilojen valmistus kuuluu luokkaan 1890.

2239 Muun rakennuskeramiikan valmistus
Keraamisten katulaattojen ja -kivien, lattialaattojen ja seinälaattojen valmistus, lasitettujen 
ja lasittamattomien.

Muiden tulenkestävien tuotteiden kuin tiilien tai tiilien kaltaisten tulenkestävien tuotteiden 
valmistus: retortit, upokkaat, muhvelit, suuttimet, tulpat, tuet, putket, tangot jne.

Keraamisten putkien ja kourujen valmistus (myös kulmaukset, polvet ja niiden kaltaiset 
osat).

Savupiipunjatkosten, savupiipunvuorauksien, savuhattujen, reunuslistojen ja muiden ra
kenneosien valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Muiden keraamisten tuotteiden kuin rakennuskeramiikan valmistus kuuluu luokkaan 2220. 
Tiilien ja niiden kaltaisten tuotteiden valmistus kuluu luokkaan 2231.
Segerin keilojen valmistus kuuluu luokkaan 1890.

224 SEMENTIN JA KALKIN VALMISTUS

2241 Sementin valmistus
Sementin valmistus: portland-, aluminaatti- ja kuonasementti, myös värjätty ja klinkkerei
nä.

TÄHÄN El KUULU:
Betonin ja betonituotteiden valmistus kuuluu luokkaan 2250.

2242 Kalkin valmistus
Kalkin valmistus, sammuttamaton tai sammutettu, sekä hydraulinen.

Kipsin valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Laastin ja kipsituotteiden valmistus kuuluvat luokkaan 2250.
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225 BETONIN JA BETONI- SEKÄ KIPSITUOTTEIDEN 
VALMISTUS

2250 Betonin ja betoni- sekä kipsituotteiden valmistus
Betonimassan valmistus, myös kuivabetonin. Laastin valmistus, myös kuivalaastin.

Rakennuselementtien ja muiden niiden kaltaisten rakennustavaroiden sekä muiden teosten 
valmistus betonista, sementistä tai tekokivestä.

Kalkkihiekkatiilien ja muiden kalkkihiekkateosten valmistus.

Kipsiteosten valmistus.

Rakennusmateriaalin valmistus kasviaineista sementtiä, kipsiä tai muuta kivennäisainetta 
sideaineena käyttäen yhteenpuristetut.

Asbestiteosten valmistus: levyt, laatat, tiilet, putket ym. teokset.

TÄH ÄN  El KUULU:
Tulenkestävän laastin valmistus kuuluu luokkaan 1819.

226 VUORI- JA LASIVILLAN VALMISTUS
2260 Vuori- ja lasivillan valmistus

Kuonavillan, kivivillan ja sen kaltaisen kivennäisvillan valmistus. Kivennäisvillatuotteiden 
valmistus.

Lasivillan ja lasivillatuotteiden valmistus.

TÄH ÄN  El KUULU:
Lasikuidun ja lasikuitulangan valmistus kuuluu luokkaan 2210.

227 KEVYTSORAN JA KEVYTSORATUOTTEIDEN VALMISTUS
2270 Kevytsoran ja kevytsoratuotteiden valmistus

Kevytsoran ja kevytsoratuotteiden valmistus: paisutettu savi, vaahdotettu kuona ja niiden 
kaltaiset paisutetut kivennäisaineet, kevytsoraharkot ja muut kevytsorateokset. Kevytsora- 
tuotteissa voi olla sementtiä ainoastaan sideaineena.

228 KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS JA SEPELIN MURSKAUS
2280 Kivituotteiden valmistus ja sepelin murskaus

Graniitin, gneissin ja muun muistopatsas- ja rakennuskiven sekä liuskekiven työstäminen ja 
valmistus käytettäväksi rakennuksissa, maarakennuksissa, kateaineena, hautakivenä tai 
muuhun sellaiseen tarkoitukseen.

Vuolukiven työstäminen ja valmistus.

Kaivoksista toim itetun karkeasti työstetyn kiven muokkaus. Sepelimyllyt, myös erilliset. 

TÄH ÄN  El KUULU:
Kaivostoiminnan yhteydessä tapahtuva kiven karkea työstäminen kuuluu kaivannaistoimin- 
nan luokkaan 0912.
Myllynkivien, hiomakivien yms. kivien valmistus kuuluu luokkaan 2290. 
Maarakentamisen yhteydessä tapahtuva kiven louhinta ja murskaus kuuluu rakentamisen 
luokkaan 3710.
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229 MUIDEN LASI-, SAVI- JA KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS 
2290 Muiden lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus

Asbestilangan, -kudelmien ja -vanun sekä -kudelmasta valmistettujen asbestituotteiden 
valmistus.

Asbestiin, kivennäisaineisiin tai selluloosaan perustuvien kitkakappaleiden valmistus.

Asfaltista ja sen kaltaisesta aineesta valmistettujen tuotteiden tuotanto.

Kovasimien, hiomakivien ja niiden kaltaisten käsikivien, myllynkivien, hiomalaikkojen jne. 
valmistus luonnonkivestä tai kokoonpuristetusta luonnon tai keinotekoisesta hioma-ainees
ta jne. Luonnon tai keinotekoisen hioma-ainejauheen ja -rouheen valmistus kiinnitettynä 
paperi- tai muulle alustalle.

Tuotteiden valmistus turpeesta.

23-27 METALLITEOLLISUUS
Metallien valmistus ja valu. Metallituotteiden, koneiden ja laitteiden (myös sähköisten), 
kulkuneuvojen ja instrumenttien yms. hienomekaanisten tuotteiden valmistus.

23 METALLIEN VALMISTUS

231 RAUDAN JA TERÄKSEN VALMISTUS
2310 Raudan ja teräksen valmistus

Masuunien, teräskonvertterien, valssaamojen ja viimeistämöjen toiminta.

Rautametallituotteiden valmistus rakeina, jauheena, harkkoina, kappaleina, möhkäleinä tai 
juoksevassa muodossa.

Takkiraudan, valuraudan ja ferroseosten tuotanto. Tällaisia ferroseoksia ovat ferromangaa- 
ni, peilirauta, ferrokromi, ferronikkeli, ferrosilikoni jne. harkkoina, möhkäleinä, kappaleina, 
rakeina tai rautametallurgiassa ym. tarkoituksessa käytettäväksi soveltuvassa muodossa. 
Rauta- ja terässienen valmistus.

Rauta- ja teräsvalanteiden valmistus.

Esivalssattujen valanteiden, tankoteelmien, laattojen ym. puolivalmiiden rauta-, teräs- tai 
seostettujen terästuotteiden valmistus. Tuotteiden muokkaus voi olla kuuma- tai kylmäkä
sittelyä tai muokkaus voi alkaa kuumakäsittelynä ja päättyä kylmäkäsittelynä. Valssaamo
jen, viimeistämöjen ja putkitehtaiden tärkeimpiä tuotteita ovat levyt ja levyainekset, tangot 
ja valssilanka, ontto vuoriporateräs, muotorauta ja -teräs, saumattomat, hitsatut ja niitatut 
putket ja putkenosat, rautatien ja raitiotien kiskonrakennusmateriaali sekä muut rauta- ja 
teräsvalmisteet.

TÄHÄN El KUULU:
Itsenäiset koksausuunit kuuluvat luokkaan 1930.
Rautamalmien sintraus kuuluu kaivostoiminnan luokkaan 0710.
Muiden rauta-, teräs- tai niiden seostuotteiden valmistus luokitellaan käyttötarkoituksen 
mukaan.
Valaminen ja takominen muun valmistuksen yhteydessä kuuluu samaan luokkaan kuin 
asianomaisten tuotteiden valmistus.
Valmiiden ja puolivalmiiden metallituotteiden erillinen takominen, puristaminen ja meistä
minen kuuluu luokkaan 2491.
Metallien erillinen pintakäsittely, karkaisu, sintraus yms. kuuluu luokkaan 2499.
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232 MUIDEN KUIN RAUTAMETALLIEN VALMISTUS
2320 Muiden kuin rautametallien valmistus

Jalometallien (kullan, hopean, platinan ja platinaryhmän metallien) puhdistus.

Valmistamattomien tai valmistettujen jalometallien tuotanto: möhkäleet, rakeet, valanteet, 
valutangot, pelletit jne. sekä valssatut tangot, muototanko ja lanka, laatat, levyt, putket, 
ohkolehti, jauhe jne.

Jalometalleilla pleteroitujen metallien tuotanto.

Rahakullan tuotanto.

Muiden epäjalojen metallien kuin raudan ja teräksen valmistus malmista tai sen ensisulat- 
teesta tai muusta malmin ja metallin välimuodossa olevasta raaka-aineesta (esim. alumiini- 
oksidista) tai romusta.

Sulattojen, elektrolyysipuhdistamojen tms. laitosten toiminta, jolla aikaansaadaan valmista- 
mattomia epäjaloja metalleja lukuun ottamatta rautaa.

Kupari-, lyijy-, sinkki-, alumiini-, nikkeli-, tina- yms. ei-rautametallin tuotanto ja niiden 
seosmetallisulatot ja puhdistamot.

Kuparin ja nikkelin ensisulatteiden, sekä alumiinioksidin valmistus.

Muiden kuin rautametallien valmistus valssaamalla, vetämällä tai pudottamalla. Jauheiden 
tai hiutaleiden, laattojen, levyjen, vanteiden, tankojen ja valssilankojen, profiilien, langan, 
putkien ja putken osien valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Jalometallikorujen ja hopearahojen valmistus kuuluu luokkaan 2901.
Jalometallisten kellonkuorien valmistus kuuluu luokkaan 2644.
Valaminen ja takominen muun valmistuksen yhteydessä kuuluu samaan luokkaan kuin 
asianomaisten tuotteiden valmistus.

233 METALLIEN VALU

2331 Raudan ja teräksen valu
Valmiiden tai puolivalmiiden valurauta- ja valuterästuotteiden erillinen valaminen. Kaikki 
tähän luokkaan kuuluvat toimipaikat tuottavat joukon erilaisia hyödykkeitä, jotka ovat 
toisten toimialojen luonteenomaisia tuotteita.

HUOMAUTUS:
Valaminen, joka tapahtuu osana tiettyyn luokkaan tyypillisesti kuuluvien tuotteiden 
valmistusta, kuuluu samaan luokkaan kuin tällaiset tyypilliset tuotteet (esim. valimo, joka 
on erikoistunut ajoneuvojen moottorien sylinteriryhmien valamiseen, kuuluu luokkaan 2741 
Autojen valmistus; ja valimo, joka valmistaa pääasiassa valurautaputkia, kuuluu luokkaan 
2310 Raudan ja teräksen valmistus).

2332 Muiden metallien valu
Valmiiden ja puolivalmiiden valutuotteiden erillinen valaminen muusta metallista kuin 
raudasta tai teräksestä. Kaikki tähän luokkaan kuuluvat toimipaikat tuottavat joukon 
erilaisia hyödykkeitä, jotka ovat toisten toimialojen luonteenomaisia hyödykkeitä.

HUOMAUTUS:
Vertaa toimialan 2331 määritelmää ja siihen kuuluvaa huomautusta.
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24 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS

241 METALLIRAKENTEIDEN, SÄILIÖIDEN JA
HÖYRYKATTILOIDEN VALMISTUS

2411 Metallirakenteiden valmistus
Metallirakenteiden sekä niiden osien valmistus teräksestä ja muista metalleista (yleensä 
raudasta ja alumiinista).

Siltojen ja niiden osien, tornien, mastojen, pilareiden, palkkien, kannattimien, holvikaarien, 
kattopalkkien, kaivostornien, sulkuporttien, laiturien, aallonmurtajien jne. valmistus. Val
miiden metallirakennusten valmistus.

Metalliovien, ikkunoiden ja niiden kehysten, kaihtimien, luukkujen, paloportaiden ja 
-tikkaiden, porttien yms. siirrettävien tavaroiden valmistus. Näitä käytetään rakennuksissa 
ja ne ovat valmiita kokoonpanoa, asennusta ja pystytystä varten.

TÄHÄN El KUULU:
Erillinen rakenteiden ja rakennusten pystytys kuuluu rakentamisen luokkaan 35.

2412 Metallisäiliöiden valmistus
Rauta-, teräs- ja alumiinisäiliöiden valmistus tiivistettyjä tai nestemäisiä kaasuja varten.

Kiinteinä kalusteina varastointi- ja valmistustarkoituksiin käytettävien rauta-, teräs- ja 
alumiinisäiliöiden valmistus. Säiliöt voivat olla varustettuja kansilla ja sulkimilla tai ilman 
niitä, vuorattuja mahdollisesti myös muilla aineilla kuin teräksellä, raudalla tai alumiinilla.

TÄHÄN El KUULU:
Yllä mainittuihin tarkoituksiin käytettävien mekaanisin tai lämpölaittein varustettujen 
säiliöiden valmistus kuuluu luokkaan 2519.
Astioiden, tynnyreiden, säilyketölkkien, sankojen, rasioiden, laatikoiden yms. kuljetus- ja 
pakkaustarkoituksiin tarkoitettujen säiliöiden valmistus kuuluu luokkaan 2482.
Erilaisissa kuljetusvälineissä käytettäväksi suunniteltujen ja varustettujen konteinereiden 
valmistus kuuluu luokkaan 2742.
Erillinen rakenteiden ja rakennusten pystytys kuuluu rakentamisen luokkaan 35.

2413 Höyrykattiloiden valmistus
Ydinreaktoreiden valmistus. Ydinreaktoreilla tarkoitetaan kaikkia säteilyltä suojaavan kuo
ren sisäpuolella olevia kojeita ja laitteita, suojakuori niihin luettuna, samoin kuin kaikki 
tämän piirin ulkopuolella olevat koneet ja laitteet, mikäli ne muodostavat erottamattoman 
osan sisäpuolella olevista kojeista ja laitteista.

Höyrykattiloiden ja muiden höyrynkehittimien, paitsi keskuslämmityskattiloiden, valmistus.

Höyrykattiloissa käytettävien apulaitteiden valmistus: esilämmittimet, höyryntulistimet, 
noenpoistolaitteet, savukaasunpalautuslaitteet jne.

TÄHÄN El KUULU:
Ydinpolttoaine-elementtien valmistus kuuluu luokkaan 1940.
Höyryturbiinien ja kiinteiden höyrykoneiden, joissa on kattila, valmistus kuuluu luokkaan 
2511.
Höyryveturien valmistus kuuluu luokkaan 2730.
Keskuslämmityskattiloiden valmistus kuuluu luokkaan 2485.
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2414 Teollisuusputkistojen valmistus
Eri teollisuuden alojen putkistojen valmistus, mukaanlukien voimalaitosten putkistot. 

TÄHÄN El KUULU:
Teollisuusputkistojen erillinen asennus kuuluu rakentamisen luokkaan 3525.

248 MUIDEN METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS

2481 Työkalujen ja -välineiden valmistus
Maataloudessa, puutarhanhoidossa ja metsänhoidossa, puusepäntöissä, huonekalujen 
valmistuksessa ym. puutöissä, mekaanisessa kokoonpanotyössä, peltisepäntyössä yms. 
käytettävien käsityökalujen ja -välineiden valmistus.

Sahojen ja sahanterien, myös pyörösahanterien (sirkkelien) ja ketjusahanterlen valmistus. 
Veitsien sekä mekaanisten laitteiden ja koneiden lelkkuuterlen valmistus. Työkalujen, myös 
volmakäyttöisten, vaihdettavien osien valmistus: poranterät, myös vuorlporanterät, naska
lien piikit, talttojen terät, jyrsinten ja höylien terät, asentamattomat työkalujen kappaleet, 
laatat ja varret slntrattua metallia, kermetiä jne. Ahjot, alasimet yms. metallipajojen 
työkalut. Ruuvlpurlstlmien ja puhalluslamppujen valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
El-sähköllä toimivien volmakäyttöisten käsityökalujen valmistus kuuluu luokkaan 2522. 
Sähkömekaanisten käsityökalujen valmistus kuuluu luokkaan 2639.

2482 Metallipakkausten valmistus
Pakkaamiseen ja kuljetukseen käytettävien säiliöiden valmistus: astiat, tynnyrit, sammiot, 
sangot, säilykepurkit, tölkit, rasiat yms. tavarat.

HUOMAUTUS:
Vertaa toimialan 2412 määritelmää.

2483 Metalliverkkojen ja -lankojen valmistus
Metallikaapelin, palmikoidun nauhan ja sen kaltaisten tavaroiden valmistus. Langasta 
valmistetut tuotteet: piikkilanka, aitauslanka, verkko, punos, kudelma jne.

TÄHÄN El KUULU:
Sähkön johtamiseen tarkoitettujen kaapelien valmistus kuuluu luokkaan 2634.

2484 Naulojen, ruuvien yms. tuotteiden valmistus
Metallikiinnikkeiden valmistus: naulat, niitit, pikut, sinkilät, aluslaatat yms. kierteettömät 
tuotteet.

Ruuvituotteiden valmistus: mutterit, pultit, ruuvit ja kierteettömät osat edellä mainittuihin 
tuotteisiin.

2485 Muiden metallisten rakennuslaitteiden ja -tarvikkeiden
valmistus
Ei-sähköisten huoneenlämmityslaitteiden valmistus: keittokamiinat, arinat, uunit, kiukaat 
sekä keskuslämmityskattilat ja -laitteet. Ei-sähköisten vedenkuumennuslaitteiden, keittolait- 
teiden sekä lämpölaattojen valmistus. Muiden rakennustarvikkeiden valmistus.
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Metallisten sanlteettiesineiden valmistus: kylpyammeet, pesupöydät, pesualtaat ja muut 
sellaiset saniteettiesineet, myös emaloidut.

Lukkojen, riippulukkojen, hakojen, avaimien ja muiden helojen valmistus rakennuksia, 
huonekaluja, ajoneuvoja yms. tavaroita varten.

Panssaroitujen tai vahvistettujen kassakaappien ja kassa-arkkujen valmistus sekä kassahol
vien porttien ja ovien valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Metallisten huonekalujen valmistus kuuluu luokkaan 1700.
Sellaisten tavaroiden valmistus, jotka muodostavat ajoneuvojen tai koneiden osia, kuuluu 
tavallisesti samaan luokkaan kuin kyseisten koneiden ja ajoneuvojen valmistus.

2486 Metallisten kotitaloustuotteiden valmistus
Kotitaloudessa käytettävien metallituotteiden valmistus: veitset ja niiden terät sekä muut 
leikkuuvälineet, kuten lihaveitset ja -myllyt, partaveitset ja partakoneiden terät, sakset, 
hiusten ja kynsien leikkurit, lusikat, haarukat, kauhat, kalaveitset, pihdit ym. taloustarvik
keet, astiat ja astiastot, myös jalometallilla päällystetyt, paistinpannut ja kasarit ym. 
keittoastiat.

Pienten käsikäyttöisten ruoan valmistuksessa, säilönnässä ja tarjoilussa käytettävien 
laitteiden valmistus.

2489 Muu metallituotteiden valmistus
Toimistokäyttöön tarkoitettujen metallituotteiden valmistus, esim. kortistolokerikot ja sen 
kaltaiset mekaaniset järjestelmät.

Muiden edellä mainitsemattomien metallitavaroiden valmistus: kettingit ja ketjut, ankkurit, 
soittokellot, kehykset, näppäinsalvat, soljet, hakaset, metalliset pesutyynyt, kilvet yms. 
tavarat, ei kuitenkaan jalometalliset.

TÄHÄN El KUULU:
Metallisten huonekalujen valmistus kuuluu luokkaan 1700.
Metallisten urheilutarvikkeiden valmistus kuuluu luokkaan 2903.
Metallisten pelien ja leikkikalujen valmistus kuuluu luokkaan 2904.

249 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUSTA PALVELEVA
TOIMINTA

2491 Takominen, puristaminen ja meistäminen
Erilaisten valmiiden tai puolivalmiiden metallituotteiden valmistus pääasiassa takomalla, 
puristamalla, meistämällä, pyöristämällä tai jauhamalla. Nämä tuotteet käsittävät laajan 
valikoiman erilaisia hyödykkeitä, jotka ovat muiden toimialojen luonteenomaisia 'lopputuot
teita'.

TÄHÄN El KUULU:
Takominen, puristaminen, meistäminen, pyöristäminen tai jauhaminen osana määrätyn 
tuotteen valmistusprosessia ei kuulu tähän luokkaan, vaan luokka määräytyy valmistetun 
tuotteen mukaan. Esimerkiksi autonkorin osien puristamiseen erikoistunut toimipaikka 
kuuluu luokkaan 2742.
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2499 Muu metallituotteiden valmistusta palveleva toiminta
Metallien päällystäminen (sinkitys, maalaus, niklaus), kiillottaminen, anodisoiminen, värjää
minen, kaivertaminen, painaminen, karkaiseminen, hiertäminen, purseen poistaminen, 
hiekkapuhaltaminen, puhdistaminen, hitsaaminen, jauhaminen, sintraus tms. metallien 
jalostus erityistoimenpitein pääasiassa palkkiotyönä. Toimipaikat, jotka kuuluvat tähän 
luokkaan eivät yleensä hanki raaka-aineita omistukseensa eivätkä myy valmisteitaan 
kolmansille osapuolille.

TÄHÄN El KUULU:
Toimipaikkojen, jotka huoltavat ja pitävät kunnossa koneita ja suorittavat pienehköjä 
korjauspalveluja ulkopuolisille, katsotaan tuottavan palveluja kaikentyyppiselle liiketoimin
nalle. Niinpä tällaiset toimipaikat kuuluvat luokkaan 7644 Koneiden ja laitteiden huolto. 
Toimipaikat, jotka asentavat mekaanisia laitteita tai rakenteita rakennuksiin varsinaisen 
rakennustyön aikana (esim. hissejä ja ilmastointilaitteita), koneita tehtaisiin tai purkavat 
sellaisia, ovat erityisurakoitsijoita, jotka kuuluvat rakentamisen luokkaan 35 tai 36.

25 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS

251 YLEISKÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN KONEIDEN
VALMISTUS

2511 Kiinteiden moottorien ja turbiinien valmistus
Kipinä- tai painesytytysmäntäpolttomoottorien valmistus sekä liikkuvalle että kiinteälle 
alustalle asennettavat, ei kuitenkaan moottoriajoneuvoja ja lentokoneita varten tarkoitetut.

Edellä mainittujen moottorien osien valmistus.

Höyryturbiinien ja muiden höyrykoneiden valmistus.

Vesiturbiinien, vesirattaiden ja niiden säätökoneistojen valmistus.

Kaasuturbiinien valmistus lukuun ottamatta lentokoneisiin tarkoitettujen suihku- ja potkuri- 
turbiinien valmistusta. Tähän luokkaan kuuluvat turbiinit on tarkoitettu merenkulun sekä 
sähkögeneraattoreiden ja pumppujen pääasiallisiksi käyttövoimakoneiksi.

TÄHÄN El KUULU:
Höyrykattiloiden ja muiden höyrynkehittimien valmistus kuuluu luokkaan 2413. 
Moottoriajoneuvojen moottorien sekä niiden osien valmistus kuuluu luokkaan 2741. 
Kaksipyöräisten ajoneuvojen moottorien sekä niiden osien valmistus kuuluu luokkaan 2791. 
Lentokoneiden moottorien sekä niiden osien valmistus, myös reaktorimoottorien valmistus, 
kuuluu luokkaan 2750.
Polttomoottorien sähkölaitteiden ja komponenttien valmistus kuuluu luokkaan 2639. 
Generaattoriyhdistelmien valmistus kuuluu luokkaan 2631.

2512 Pumppujen, hydraulisten ja pneumaattisten voimakoneiden 
sekä venttiilien valmistus
Tehokkain pumpuin varustettujen vesivoimakoneiden ja -moottorien valmistus.

Nestepumppujen valmistus, mittaliitteineenkin varustetut. Ns. käsipumput ja pumput, 
joihin on sovitettu mäntäpolttomoottori sekä nesteensiirtolaitteet, betonin siirtolaitteet jne.

Ilma- ja tyhjiöpumppujen, ilma- tai kaasukompressorien valmistus.

Tulppien, hanojen, venttiilien ja sen kaltaisten laitteiden valmistus putkistoja, höyrykattiloi
ta, lämmönsäteilijöitä, säiliöitä, sammioita yms. laitteita varten. Myös paineen alennus- ja 
termostaattiventtiilit.
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TÄ H Ä N  El KUULU:
Tulppien, hanojen ja venttiilien valmistus kumista, keraamisista aineista tai lasista kuuluu 
luokkaan 2119, 2220 tai 2210.
Sellaisten venttiilien valmistus, jotka ovat koneen kiinteänä osana, kuuluu samaan 
luokkaan kuin koneen valmistus. Esimerkiksi polttomoottorin imu- ja poistoventtiilien 
valmistus kuuluu luokkaan 2511.

2513 Laakereiden, hammaspyörien sekä voimansiirtolaitteiden 
valmistus
Kuula-, neula- ja rullalaakerien sekä niihin liittyvien osien valmistus.

Mekaanisten voimansiirtolaitteiden valmistus: nokka-akselit, kammet ym. voimansiirtoak- 
selit, liukulaakerit yms. laakerinpesät, hammaspyörät ja -pyörästöt sekä kitkapyörät; 
vaihdelaatikot ja muut nopeudensäätöpyörästöt, kytkimet, myös automaattiset keskipa- 
koiskytkimet, vauhtipyörät ja akselikytkimet.

Nivelrengasketjujen valmistus.

TÄ H Ä N  El KUULU:
Vaihdelaatikoiden ym. nopeuskytkimien valmistus moottorin valmistuksen yhteydessä 
kuuluu samaan luokkaan kuin moottorin valmistus.
Elektromagneettisten kytkimien valmistus kuuluu luokkaan 2639.
Voimansiirtolaitteiden valmistus kulkuneuvojen osina kuuluu samaan luokkaan kuin näiden 
kulkuneuvojen valmistus.

2514 Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus
Ei-sähköisten masuunien ja uunien valmistus pasuttamoita ja sulattamoita varten malmin, 
pyriittien, ei-metallisten mineraalien, metallien tai muiden aineiden kuumentamista varten.

Teollisuudessa ja laboratorioissa käytettävien sähköinduktio- ja dielektristen kuumennus- 
laitteiden valmistus.

Tulipesänpolttimien valmistus nestemäistä, jauhettua kiinteää tai kaasumaista polttoainetta 
varten. Mekaanisten polttoaineen syöttölaitteiden, arinoiden ja tuhkanpoistolaitteiden ja 
niiden kaltaisten tavaroiden valmistus.

TÄ H Ä N  El KUULU:
Selluloosan, paperin tms. teollisuuden raaka-aineiden lämpötilan nostamista varten suunni
teltujen laitteiden valmistus kuuluu luokkaan 2525.
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksessa käytettävien kuumennuslaitteiden 
valmistus kuuluu luokkaan 2526.
Ei-sähköisten leipomoteollisuusuunien valmistus kuuluu myös luokkaan 2526.
Lääkintä- tai laboratoriotarkoituksiin suunniteltujen steriloimislaitteiden valmistus kuuluu 
luokkaan 2641.

2515 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
Tavaroiden, aineiden ja ihmisten siirtämistä varten tarkoitettujen mekaanisten siirtolaittei
den valmistus, muiden kuin kulkuneuvojen valmistus. Sekä yksinkertaisten että monimut
kaisten, jatkuvasti tai jaksoittain toimivien, kiinteiden tai liikkuvien koneiden valmistus. 
Nämä voivat olla myös pyörillä varustetuille alustoille rakennettuja.

Nostotaljojen, ilmaköysiratojen ja nostovaunujen valmistus, nosturien ja kelojen valmistus, 
nostoruuvien valmistus.
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Nosturien, nostokurkien sekä myös kaapelinosturien valmistus, liikkuvien nostokehikkojen, 
haarukkanosturien sekä muiden omalla käyttövoimallakin liikkuvien nosturien valmistus.

Sellaisten nosto- tai käsittelylaitteistoon sovittamattomien trukkien valmistus, joita käyte
tään tehtaissa, varastoissa, satamissa, asemalaitureilla tms.

Nosto-, siirto-, lastaus- ja purkauskoneistojen valmistus: hissit, rullaportaat, nostolaitteet, 
kuljettimet ja telferradat jne.

Nosto- ja siirtolaitteiden erikoisosien valmistus: nostokorit, kauhat, kourat yms. tavarat. 

TÄHÄN El KUULU:
Rakennuslaitteiden kuten rakennuksilla käytettävien lastauskoneiden valmistus kuuluu 
luokkaan 2524, johon kuuluu myös maanpinnan alapuolella tapahtuvaan aineiden käsitte
lyyn tarkoitettujen koneiden ja laitteiden valmistus.
Samoin maansiirto- ja puskutraktoreiden kauhojen ja puskurien valmistus kuuluu luokkaan 
2524.
Maataloudessa käytettävien traktorien valmistus kuuluu luokkaan 2521.
Nosto- ja siirtolaitteisiin tarkoitettujen polttomoottorien valmistus kuuluu luokkaan 2511.

2516 Aseiden ja ammusten valmistus
Hyökkäysvaunujen ja muiden taisteluajoneuvojen valmistus. Muita taisteluajoneuvoja ovat 
panssariautot, hyökkäysvaunujen hinausajoneuvot, panssaroidut huoltoajoneuvot jne., 
vaikka ne eivät olisi suunnitellut kuljettamaan raskasta aseistusta.

Sellaisten raskaiden aseiden valmistus, jotka eivät sovellu yksittäisen henkilön kannettavak
si: tykit, liikuteltavat aseet (esim. rautatiekalustoon asennetut tykit), raketit laukaisualustoi- 
neen, torpedot, syvyyspommit ja niiden heittimet, raskaat konekiväärit jne.

Kevyiden aseiden kuten kevyiden konekiväärien, revolverien ja pistoolien valmistus. 
Puolustusjoukkojen kuten poliisien ja turvallisuuspalvelujen tai muiden vastaavien käyttöön 
tarkoitettujen pienaseiden valmistus. Metsästäjien ja ampumaurheilua harrastavien henki
löiden käyttöön tarkoitettujen aseiden valmistus.

Ilma- ja kaasuaseiden ja -pistoolien valmistus.

Sellaisten aseiden valmistus, jotka ampuvat vain paukkupatruunoita, valoraketteja, hilti- 
nauloja yms.

Edellä mainittuihin aseisiin tarkoitettujen ammusten valmistus sekä muulla tavoin lähetettä
vien ammusten valmistus: pommit, kranaatit, torpedot, miinat, raketit yms. sotilaalliseen 
käyttöön tarkoitetut ammukset, kiväärin patruunat, haulikon yms. panokset, heittoammuk- 
set ja ohjukset.

Tikareiden, miekkojen, pistimien ja vastaavien käsiaseiden valmistus. Pamppujen, luodin
kestävien liivien yms. valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Polttomoottoreiden valmistus tankkeja ja muita taisteluajoneuvoja varten kuuluu luokkaan 
2511.
Seteleiden ja muiden arvoesineiden kuljetukseen tarkoitettujen panssaroitujen ajoneuvojen 
valmistus kuuluu luokkaan 2741.
Vesitykeiksi kutsuttujen laitteiden valmistus kuuluu luokkaan 2512.
Nallien, sytytyspanosten sekä valoammusten valmistus kuuluu luokkaan 1890. 
Sotalaivojen valmistus kuuluu luokkaan 2710.
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2519 Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden ja laitteiden 
valmistus
Punnitsemislaitteiden (ei kuitenkaan herkkien laboratoriovaakojen) valmistus: talousvaa'at, 
myymälävaa'at, kannettavat tai itsestään liikkuvat pöytävaa'at, vaa'at tavaroiden ja 
nesteiden punnitsemista varten jne. Punnitsemislaitteet voivat käsittää myös painon 
perusteella toimivia lasku- ja tarkkailulaitteita. Myös punnitsemislaitteiden punnuksien 
valmistus.

Jäähdytys- ja pakastuskoneiden ja -laitteiden valmistus kaupalliseen käyttöön. Jäähdytys- 
laitteiden ja pakastimien pääasiallisten osien valmistus: kompressorit, lauhduttajat, (laih
duttajat jne. Myös sellaisten kalusteiden valmistus, jotka on suunniteltu täydentämään 
jäähdytys- ja pakastuslaitteita.

Ilmastointilaitteet, joissa on moottorituuletin, sekä laitteet ilman lämpötilan ja kosteuden 
muuttamista varten, yhdeksi kokonaisuudeksi rakennetut.

Nesteiden ja kaasujen suodatus- ja puhdistamiskoneiden ja -laitteiden valmistus.

Mekaanisten nesteen tai jauheen ruiskutus-, hajotus- tai sumutuslaitteiden (myös käsikäyt
töisten) valmistus, esim. ruiskumaalauskoneet. Ruiskupistoolien ja sen kaltaisten laitteiden 
valmistuksen lisäksi tämä toimiala käsittää myös tulensammuttimien, höyryn- ja hiekanpu- 
halluskoneiden sekä niiden kaltaisten suihkutuskoneiden valmistuksen.

Varastointi- ja valmistustarkoituksiin käytettävien mekaanisin tai lämpölaittein varustettujen 
säiliöiden valmistus.

Pakkaus- ja käärimiskoneiden ja -laitteiden valmistus. Myös pullojen ja muiden astioiden 
puhdistamista ja kuivaamista varten suunniteltujen koneiden ja laitteiden valmistus.

Tislaus- ja rektifiointikoneistojen valmistus, lämmönvaihtimien sekä ilman ja kaasun 
nesteyttämislaitteiden valmistus.

Generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorien valmistus sekä asetyleenikaasugeneraatto- 
rien valmistus.

Kalanteri- ja valssauskoneiden valmistus, ei kuitenkaan metallintyöstö-, metallinvalssaus- 
eikä lasinvalssauskoneiden valmistus.

Sentrifugien, ei kuitenkaan kermaseparaattorien ja pyykinkuivauskoneiden valmistus.

Erilaisista materiaaliyhdisteistä tai samasta aineesta kerrostettujen tiivisteiden ja tiivistesar- 
jojen valmistus.

Muiden erikoiskoneiden valmistus mikäli se tapahtuu toimipaikoissa, jotka tuottavat 
tilaustyönä erikoisosia toimialan 331 valmistukseen kuuluviin yleiskäyttöisiin koneisiin ja 
laitteisiin.

Kirjasimien ja ladontakehikkojen valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Polttomoottorien suodattimien valmistus kuuluu luokkaan 2511.
Erityisesti maatalouden ruiskutuskoneiden valmistus kuuluu luokkaan 2521.
Sellaisten tuulettim ien valmistus, joita pääasiallisesti käytetään kodeissa ja toimistoissa, 
kuuluu luokkaan 2633.
Kotitaloudessa käytettävien jääkaappien ja pakastimien valmistus kuuluu myös luokkaan 
2633.
Metallin valssauskoneiden valmistus kuuluu luokkaan 2523 ja lasinvalssauskoneiden valmis
tus luokkaan 2526.
Kermaseparaattoreiden valmistus kuuluu luokkaan 2526.
Pyykinkuivauskoneiden valmistus kaupalliseen käyttöön kuuluu luokkaan 2526. 
Herkkyysvaakojen valmistus kuuluu luokkaan 2642.
Yleensä teollisuuden erikoiskoneiden valmistus kuuluu luokkaan 252.
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252 ERIKOISKONEIDEN VALMISTUS

2521 Maatalouskoneiden valmistus
Traktorien valmistus (ei sisällä kuitenkaan maantiekuljetuksiin tarkoitettujen traktorien, 
telaketjutraktorien eikä trukkien valmistusta). Pyörätraktorien, maataloustraktorien ja 
yksiakselisten jalan käsiteltävien puutarhatraktorien sekä ruohonleikkurien valmistus. Myös 
vintturein yms. laittein, joilla voidaan ohjata ja kontrolloida Iisätyövälineitä tai tehonottoyk- 
siköitä (ei kuitenkaan maansiirtoa, nostoa tai siirtoa käsitteleviä työvälineitä), varustettujen 
traktorien valmistus.

Itsekuormaavien ja kuorman purkavien maataloustarkoituksiin käytettävien perävaunujen ja 
puoliperävaunujen valmistus.

Maanmuokkaukseen, istutukseen ja lannoittamiseen käytettävien maanviljelys-, metsän
hoito- ja puutarhanhoitokoneiden valmistus: aurat, äkeet, harat rikkaruohon hävittämistä 
varten, kuokat, kylvökoneet, lannanlevittäjät, harvennuskoneet jne., myös itsetoimivat. 
Eläinvetoisten koneiden valmistus.

Puimakoneiden ym. sadonkorjuukoneiden valmistus: leikkuupuimurit, juurestennostoko- 
neet, niittokoneet sekä niiden leikkuulaitteistot, heinänpaalaajat, kananmunien sekä 
hedelmien, marjojen yms. puhdistus- ja lajittelukoneet. Nämä koneet voivat olla joko 
itsestään toimivia tai traktori- tai eläinkäyttöisiä.

Lypsykoneiden valmistus.

Ruiskutuslaitteiden valmistus maatalouskäyttöön.

Muiden edellä mainitsemattomien maanviljelys-, karjanhoito-, puutarhanhoito- tai metsän- 
hoitotarkoituksiin käytettävien koneiden ja laitteiden valmistus: siipikarjanhoitolaitteet, 
rehunvalmistuskoneet, mehiläishoitolaitteet, metsätalouskoneet jne.

TÄHÄN El KUULU:
Trukkien ja laituritraktorien valmistus kuuluu luokkaan 2515.
Kuljettimien valmistus kuuluu luokkaan 2515.
Maataloudessa käytettävien käsityökalujen valmistus kuuluu luokkaan 2481. 
Kermaseparaattoreiden valmistus kuuluu luokkaan 2526.
Telaketjutraktorien valmistus kuuluu luokkaan 2524.
Maatalouskoneiden korjaus kuuluu luokkaan 2530.

2522 Työstökoneiden valmistus
Metallin, puun, kiven, korkin, luun, kovakumin, kovamuovien yms. materiaalien työstöko
neiden valmistus.

Sorvaamiseen, poraamiseen, avartamiseen, muotoiluun, tasoittamiseen, kairaamiseen, 
hiomiseen yms. toimintoihin käytettävien työstökoneiden valmistus.

Takomiseen ja puristamiseen käytettävien työstökoneiden valmistus: lävistyspuristimet, 
hydrauliset puristimet, leikkurit, murskaimet, vasarointi- ja taontakoneet jne. Vetopenk- 
kien, kierteytyskoneiden sekä langanvalmistuskoneiden valmistus.

Naulaus-, mittaus-, liimaus- yms. yhteenliittämiskoneiden valmistus.

Kaasu- ja sähkökäyttöisten hitsaus-, juotto-, leikkaus- ja pinnankarkaisukoneiden valmis
tus. Nämä voivat toimia laser-, valonsäde-, ultraääniaalto- tms. periaatteella.

Pneumaattisten tai sähkö- tai muun moottorin kanssa yhteen rakennettujen käsityövälinei- 
den valmistus: porat (myös vuoriporat), ketjusahat, viilauskoneet, teräsharjat, vasarat, 
niittauskoneet, metallilevyjen leikkurit yms. koneet ja laitteet.
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Puristimien valmistus lastulevyn tai kuitulevyn valmistamiseksi puusta tai muista puuaineis
ta ja muiden koneiden ja laitteiden valmistus puun tai korkin käsittelyä varten.

Työstökoneet voivat olla teknologiselta tasoltaan hyvin monenlaisia yksinkertaisista mekaa
nisista laitteista numeerisesti ohjattuihin laitteisiin. Ne voivat olla myös laser-periaatteella 
toimivia.

Työstökoneiden osien ja tarvikkeiden valmistus: työkappaleen ja työterän pitimet, itseavau- 
tuvat kierteistyspäät ja jakopäät yms. erityisosat.

TÄHÄN El KUULU:
Metallitehtaissa ja -sulatoissa käytettävien metallien valmistuskoneiden ja laitteiden valmis
tus kuuluu luokkaan 2523.
Kaivosten ja muun kaivostoiminnan koneiden valmistus kuuluu luokkaan 2524. 
Käsityökalujen ja työstökoneiden vaihdettavien osien valmistus kuuluu luokkaan 2481.

2523 Metallien jalostuskoneiden valmistus
Metallien kuumakäsittelykoneiden ja -laitteiden valmistus: konvertterit, valukokillit, valu- 
sangot yms. valukoneet ja -laitteet, jollaisia käytetään metallisulatoissa ja -valimoissa. 
Valssaimien ja niiden telojen valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Tankojen, putkien, muototankojen, langan ja niiden kaltaisten tuotteiden valmistuksessa 
käytettävien vetopenkkien valmistus kuuluu luokkaan 2522.
Muotinkehyksien ja muottien valmistus kuuluu luokkaan 2526.

2524 Kaivos- ja rakennustoiminnan koneiden valmistus
Erityisesti maan alla tapahtuvaan materiaalien nostamiseen ja siirtämiseen käytettävien 
koneiden ja laitteiden valmistus.

Mineraalien käsittelyyn tarkoitettujen koneiden ja laitteiden valmistus: seulat, lajittelu- ja 
erottelulaitteet, pesurit, murskaimet, myllyt, sekoittimet, puristimet, muovaimet jne.

Kattotiilien, tiilien, keramiikkatuotteiden, putkien, valumuottien yms. tuotteiden valmista
misessa käytettävien koneiden ja laitteiden valmistus.

Telaketjutraktorien valmistus.

Maansiirtopuskurien ja puskutraktorien valmistus. Muiden maansiirtokoneiden valmistus, 
myös itseliikkumattomien: tiehöylät, maantasauskoneet, maanraappauskoneet, kauha- ja 
muut kaivinkoneet, kauhakuormaimet, junttauskoneet, itseliikkumattomat lumiaurat jne. 
Muualla mainitsemattomien rakennuskoneiden valmistus: laastin ja betonin levittimet, 
tienrakennuskoneet ja -laitteet, betonin pintakäsittelykoneet jne. Myös paalujunttien ja 
paalunosturien valmistus.

Maansiirtopuskurien ja puskutraktorin kauhojen, puskulevyjen ja niiden kaltaisten osien 
valmistus, varsineen ja hydraulisine työsylintereineen.

TÄHÄN El KUULU:
Maataloustraktorien, paitsi telaketjutraktorien, valmistus kuuluu luokkaan 2521. 
Kivityöstökoneiden valmistus kuuluu luokkaan 2522.

2525 Massa- ja paperikoneiden valmistus
Massan, paperin ja pahvin valmistuksessa käytettävien koneiden ja niiden osien valmistus.
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2526 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus
Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus.

Maidon jalostuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden valmistus: kermaseparaattorit, 
meijerikoneet ja -laitteet, voikirnut, juustonvalmistuskoneet ja -laitteet.

Myllyteollisuudessa käytettävien koneiden ja laitteiden valmistus: jauhojen, ryynien tms. 
perusviljatuotteiden valmistuskoneet ja -laitteet.

Sellaisten puristimien, murskaimien ja muiden koneiden ja laitteiden valmistus, jollaisia 
käytetään viinin, omenaviinin, hedelmämehun tai niiden kaltaisten tuotteiden valmistukses
sa.

Leipomoteollisuudessa sekä makaronin ja spaghetin valmistuksessa käytettävien koneiden 
tuotanto.

Makeisten, kaakaon ja suklaan valmistamisessa käytettävien koneiden tuotanto. Sokerin, 
panimoteollisuuden, teurastamojen ja lihanjalostusteollisuuden, kasvisten ja hedelmien 
jalostuksessa käytettävien, kalateollisuuden ym. elintarvikkeiden, juomien valmistuskonei- 
den tuotanto.

Juomien ja elintarvikkeiden käsittelyssä käytettävien kuumennus- ja jäähdytyskoneiden ja 
laitteiden valmistus: maidon pastörointi-, konsentrointi- ja keittolaitteet, juuston kypsyttä- 
mislaitteet, tislaus- ja rektifioimislaitteet, kuivaus- ja haihdutuskoneet. Ei-sähköisten 
leipomoteollisuusuunien valmistus.

Eläin- tai kasvirasva- ja öljyteollisuuden koneiden ja laitteiden valmistus.

Tupakan ja tupakkatuotteiden valmistamisessa käytettävien koneiden ja laitteiden tuotan
to.

Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden ja laitteiden valmistus: tekstiilitekokuitu- 
jen valmistuskoneet (suulakepuristuskoneet) ja -laitteet; koneet ja laitteet, jollaisia käyte
tään luonnon- tai tekotekstiilikuitujen käsittelyyn tai valmisteluun; tekstiililankojen kehruu-, 
kertaus-, puolaus- ja vyyhteämiskoneet ja -laitteet; kutomakoneet, neulekoneet sekä 
koneet ja laitteet tekstiiliaineella kierretyn langan, tyllin, pitsin, koruompeleiden, nauhojen, 
punosten tai verkon valmistusta varten; koneet ja laitteet langan käsittelemiseksi mainittuja 
koneita varten, myös loimenluonti- ja loimenliistauskoneet ja -laitteet; edellä mainittujen 
koneiden ja laitteiden apukoneet ja -laitteet sekä osat ja tarvikkeet. Koneet ja laitteet 
huovan valmistusta tai jälkikäsittelyä varten, myös huopahattujen valmistuskoneet ja 
-laitteet. Koneet ja laitteet tekstiililankojen ja -kudelmien tai valmiiden tekstiilitavaroiden 
viimeistystä varten (pesukoneet, valkaisu- ja värjäyskoneet, prässäys- ja silityskoneet jne.). 
Ompelukoneet ja niiden neulat.

Muotinkehykset metallinvalua varten; muotit, jollaisia käytetään metallin, metallikarbidien, 
lasin, kivennäisaineiden, kautsun tai muovin muotoiluun.

Kautsu- ja muoviteollisuuden koneiden ja laitteiden valmistus.

Painokoneiden ja -laitteiden sekä painatuksen apukoneiden ja -laitteiden valmistus.

Laitostyyppisten pyykin- ja astianpesukoneiden, pyykinkuivauskoneiden ja kuivapesukonei- 
den valmistus.

Sähkölamppujen ja -putkien kokoamiskoneiden ja -laitteiden valmistus. 

Lasinvalssauskoneiden valmistus.

Muiden edellä mainitsemattomien erikoiskoneiden ja -laitteiden valmistus.



TÄHÄN El KUULU:
Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen jäähdytys- ja pakastuskoneiden valmistus kuuluu 
luokkaan 2519.
Kotitaloudessa käytettävien sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus kuuluu luokkaan 2633.

253 ERILLINEN KONEIDEN KORJAUS JA ASENNUS 
2530 Erillinen koneiden korjaus ja asennus

Teollisuuden erikoiskoneiden ja yleiskoneiden korjaus ja korjauksen yhteydessä suoritettava 
asennus, joka ei tapahdu varsinaisen valmistuksen yhteydessä.

Maa- ja metsätalouskoneiden korjaus, joka ei tapahdu varsinaisen valmistuksen yhteydes
sä.

TÄHÄN El KUULU:
Valmistajan suorittama huolto kuuluu vastaavaan valmistuksen luokkaan. 
Moottoriajoneuvojen korjaus kuuluu luokkaan 454.
Kotitalousesineiden korjaus kuuluu luokkaan 449.
Tieto- ja konttorikoneiden huolto muun kuin valmistajan tai tukkukauppiaan toimesta 
kuuluu luokkaan 7644 Koneiden ja laitteiden huolto.

26 SÄHKÖTEKNISTEN TUOTTEIDEN JA
INSTRUMENTTIEN VALMISTUS

261 TIETO- JA KONTTORIKONEIDEN VALMISTUS
2610 Tieto- ja konttorikoneiden valmistus

Automaattisten tietojenkäsittelykoneiden (digitaali-, analogia- ja hybridityyppisten) valmis
tus, kaikenkokoiset.

Magneettisten tai optisten lukulaitteiden valmistus.

Mikrofilmien ja m ikrokorttien lukulaitteiden valmistus.

Täydellisten numeeristen tietojenkäsittelykoneiden valmistus. Täydellisten numeeristen 
keskusyksiköiden valmistus sekä sellaisten numeeristen tietojenkäsittelylaitteiden valmis
tus, jotka koostuvat lasku-, logiikka- ja ohjauselementeistä.

Oheislaitteiden valmistus: muisti-, syöttö- ja tulostusyksiköt, modeemit ja kaikenlaiset 
päätelaitteet.

Sellaisten videopelien valmistus, joita voidaan käyttää televisiovastaanotinten yhteydessä. 

Kirjoituskoneiden ja tekstinkäsittelylaitteiden valmistus.

Kaikenlaisten laskukoneiden valmistus.

Monistuskoneiden valmistus.

Valokopiokoneiden valmistus.

Muiden edellä mainitsemattomien konttorikoneiden valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Tietokoneiden osien valmistus kuuluu luokkaan 262 tai 263.
Numeeristen tietotallenteiden valmistus kuuluu luokkaan 2624.
Erillinen tietokoneohjelmien ja -ohjelmistojen valmistus kuuluu tietojenkäsittelyn palvelutoi
minnan luokkaan 7220.
Tieto- ja konttorikoneiden huolto kuuluu luokkaan 7644.
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262 VIIHDE-ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN
VALMISTUS

2621 Elektronisten piirien ja osien valmistus
Kuumakatodi-, kylmäkatodi- ja valokatodiputkien valmistus (esim. televisioiden kuvaput
ket, televisiokameroiden putket ja elohopeatasasuuntausputket, mikroaaltoputket jne.).

Diodien, transistorien sekä niiden kaltaisten puolijohdekomponenttien valmistus. Valon- 
herkkien puolijohdekomponenttien valmistus, mukaan luettuna elektrolyyttivalokennot. 
Asennettujen pietsosähköisten kiteiden valmistus.

Elektronisten integroitujen piirien ja mikropiirien valmistus.

Painettujen piirien valmistus. Kiinteiden, muuttuvien tai säädettävien kondensaattoreiden 
valmistus. Vastusten, myös ptentiometrien ja säätövastusten valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Lämpövastusten valmistus kuuluu luokkaan 2633.
Sellaisten kokonaisuuksien valmistus (esim. digitaalinen tietokone), joissa on joukko 
elektronisia mikropiirejä asennettuna, kuuluu samaan luokkaan kuin kyseinen kone tai laite.

2622 Tietoliikennevälineiden valmistus
Yleisradio- ja televisiolähettimien valmistus. Releointilaitteiden ja televisiolähettimien val
mistus teolliseen käyttöön.

Radiopuhelin- ja radiolennätinliikennelaitteiden valmistus, myös vastaanottimin tai äänen- 
tallennus- ja äänentoistolaittein varustetut: kiinteät lähettimet ja lähetinvastaanottimet, 
radiopuhelinlaitteet kuljetusajoneuvoja varten, radiopuhelimet, lennätinkoneet jne.

Tutkalaitteiden, radioturvallisuuslaitteiden ja -välineiden sekä radiokauko-ohjauslaitteiden 
valmistus.

Kaikenlaisten televisiokameroiden valmistus.

Langallista puhelua ja sähkötystä varten tarkoitettujen laitteiden valmistus, myös langallis
ten kantoaaltolaitteiden valmistus. Puhelinkoneiden ja -laitteiden, puhelinasemien ja 
-vaihteiden, morse- ja morsetyyppisten avaimien valmistus, kaukokirjoittimien yms. langal
listen sähkötyskoneiden valmistus.

Mikrofonien, kaiuttimien, kuulokkeiden ja vahvistimien valmistus käyttötarkoitukseen 
katsomatta.

Tietoliikennevälineiden valmistukseen luokiteltavien esineiden erikoisosien valmistus. 

TÄHÄN El KUULU:
Yleiskäyttöisten osien kuten paristojen ja sähkölangan valmistus kuuluu luokkaan 263. 
Yleiskäyttöisten osien kuten putkien, piirien ja vastusten valmistus kuuluu luokkaan 2621. 
Elokuvakameroiden valmistus kuuluu luokkaan 2643.
Modernien valmistus kuuluu luokkaan 2610.
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2623 Radio- ja televisiovastaanottimien valmistus
Yleisradiovastaanottimien ja televisioiden (myös videonauhurin sisältävien) valmistus. 
Nämä voivat olla yhteenrakennettuja ja niissä voi olla esim. kellolaite yhdistettynä.

Nauhurien, levysoitim ien yms. äänentaltiointi- ja äänentoistolaitteiden valmistus.

Videolaitteiden valmistus: videomonitorit, -kamerat ja -nauhurit.

Radio- ja televisiovastaanottimien sekä toisto- ja tallennuslaitteiden erikoisosien valmistus. 

TÄHÄN El KUULU:
Yleiskäyttöisten osien kuten paristojen ja sähkölangan valmistus kuuluu luokkaan 263. 
Yleiskäyttöisten osien kuten putkien, painettujen piirien tai vastusten valmistus kuuluu 
luokkaan 2621.

2624 Ääni- ja kuvatallenteiden valmistus
Äänitettyjen nauhojen, kasettien, äänilevyjen ym. äänen tai kuvan tallenteiden valmistus. 
Myös tällaisten esineiden välituotteiden valmistus (äänilevyjen matriisit).

Valmiiden äänittämättömien äänen ja kuvan tallenteiden valmistus. Muiden tallenteiden 
valmistus, esim. ATK- ja muut tietotallenteet.

TÄHÄN El KUULU:
Äänitteiden alkuperäistallennus kuuluu virkistys- ja kulttuuripalvelun luokkaan 9132. 
Erillisten datoja ja ohjelmistoja sisältävien nauhojen valmistus kuuluu tietojenkäsittelypalve
lun luokkaan 7220.
Äänitteiden kustantaminen kuuluu virkistys- ja kulttuuripalvelun luokkaan 9132. 
Elokuvatallenteiden kustantaminen kuuluu virkistys- ja kulttuuripalvelun luokkaan 9111.

263 SÄHKÖKONEIDEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ
KOTITALOUSKONEIDEN VALMISTUS

2631 Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien valmistus
Sähkögeneraattorien, -moottorien, kiinteiden tai pyörivien muuttajien, muuntajien, tasa
suuntaajien ja induktanssikäämien valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Kiinteiden moottorien ja turbiinien valmistus kuuluu luokkaan 2511.
Diodiputkien valmistus kuuluu luokkaan 2621.
Ajoneuvoissa käytettävien generaattorien sekä käynnistinmoottorien valmistus kuuluu 
luokkaan 2639.

2632 Sähkönjakelu ja -tarkkailulaitteiden valmistus
Sähkövirtapiiriin kytkemistä ja katkaisemista varten, sen suojaamista tai siihen liittämistä 
varten tarvittavien laitteiden valmistus (esim. kytkinlaitteet, releet, varolaitteet, ukkossuo- 
jat, jännitteen vaimentimet, pistotulpat, lampunpitimet ja haaroitusrasiat) sekä ohjauspöy
tien valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Puhelinkytkentäpöytien yms. ohjauslaitteiden valmistus kuuluu luokkaan 2622. 
Sulakelangan valmistus kuuluu luokkaan 2320.
Muovisten, lasisten tai keraamisten tuotteiden valmistus kuuluu luokkaan 212, 221 tai 222. 
Hiili- tai grafiittielektrodien valmistus kuuluu luokkaan 1819.
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2633 Kotitalouskoneiden valmistus
Kotitalouksissa käytettävien sähkökoneiden valmistus: sähköhuovat, jääkaapit, pakastimet, 
astianpesukoneet, pyykinpesukoneet, pyykinkuivauskoneet, pölynimurit, lattiankiiilotuslait- 
teet, jätteidenhävittämislaitteet, erilaiset ruoanlaittokoneet (myllyt, sekoittimet, purkinavaa
jat jne.), liesi- yms. tuulettimet sekä muut kotitalouden sähkökoneet (sähköparranajoko
neet, sähköhammasharjat, veitsenteroittimet jne.)

Kotitalouksissa käytettävien sähkölämpölaitteiden ja muiden kuin hiilestä valmistettujen 
sähkökuumennusvastusten valmistus: vedenkuumennuslaitteet ja upotuskuumentimet, 
kamiinat ja muut tilojen lämmityslaitteet, hiustenhoitolaitteet, prässäys- ja silitysraudat, 
liedet ja täydelliset keittolevyt, uunit, mikroaaltouunit, grillit, leivänpaahtimet, kahvinkeitti- 
met jne.

TÄHÄN El KUULU:
Teolliseen tai kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen edellä mainittujen koneiden valmistus 
kuuluu luokkaan 2526.
Viihde-elektroniikkalaitteiden valmistus kotitalouskäyttöön kuuluu luokkaan 2623.

2634 Sähköjohtimien ja -kaapelien valmistus
Sähkölangan, -kaapelin, -tangon, -kuidun, -kaistaleen tai niiden kaltaisten sähköjohtimien 
valmistus.

Sytytyskaapelisarjojen valmistus, myös ajoneuvoihin tarkoitetut.

TÄHÄN El KUULU:
Eristämättömän ei-rautametallilangan valmistus kuuluu luokkaan 2320.
Sellaisen metallikaapelin valmistus, jota ei voida käyttää sähkön johtamiseen, kuuluu 
luokkaan 2483.

2635 Akkujen ja paristojen valmistus
Galvaanisten parien ja paristojen valmistus.

Akkujen valmistus.

2639 Muiden sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus
Sähköhehkulamppujen ja sähköpurkauslamppujen, myös infrapuna- ja ultraviolettilamppu- 
jen, sekä kaarilamppujen valmistus. Myös valokuvauksessa käytettävien salamavalolamp- 
pujen valmistus.

Sähkösytytys- ja käynnistinlaitteiden valmistus polttomoottoreita varten: sytytysmagnee- 
tot, dynamomagneetot, sytytyskelat, käynnistinmoottorit, sytytys- ja hehkutulpat. Gene
raattorien valmistus: tasavirta- ja vaihtovirtageneraattorit. Polttomoottoreissa käytettävien 
lataus- ja tasavirtareleiden valmistus.

Polkupyöriä tai moottoriajoneuvoja varten tarkoitettujen valaistus- ja merkinantolaitteiden 
sekä tuulilasinpyyhinten, jäänpoistolaitteiden sekä usvanpoistolaitteiden valmistus.

Rautatie-, maantie-, sisävesi-, satama- tai lentokenttäliikenteen valvontaa ja ohjausta 
varten tarkoitettujen sähkölaitteiden valmistus.

Muiden sähkömerkinantolaitteiden, kuten murtohälyttimien, palohälyttimien, soittokello
jen, sireenien yms. kuuloon tai näköön perustuvien laitteiden valmistus.

Sähkö- ja kestomagneettien valmistus sekä sellaisten k.o. magneettien teelmien valmistus, 
jotka on tehty kestomagneetteihin tarkoitetuista erikoisaineista.



Eristeiden valmistus, lukuun ottamatta lasisia ja keraamisia. Sähkökoneisiin ja -laitteisiin 
tarkoitettujen eristysosien, paitsi keraamisten tai muovisten valmistus.

Yhteen rakennetulla sähkömoottorilla varustettujen käsityövälineiden valmistus: porako
neet, sahat, hioma- ja kiillotuskoneet jne.

Muualla mainitsemattomien sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Lamppujen lasien valmistus kuuluu luokkaan 2210.
Elektroniputkien valmistus kuuluu luokkaan 2621.
Käsikäyttöisten sähköllä toimivien ruiskupistoolien valmistus kuuluu luokkaan 2519. 
Sähköllä toimivien ruohonleikkurien valmistus kuuluu luokkaan 2521.
Käsikäyttöisten sähköllä toimivien lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien valmistus 
kuuluu luokkaan 2641.

264 INSTRUMENTTIEN JA HIENOMEKAANISTEN TUOTTEIDEN
VALMISTUS

2641 Lääkintä- ja ortopediatuotteiden valmistus
Lääkintä-, hammaslääkintä-, kirurgisten ja eläinlääkintäkojeiden ja -laitteiden valmistus: 
steriloimislaitteet, autoklaavit, rekisteröivät sähködiagnoosikojeet, infrapuna- ja ultraviolet- 
tisäteilylaitteet, hammaslääkintäkojeet ja -laitteet, silmälääkärinkojeet jne.

Mekanoterapeuttisten laitteiden, hierontalaitteiden, psykologisia soveltuvuustutkimuksia 
varten tarvittavien laitteiden, tekohengitys-, otsoni-, happi- ja aerosolihoitolaitteiden yms. 
valmistus.

Ortopedisten välineiden, kuten kirurgisten vöiden, kohjuvöiden, lastojen, murtumatukien, 
tekojäsenien, -silmien, -hampaiden ja muiden proteesien, kuulolaitteiden yms. tuotteiden 
valmistus.

Röntgensäteiden tai radioaktiivisten aineiden säteilyn käyttöön perustuvien laitteiden, 
röntgengeneraattorien, -putkien, -varjostimien, röntgentarkkailutaulujen ja -pöytien, rön
tgentutkimus- ja käsittelypöytien yms. valmistus.

Lääkintä-, hammaslääkintä-, kirurgisten ja eläinlääkintäkalusteiden valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Silmälasin linssien ja kehysten valmistus kuuluu luokkaan 2643.
Mikroskooppien valmistus kuuluu luokkaan 2643.
Kuumemittarien valmistus kuuluu luokkaan 2642.
Invalidipyörien valmistus kuuluu luokkaan 2791

2642 Mittaus-, tarkkailu- ja ohjauslaitteiden valmistus
Herkkyysvaakojen valmistus.

Piirustus- ja merkintäkojeiden, matemaattisten laskukojeiden, mittaus- ja tarkistuskojeiden, 
-laitteiden ja -koneiden valmistus. Mittatankojen ja mittanauhojen sekä tasapainotuskonei- 
den valmistus. Ääriviivaprojektoreiden valmistus.

Elektroni- ja protonimikroskooppien sekä -diffraktiolaitteiden valmistus.

Sähkösuureiden mittaamiseen käytettävien kojeiden ja laitteiden valmistus: oskilloskoopit 
ja oskillografit, voltti-, ampeeri- ja vvattimittarit, taajuuslaskurit ja taajuusaikavälilaskurit, 
piirturim ittarit ja instrumentointinauhoittimet.
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Muiden kuin sähkösuureiden mittaamiseen käytettävien kojeiden ja laitteiden valmistus: 
säteilymittarit ja -laskimet, viestinnässä käytettävät m ittarit, moottoriajoneuvojen testaus- 
ja säätölaitteet jne.

Nesteiden tai kaasujen virtausta, syvyyttä, painetta tai muita vaihtelevia ominaisuuksia 
mittaavien, tarkkailevien, automaattisesti säätävien kojeiden ja laitteiden valmistus: paine- 
mittarit, termostaatit, nestepinnanosoittimet, virtausmittarit, lämmönkulutusmittarit ja 
automaattiset vedonsäätimet.

Geodeettisten, hydrografisten vesi- ja ilmaliikennekojeiden ja -laitteiden valmistus. Mete
orologisten, hydrologisten sekä geofysikaalisten kojeiden ja laitteiden, kompassien ja 
etäisyysmittarien valmistus.

Kaasun, nesteen ja sähkön kulutus- ja tuotantomittarien sekä niiden tarkistusmittarien 
valmistus.

Aineiden fysikaalisia ominaisuuksia testaavien koneiden, laitteiden ja kojeiden valmistus: 
metallin, puun, tekstiilitavaroiden, paperin tai muoviaineen kovuuden, lujuuden, kokoon
puristuvuuden, kimmoisuuden ja niiden kaltaisten ominaisuuksien mekaanista tutkimusta 
varten tarkoitetut kojeet.

Fysikaalista tai kemiallista analyysia varten tarkoitettujen kojeiden ja laitteiden valmistus: 
polarimetrit, refraktometrit, spektrometrit, kaasuanalyysilaitteet, viskositeetin mittarit, 
huokoisuuden, laajenemisen ja pintajännityksen mittauslaitteet, valomittarit, valotusmittarit 
ja kalorimetrit, mikrotomit.

Muiden kuin yllä mainittujen mittaus-, ohjaus- ja valvontalaitteiden valmistus. Esimerkiksi 
lämpömittareiden, hydrometrien, pyrometrien, ilmapuntarien, psykrometrien yms. laittei
den valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Mittauslaitteilla varustettujen pumppujen valmistus kuuluu luokkaan 2512.
Kiikareiden ja kaukoputkien valmistus kuuluu luokkaan 2643.
Lääkintäinstrumenttien valmistus kuuluu luokkaan 2641.

2643 Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus
Optisten elementtien valmistus lasista tai muusta aineesta: kehystämättömät ja kehystetyt 
linssit, särmiöt, peilit ja muut optisesti työstetyt esineet.

Työstämättömät optiset elementit muusta aineesta kuin lasista.

Silmälasien, lornjettien, suojasilmälasien yms. esineiden kehysten valmistus.

Silmälasien, piilolinssien, lornettien yms. näön parantamiseen ja silmien suojaamiseen 
tarkoitettujen esineiden valmistus.

Kiikareiden, kaukoputkien, tähtitieteellisten kojeiden kuten peiliteleskooppien, ohikulkuko- 
jeiden, ekvatoriaaliteleskooppien ja niiden jalustojen valmistus.

Optisten mikroskooppien valmistus.

Muiden edellä mainitsemattomien optisten kojeiden ja laitteiden valmistus: valonheittimet, 
laserit (ei kuitenkaan laserdiodit), ovisilmät jne.

Valokuvauskameroiden valmistus. Elokuvakameroiden valmistus, myös äänentallennuslait- 
tein varustetut.

Projektorien valmistus. Valokuvan suurennus- ja pienennyslaitteiden valmistus.

i
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Valokuvaussalamalaitteiden valmistus.

Valokuvaus- ja elokuvalaboratorioissa käytettävien laitteiden ja varusteiden valmistus. 
Valkokankaiden valmistus.

Valokuvaustarvikkeiden valmistus kuten valokuvauslevyjen, filmien, valoherkän paperin ja 
muiden valoherkkien valottamattomien tuotteiden valmistus sekä valokuvien kehittämiseen 
tarkoitettujen kemiallisten tuotteiden valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Sellaisten instrumenttien, joissa on optisia elementtejä muiden laitteen kannalta tärkeiden 
elementtien lisäksi, valmistus kuuluu luokkaan 2641, jos niitä käytetään lääketieteelliseen 
tarkoitukseen.
Valokuvaussalamavalolamppujen valmistus kuuluu luokkaan 2639.
Lasisten työstämättömien optisten elementtien valmistus kuuluu luokkaan 2210. 
Mikrofilmien ja mikrokorttien lukulaitteiden valmistus kuuluu luokkaan 2610. 
Videokameroiden valmistus kuuluu luokkaan 2623.

Kellojen valmistus
Kaikenlaisten kellojen valmistus, kellon kuorien sekä kellon osien valmistus. 

Ajanmerkitsemislaitteiden valmistus.

Metallisten kellonrannekkeiden valmistus, myös jalometallisten.

TÄHÄN El KUULU:
Muiden kuin metallisten kellonrannekkeiden valmistus kuuluu luokkaan 1322.

KULKUNEUVOJEN VALMISTUS

LAIVOJEN VALMISTUS JA KORJAUS 
Laivojen valmistus ja korjaus
Laivojen rakentaminen ja korjaaminen, ellei ole kysymyksessä huvipursien ja virkistys- tai 
urheilukäyttöön tarkoitettujen alusten valmistus. Myös ns. kelluvien rakenteiden valmistus 
ja korjaus.

Sisävesi-, rannikko- ja merikäyttöön soveltuvien kauppa- ja matkustajalaivojen, jäänmurta
jien sekä muiden erikoisalusten valmistus. Erikoisaluksiin on voitu rakentaa myös esim. 
laboratorioita, jalostuslaitoksia jne. Myös majakka-alusten valmistus samoin kuin ruoppau- 
salusten, uivien telakoiden, porauslauttojen ym. kelluvien rakenteiden valmistus.

Virkistyskäyttöön tarkoitettuja aluksia muistuttavien rungollisten veneiden valmistus, jos ne 
on varustettu toimimaan palvelutehtävissä.

Sota-alusten valmistus, myös joukkojensiirto- ja sairaala-alukset sotilaskäyttöön.

Tieteellisten tutkimusten suorittamista varten rakennettujen alusten valmistus.

Muiden uivien rakenteiden valmistus: kasuunit, laiturit, poijut ja merimerkit jne. Ei 
kuitenkaan ilmalla täytettävien uivien rakenteiden valmistus.

Telakoiden toimesta tapahtuva laivojen korjaus, tarkistus ja huolto.

Laivojen romutus ja purku.
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TÄHÄN El KUULU:
Ilmalla täytettävien kumiveneiden ja -lauttojen valmistus kuuluu luokkaan 2119. 
Sellaisten moottorikäyttöisten ajoneuvojen, jotka voivat kulkea sekä maalla että merellä, 
valmistus kuuluu luokkaan 2741.
Alusten osien, muiden kuin runkojen ja laivan lohkojen valmistus kuuluu joko työstettävän 
aineen (esim. purjeiden valmistus luokkaan 1232, rauta- ja teräsankkurien valmistus 
luokkaan 2489) tai tavaralajin mukaan (esim. painesytytysmoottorien valmistus luokkaan 
2511).

272 VAPAA-AJAN VENEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS 
2720 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus

Huvialusten ym. urheilu- ja virkistyskäyttöön tarkoitettujen alusten valmistus, myös 
soutuveneiden ja kanoottien valmistus.

Virkistyskäyttöön tarkoitetut alukset voivat olla sisä- tai ulkolaitamoottorilla varustettavia 
tai niitä voidaan liikuttaa tuulen, airojen tai melojen avulla.

Huvipursien, risteilijöiden, urheilukalastusalusten ym. virkistyskäyttöön tarkoitettujen ve
neiden valmistus, vaikka ne olisivat suhteellisen isokokoisia. Yleensä tähän luokkaan 
kuuluvat alukset ovat pienempiä kuin laivat.

Ruuhien, soutuveneiden, airoilla varustettujen pelastusveneiden, kutterien, kajakkien, 
kanoottien, kilpaveneiden, polkuveneiden ym. valmistus.

Veneiden korjaus.

TÄHÄN El KUULU:
Sellaisten rungolle rakennettujen veneiden, jotka muistuttavat huvialuksia, mutta jotka 
ovat erityisesti varustettu kaupalliseen tai palvelukäyttöön (esim. luotsiveneet, satamavarti- 
oveneet, kalastusalukset jne.), valmistus kuuluu luokkaan 2710.
Lainelautojen valmistus kuuluu luokkaan 2903.
Ilmalla täytettävien kumiveneiden ja -lauttojen valmistus kuuluu luokkaan 2119.

273 KISKOILLA LIIKKUVIEN KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
2730 Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen valmistus

Vetureiden ja tendereiden valmistus. Veturit voivat olla sähkö-, diesel-, kaasuturbiini-, 
höyry- jne. käyttöisiä.

Itseliikkuvan rautatie- tai raitiotiekaluston valmistus käyttövoimasta riippumatta. Myös 
muut kuin matkustajaliikenteeseen tarkoitetut vaunut esim. huolto- ja korjausvaunut, 
nosturivaunut, mittausvaunut jne.

Rautatie- ja raitiotievaunujen valmistus: matkustajavaunut, tavaravaunut, säiliövaunut, 
työpajavaunut, nosturivaunut, postivaunut, autojenkuljetusvaunut jne.

Vetureiden ja rautatien ja raitiotien liikkuvan kaluston erikoisosien valmistus: telit, akselit ja 
pyörät, jarrut ja jarrujen osat, koukut ja kytkentälaitteet, puskurit ja niiden osat, 
iskunvaimentimet (ei kuitenkaan jouset), vaunujen ja veturien rungot ja kehikot jne.

Rautateiden ja raitioteiden yhteen rakennettujen kiskojen ja vaihteiden, kääntölavojen ja 
laituripuskurien yms. rakenteiden valmistus.

Ei-sähköllä toimivien mekaanisten merkinanto- ja ohjauslaitteiden valmistus. Nämä voivat 
olla tarkoitetut rautatie-, raitiotie-, maantie-, vesi- ja ilmaliikenteen ohjausta varten. Myös 
näiden laitteiden ja varusteiden osien valmistus.

Konepajojen suorittamat kiskoilla kulkevien ajoneuvojen peruskorjaukset.
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TÄHÄN El KUULU:
Sähkömoottorien valmistus kuuluu luokkaan 2631.
Höyrykoneiden, moottorien ja turbiinien valmistus kuuluu luokkaan 2511. 
Konteinereiden valmistus kuuluu luokkaan 2742.
Kokoamattomien kiskojen valmistus kuuluu luokkaan 2310.
Sähkökäyttöisten merkinanto- ja ohjauslaitteiden valmistus kuuluu luokkaan 2639.

274 AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN VALMISTUS

2741 Autojen valmistus
Autojen ja muiden pääasiassa henkilöiden kuljettamiseen tarkoitettujen ajoneuvojen
valmistus: henkilöautot, erityisolosuhteisiin soveltuvat ajoneuvot (moottorikelkat, jeepit) ja 
linja-autot.

Tavarankuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen valmistus: kuorma-autot, rekka-autot,
säiliöautot jne.

Erikoisajoneuvojen valmistus: hinausautot, paloautot, sairasautot, liikkuvat klinikat, kadun- 
lakaisuautot, jäteautot, myymäläautot, kirjastoautot, ei-sotilaskäyttöön tarkoitetut panssa
roidut ajoneuvot jne.

Maantiellä liikkuvien puoliperävaunuja varten tarkoitettujen vetoautojen valmistus.

Sellaisten moottorikäyttöisten ajoneuvojen valmistus, jotka voivat liikkua sekä maalla että 
merellä.

Moottorein varustettujen autojen alustojen valmistus.

Kipinä- ja painesytytysmäntäpolttomoottorien valmistus moottoriajoneuvoja varten. 

Ajoneuvojen moottorien osien valmistus.

Ajoneuvojen muiden osien ja laitteiden valmistus: jarrulaitteet, vaihdelaatikot, akselit, 
vanteet ja pölykapselit, iskunvaimentimet, jäähdyttimet, äänenvaimentimet, pakoputket, 
kytkimet, ohjauspyörät ja -laitteet jne.

TÄHÄN El KUULU:
Moottoriajoneuvoihin tarkoitettujen sähkölaitteiden valmistus kuuluu luokkaan 2639. 
Autojen korjaus kuuluu luokkaan 4541 ja autojen huolto luokkaan 4530.

2742 Autonkorien ja perävaunujen valmistus
Kaikenlaisten moottoriajoneuvojen korien valmistus aineeseen katsomatta.

Autonkorien osien ja laitteiden valmistus.

Moottoriajoneuvojen vetämiksi tarkoitettujen perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus. 
Myös matkailu- yms. vaunujen valmistus.

Perävaunujen ja puoliperävaunujen osien valmistus.

Alustojen valmistus ilman moottoria sekä alustojen osien valmistus.

Sellaisten konteinereiden valmistus, jollaisia voidaan käyttää useissa erilaisissa kuljetusväli
neissä.
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TÄHÄN El KUULU:
Erityisesti maatalouskäyttöön tarkoitettujen perävaunujen valmistus kuuluu luokkaan 2521. 
Tällaiset perävaunut on useimmiten varustettu tarkoitukseen sopivilla lisälaitteilla (kipein, 
levittimin, nostimin jne.).
Ajoneuvojen moottorien osien valmistus kuuluu luokkaan 2741.
Moottorein varustettujen alustojen valmistus kuuluu luokkaan 2741. 
Käynnistinmoottorien ym. sähkölaitteiden valmistus kuuluu luokkaan 2639.

275 ILMA-ALUSTEN SEKÄ NIIDEN MOOTTORIEN VALMISTUS 
JA KORJAUS

2750 Ilma-alusten sekä niiden moottorien valmistus ja korjaus
Lentokoneiden valmistus, joko moottorein tai ilman moottoreita, sekä muiden lentävien 
laitteiden valmistus.

Sellaisten kiinteäsiipisten miehitettyjen moottoroitujen lentokoneiden valmistus, jotka on 
tarkoitettu tavaroiden tai ihmisten kuljetukseen, ilmavoimien käyttöön, urheilukäyttöön jne.

Kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvien helikopterien valmistus.

Purjekoneiden ja muiden liitokoneiden valmistus. Ilmalaivojen, kuumailmapallojen sekä 
säähavaintopallojen valmistus.

Avaruusalusten ja kantorakettien yms. valmistus, ei kuitenkaan sotilaskäyttöön tarkoitettu
jen.

Tähän luokkaan kuuluvien koneiden ja laitteiden osien ja välineiden valmistus: lentokoneen 
rungot, siivet, ovet, ohjaustasot, peräsimet, laskutelineet, polttoainetankit, korit jne.

Potkurien ja helikopterin lapojen valmistus.

Kaikenlaisten ilma-aluksissa käytettävien moottorien valmistus: mäntäpolttomoottorit, 
suihkuturbomoottorit, turbopotkurimoottorit, reaktiomoottorit.

Edellä mainittujen moottorien osien valmistus.

Myös lentokoneiden ja niiden moottorien peruskorjaukset kuuluvat tähän luokkaan. 

TÄHÄN El KUULU:
Lentokoneessa käytettävien instrumenttien valmistus kuuluu luokkaan 2642. 
Sotilaskäyttöön tarkoitettujen ohjusten valmistus kuuluu luokkaan 2516. 
Mäntämoottorikoneiden mekaanisten osien valmistus kuuluu luokkaan 2511 ja näiden 
moottorien sähkölaitteiden valmistus luokkaan 2639.
Lentokoneiden huolto kuuluu kuljetuksen luokkaan 5639.

279 MUIDEN AJONEUVOJEN VALMISTUS

2791 Polkupyörien, mopojen ja moottoripyörien valmistus
Kaikenlaiseen käyttöön tarkoitettujen polkupyörien valmistus, ei kuitenkaan lasten kolmi
pyöräisten pyörien valmistus. Polkupyörien osien valmistus, myös pyörän satuloiden 
valmistus.

Moottoripyörien, mopojen ja moottorilla varustettujen polkupyörien valmistus.

Invalidipyörien ja -kärryjen valmistus, sekä moottoroidut että ilman moottoria olevat.

Moottoripyörien, mopedien, polkupyörien ja invalidipyörien moottorien valmistus, myös 
osat.

Moottoripyörien sivuvaunujen valmistus sekä muiden tähän luokkaan kuuluvien ajoneuvo
jen osien valmistus.



TÄHÄN El KUULU:
Lasten kolmipyörien ja potkulautojen valmistus kuuluu luokkaan 2904.

2799 Muiden kuljetusvälineiden valmistus
Käsin työnnettävien työntökärryjen, matkatavaroiden kuljetusvälineiden, kelkkojen, rattai
den ym. valmistus.

Eläinten vetämien kulkuneuvojen kuten ahkioiden, rattaiden, rekien ym. valmistus. 

TÄHÄN El KUULU:
Tällaisten kuljetusneuvojen osien valmistus kuuluu luokkaan 2742.
Lastenvaunujen ja -rattaiden valmistus kuuluu luokkaan 2909.

29 MUU VALMISTUS
290 MUU VALMISTUS

2901 Kultasepäntuotteiden valmistus
Kulta- ja hopeasepänteosten valmistus jalometalleista tai jalometallilla pleteroiduista metal
leista: pöytäesineet, koriste-esineet ja muut sisustus- yms. esineet, toalettiesineet, uskon
nolliset koriste-esineet, kirjoituspöytä- ja toimistoesineet.

Metallirahojen ja mitalien valmistus sekä jalometallista että epäjalosta metallista.

Tekniseen tai laboratoriokäyttöön tarkoitettujen tavaroiden valmistus jalometallista tai 
jalometallilla pleteroidusta metallista: upokkaat, kapellit, lastat, katalysaattoreina yms. 
käytettäväksi tarkoitetut platina tai platinaseokset kudottuina lankaverkkoina, kudelmina tai 
ristikkoina, anodit, säiliöt jne. (Ei kuitenkaan instrumenttien eikä niiden osien valmistus).

Korujen ja niiden osien valmistus jalometallista tai jalometallilla pleteroidusta metallista.

Luonnonhelmistä tai jalo- tai puolijalokivistä tehtyjen tai niitä sisältävien teosten valmistus: 
henkilökohtaiset koruesineet ja muut koristeelliset esineet, muut jalokivi- ja puolijalokiviesi- 
neet.

Muiden jalometallista tehtyjen tai jalometallilla pleteroitujen metalliteosten valmistus. 

TÄHÄN El KUULU:
Kellojen kuorien ja kivien valmistus kuuluu luokkaan 2644.
Kuvanveistäjien alkuperäisten veistosten valmistaminen kuuluu virkistys- ja kulttuuripalve
lun luokkaan 9133.
Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistus kuuluu luokkaan 12 tai 131.
Jalometallilla päällystettyjen metalliteosten valmistus kuuluu luokkaan 24.
Sähköisten artikkelien valmistus kuuluu luokkaan 262 tai 263.

2902 Soitinten valmistus
Pianojen ja muiden koskettimistolla soitettavien kielisoitinten valmistus, myös automaatti- 
pianot. Muiden kielisoittimien valmistus: viulut ja muut jousisoittimet, kitarat ja muut 
näppäilysoittimet, muut kielisoittimet.

Torvi- ja kieliurkujen valmistus. Harmonien ja muiden koskettimistolla soitettavien, vapaasti 
värähtelevin metallikielin varustettujen soitinten valmistus, myös huuliharput.
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Puu- ja vaskipuhaltimien ja muiden puhallussoitinten valmistus.
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Rumpujen, ksylofonien ja muiden lyömäsoitinten valmistus.

Sähkömagneettisten, sähköstaattisten, elektroni- ja niiden kaltaisten soitinten valmistus.

Soittorasioiden, posetiivien, soitinsahojen, mekaanisten laululintujen, houkutuspillien ja 
niiden kaltaisten houkutusvälineiden, suulla puhallettavien äänenmerkinantovälineiden jne. 
valmistus.

Soittimien osien ja tarvikkeiden valmistus. Myös mekaanisten soittimien revitettyjen 
paperirullien sekä soittorasioiden mekanismien valmistus. Metronomien, äänirautojen ja 
virityspillien valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Leikkikaluiksi katsottavien soittimien valmistus kuuluu luokkaan 2904.

2903 Urheiluvälineiden valmistus
Voimistelu- ja voimailuvälineiden valmistus: nojapuut, rekit, tangot, köydet, puolapuut, 
nyrkkeilypallot, nyrkkeilysäkit jne.

Urheilu- ja ulkoilmapelivälineiden valmistus: erilaiset pelipallot, mailat erilaisia pelejä varten, 
eri pelien verkot, sukset, luistimet, suojavarusteet urheilu- ja pelitarkoituksiin jne.

Kalakoukkujen, vapojen ja muiden siimakalastustarvikkeiden valmistus. Kalahaavien ja 
hyönteishaavien valmistus. Houkutuslintujen ja niiden kaltaisten metsästystarvikkeiden 
valmistus.

Pöytätennisvarusteiden ja -pöytien valmistus.

Lainelautojen valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Urheilujalkineiden valmistus kuuluu luokkaan 133.
Piiskojen ja ratsastuspiiskojen valmistus kuuluu luokkaan 2909.
Satuloiden valmistus kuuluu luokkaan 1322.
Hiihtosilmälasien yms. silmälasien valmistus kuuluu luokkaan 2643.
Urheiluajoneuvojen valmistus (pl.mäenlaskukelkat) kuuluu luokkaan 27.
Veneiden purjeiden valmistus kuuluu luokkaan 1232.

2904 Leikkikalujen ja pelien valmistus
Nukkien, niiden osien, vaatteiden ja muiden tarvikkeiden valmistus.

Pörillä varustettujen lasten leluajoneuvojen valmistus: lasten kolmipyöräiset polkupyörät, 
nukenvaunut ja -rattaat, polkuautot jne.

Lapsille ja aikuisille tarkoitettujen seurapelivälineiden valmistus; myös moottorikäyttöiset tai 
mekaaniset pelilaitteet yleistä käyttöä varten, peliautomaatit ja muut pelilaitteet, erityisesti 
pelejä varten suunnitellut huonekalut, esim. biljardipöydät.

Pienoisrakenteiden osien sekä muiden niiden kaltaisten sarjojen valmistus. Sellaisten 
pienoismallien valmistus, joita käytetään ajanvietetarkoituksiin. Muiden lelujen valmistus.

Karusellien, keinujen ja muiden huvipuistovälineiden valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Pöytätennispöytien ja -varusteiden valmistus kuuluu luokkaan 2903.
Muiden kuin kolmipyöräisten lasten polkupyörien valmistus kuuluu luokkaan 2791. 
Pienoismallien valmistus esittelytarkoituksiin kuuluu luokkaan 2909.



2905 Valaisimien ja valaisinkalusteiden valmistus
Valaisimien ja valaisinkalusteiden valmistus.

Taskulamppujen ja muiden kannettavien valaisimien valmistus.

2906 Valokuvien kehittäminen
Filmien ja valokuvien kehittäminen.

TÄHÄN El KUULU:
Valokuvaamoissa ja valokuvausautomaateissa tapahtuva kehittäminen kuuluu henkilö- ja 
kotitalouspalvelun luokkaan 9591.
Valokuvausalan myymälöiden yhteydessä tapahtuva kehitys kuuluu vähittäiskaupan luok
kaan 4441.

2909 Muualla luokittelemattomien tuotteiden valmistus
Tulitikkujen valmistus.

Säiliökynien ja niiden kaltaisten kynien valmistus. Lyijykynien valmistus.

Päiväys-, sinetöimis-, numeroimis- ja niiden kaltaisten leimasimien valmistus. Kirjoitusko
neiden värinauhojen yms. värinauhojen sekä värityynyjen valmistus.

Lastenvaunujen ja -rattaiden valmistus.

Sateenvarjojen, päivänvarjojen, kävelykeppien, piiskojen, ratsastuspiiskojen, nappien, 
painonappien ja vetoketjujen valmistus.

Savukkeen- yms. sytyttim ien valmistus.

Tupakkapiippujen ja savuke- ja sikari-imukkeiden valmistus. Kampojen, hiussolkien ja 
niiden kaltaisten esineiden valmistus. Puuterihuiskujen ja -tyynyjen valmistus. Hiuksista 
valmistettujen teosten tuotanto, esim. peruukit.

Siveltimien ja muiden maalarinharjojen ja -telojen valmistus. Lattiaharjojen ja muiden 
puhdistusharjojen valmistus. Hammasharjojen valmistus. Muiden luuta- ja harjasteosten 
valmistus.

Vain opetus- ja esittelytarkoituksiin soveltuvien kojeiden, laitteiden ja mallien valmistus.

Epäaitojen korujen valmistus. Eläinkunnasta yms. saaduista veistoaineista valmistettujen 
teosten tuotanto.

Sellaisten tuotteiden valmistus, joita ei voi sijoittaa mihinkään muuhun luokkaan: kynttilät, 
tekokukat ja -hedelmät jne.
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E ENERGIA- JA VESIHUOLTO
Sähkön ja lämmön tuotanto, siirto ja jakelu riippumatta siitä, onko toiminnan tarkoitus 
yleisesti yhdyskuntia palvelevaa tai oman yrityksen teollista valmistusta palvelevaa.

Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu.

Yhdyskuntien veden puhdistus ja jakelu.

TÄHÄN El KUULU:
Voimalaitosten rakentaminen kuuluu rakentamisen luokkaan 35 tai 37.
Vesilaitosten, siirtoverkostojen yms. rakentaminen kuuluu rakentamisen luokkaan 3750. 
Viemäri- ja jätevesihuolto kuuluu ympäristönhuollon luokkaan 6621.
Maakaasun jakelu kuuluu luokkaan 5500 Putkijohtokuljetus.

31-33 ENERGIAHUOLTO
Sähköhuolto, lämpöhuolto ja kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu.

TÄHÄN El KUULU:
Öljy- ja kivihiilituotteiden valmistus kuuluu teollisuuden luokkaan 19.
Kiinteiden ja nestemäisten polttoaineiden sekä maakaasun kauppa (pl. polttoainemyynti 
huoltamoilta) kuuluu tukkukaupan luokkaan 416.
Nestemäisten polttoaineiden vähittäismyynti autoille, moottoripyörille, veneille jne. kuuluu 
luokkaan 4530 Huoltamotoiminta.
Öljyn ja kaasun siirto putkia pitkin kuuluu luokkaan 5500 Putkijohtokuljetus.

31 SÄHKÖHUOLTO (ML. YHTEISTUOTANTOLÄMPÖ)
Sähkön tuotanto, siirto ja jakelu sekä lämmön tuotanto ja jakelu silloin kun se tapahtuu 
vastapainevoimalla eli sähkön ja lämmön yhteistuotantona.

TÄHÄN El KUULU:
Lämmön tuotantoon ja jakeluun erikoistunut toiminta kuuluu luokkiin 3210 ja 3220.

311 YHDYSKUNTIA PALVELEVA SÄHKÖN JA LÄMMÖN
TUOTANTO
Yleiseen sähkön- ja lämmönjakeluverkostoon menevän sähkön tuotanto ja jakelu sekä 
lämmön tuotanto ja jakelu siinä tapauksessa, että se tapahtuu sähkön ja lämmön 
yhteistuotantona. Tämä sähkön ja lämmön tuotanto palvelee mm. kotitalouksia ja suurinta 
osaa liikehuoneistoja ja teollisia toimipaikkoja.

TÄHÄN El KUULU:
Sähkön tuotanto ja jakelu, jonka teollisuusyritys itse hoitaa pääasiassa omien toimipaikko- 
jensa tarpeita varten, kuuluu luokkaan 313. Myös sähkön ja lämmön yhteistuotanto 
teollisuusyrityksen omaa tarvetta varten.
Lämmön erillistuotanto ja jakelu kuuluu luokkaan 32.

3111 Sähkön tuotanto vesivoimalla yhdyskuntia varten
Yleiseen jakeluun menevän sähkön tuotanto vesivoimalla.
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3112 Sähkön ja kaukolämmön tuotanto lämpövoimalla 
yhdyskuntia varten
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto vastapainevoimalla yhdyskuntia varten.

3113 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla yhdyskuntia varten
Erillinen sähkön tuotanto lämpövoimaloissa yhdyskuntia varten. Tässä nk. lauhdevoiman 
tuotannossa syntynyt lämpö lasketaan esim. ympäristön vesistöihin.

3114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla yhdyskuntia varten
Ydinvoimalat.

3119 Sähkön tuotanto muulla tavoin yhdyskuntia varten
Mm. kaasuturbiinein tapahtuva sähkön tuotanto. Tämä on usein varasähkön tuotantoa.

312 SÄHKÖN JA LÄMMÖN JAKELU
Sähkön siirto ja jakelu sekä lämmön jakelu.

TÄHÄN El KUULU:
Erillisten lämpökeskusten lämmönjakelu kuuluu luokkaan 3210.

3121 Sähkön siirto ja jakelu
Sekä kotimaisen että ulkomailta tuodun sähkön siirto valtakunnallisissa verkostoissa (mm. 
Imatran Voiman verkkopiirit) sekä sähkön paikallisjakelu esim. sähkölaitosten toimesta.

3122 Sähkön ja lämmön jakelu
Sellaisten energialaitosten jakeluverkostot, jotka jakavat sekä sähköä että lämpöä.

313 TEOLLISUUDEN OMATARPEINEN SÄHKÖN JA LÄMMÖN
TUOTANTO
Teollisuuden voimalaitosten sähkön ja lämmön tuotanto pääasiassa omien tuotantolaitos
ten käyttöön. Tuotanto voi tapahtua omissa vesivoimaloissa tai lämpövoimaloissa poltta
malla prosessijätteitä tai muulla tavoin.

3131 Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto vesivoimalla
Vesivoimalat, joiden tuottama sähkö menee pääasiassa teollisuusyrityksen omille toimipai
koille.

3132 Teollisuuden omatarpeinen sähkön ja lämmön tuotanto 
lämpövoimalla
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto teollisuusyrityksen omaan käyttöön.

3133 Teollisuuden omatarpeinen sähkön erillistuotanto 
lämpövoimalla
Sähkön tuotanto lauhdevoimalla teollisuusyrityksen omaan käyttöön.

HUOMAUTUS:
Lauhdevoima (katso luokka 3113).
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3139 Sähkön tuotanto muulla tavalla teollisuuden omaan 
tarpeeseen

32 LÄMMÖN ERILLISTUOTANTO JA JAKELU
Lämpökeskusten lämmön erillistuotanto ja jakelu.

321 YHDYSKUNTIEN KAUKOLÄMMÖN ERILLISTUOTANTO JA 
JAKELU

3210 Yhdyskuntien kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu
Lämmön erillistuotanto yleiseen jakeluverkostoon sekä em. lämmön jakelu.

TÄHÄN El KUULU:
Teollisuuslaitosten lämmön tuotanto omaan käyttöön kuuluu luokkaan 3220.

322 TEOLLISUUDEN LÄMMÖN TUOTANTO
3220 Teollisuuden lämmön tuotanto

Teollisuusyritysten lämpökeskusten lämmön erillistuotanto omaan käyttöön.

33 KAUPUNKI KAASU N TUOTANTO JA JAKELU
330 KAUPUNKIKAASUN TUOTANTO JA JAKELU
3300 Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu

Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu.

Erillisellä prosessilla valmistettavien kaasujen valmistus.

TÄHÄN El KUULU:
Maakaasun putkikuljetus ja jakelu kuuluu luokkaan 5500 Putkikuljetus.
Nestekaasun valmistus kuuluu teollisuuden luokkaan 1910.
Koksausprosessissa syntyvät kaasut kuuluvat luokkaan 1930.

34 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU
340 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU
3400 Veden puhdistus ja jakelu

Juomaveden otto, puhdistus ja jakelu.

TÄHÄN El KUULU:
Viemäri- ja jätevesihuolto kuuluu ympäristönhuollon luokkaan 6621.
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F RAKENTAMINEN
Rakennusten rakentaminen ja korjaaminen, asennus-, pystytys- ja kokoamistyöt rakennus
paikalla, maa- ja vesirakentaminen sekä rakentamista palveleva toiminta.

Rakentamista harjoittavat useita eri osasuorituksia tekevät pääurakoitsijat sekä tiettyihin 
töihin erikoistuneet sivu-, ala- ja osaurakoitsijat.

TÄHÄN El KUULU:
Puistojen ym. viheralueiden hoito kuuluu luokkaan 6623 Ulkotilojen hoito. 
Rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajia ja käyttäjiä kuuluu koneiden ja laitteiden 
vuokrauksen luokkaan 6730.
Rakennussuunnittelu kuuluu teknisen palvelun luokkaan 711 tai 712.

35 TALONRAKENTAMINEN
Talojen ja muiden rakennusten rakentaminen ja korjaaminen sekä tähän liittyvät osasuori
tukset. Valmiiden rakenteiden kokoaminen ja pystytys.

351 TALOJEN RAKENTAMINEN JA KORJAUS
3510 Talojen rakentaminen ja korjaus

Pääurakoitsijan tai vastaavan suorittama asuinrakennusten, myymälä-, majoitus- ja ravitse- 
misrakennusten, hoitoalan rakennusten, toimisto- ja hallintorakennusten, kokoontumisra- 
kennusten, opetusrakennusten, teollisuusrakennusten, varastorakennusten, maa-, metsä- 
ja kalatalouden rakennusten, liikenteen rakennusten sekä muiden rakennusten rakentami
nen.

Pääurakoitsijan talonrakentamisen yhteydessä tekemät muut työt (mikäli näitä ei voida 
erottaa omiksi toimipaikoiksi).

Perustajaurakointi eli ns. grynderitoiminta.

Korjaus- ja uudelleenrakentaminen sekä kunnostus.

Rakentaminen itselle tai omalle yritykselle.

TÄHÄN El KUULU:
Muun kuin pääurakoitsijan suorittamana kuuluu rakennusten purku luokkaan 3890, maa- ja 
pohjarakentaminen luokkaan 37, rakennusaikaiset aputyöt luokkaan 3890, asennus- ja 
viimeistelytyöt luokkaan 36 ja rakennusalueen pintarakennustyöt luokkaan 37. 
Tiilikattojen teko kuuluu luokkaan 3521 ja pelti- ja huopakattojen teko luokkaan 3522. 
Rakennusvientiin liittyvät palvelut kotimaassa kuuluvat luokkaan 3890.

352 TALONRAKENTAMISEN OSATYÖT
Rakennusten runkotöihin liittyvät työt, jotka pääurakoitsija teettää niihin erikoistuneilla 
osaurakoitsijoilla. Työt voi suorittaa myös pääurakoitsijan niihin erikoistunut toimipaikka. 
Toiminnan tuloksena ei ole valmis rakennus. Myös em. suorituksiin liittyvät korjaus- ja 
kunnostustyöt.



109

3521 Betoni- ja muuraustyöt
Erityyppisten betonimuottien esivalmistus, pystytys ja purku.

Raudoitus, betoni- ja sementtityöt jälkitöineen sekä betonimassan pienimuotoinen valmis
tus työmaalla. Betonin sahaus ja poraus, esim. timanttiporaus sekä muu työstö.

Muuraus ja ladonta, rappaus ja tasoitetyö sekä laatoitus. Tiilikattojen teko, korjaus ja 
maalaus. Piippujen muuraus ym. piipputyöt.

3522 Metalli- ja peltityöt
Pilarien, palkkien ja muiden metallisten runkorakenteiden kokoaminen ja pystytys.

Ikkunoiden, ulko-ovien, hoitosiltojen, kaiteiden, tikkaiden, väliseinärunkojen jne. kokoami
nen eri metallien muototangoista ja -profiileista.

Kattojen, julkisivujen ja ikkunoiden pellitys eri metalleilla. Räystäs- ym. kourujen ja rännien 
asennus. Myös huopakattojen teko sekä pelti- ja huopakattojen korjaus ja maalaus.

Katteiden ja julkisivuverhouksen ym. pintarakenteiden teko eri metalleista.

Teräspalo-ovien, varauloskäytävien, kaihtimien, markiisien ym. kokoaminen ja asennus.

Metallisten kiintokalusteiden asennus.

Rakennustoimintaan erikoistunut polttoleikkaus ja hitsaus ja muut metallityöt.

TÄHÄN El KUULU:
Valmiiden metallielementtien kokoaminen ja pystytys kuuluu luokkaan 3525. 
Tiilikattotyöt kuuluvat luokkaan 3521.
Kiintokalusteiden asennus valmistajan toimesta kuuluu teollisuuden luokkaan 1700.

3523 Puu- ja levytyöt
Runkorakenteisiin liittyvät puutyöt.

Levytys puu-, lastu- tai mineraalilevyillä.

Puupäällystys ja puuverhous, esim. panelointi.

Ovien ja ikkunoiden karmitus, puitteiden ja ovilevyjen sovitus ja kiinnitys.

Ovi-, ikkuna-, jalka-, matto- ym. listojen työstö ja kiinnitys. Ovien ja ikkunoiden saranointi 
ja salpojen, ovipumppujen, painikkeiden ja lukkojen asennus.

Kaappien, hyllyjen, pöytien ym. puisten kiintokalusteiden asennus.

Muut ns. kirvesmiestyöt sekä näihin liittyvä korjaus ja kunnostus.

TÄHÄN El KUULU:
Ikkunoiden, ovien yms. tiivistys kuuluu luokkaan 3524.
Lauta- ja parkettilattioiden teko kuuluu luokkaan 3650.
Valmiiden puuelementtien kokoaminen ja asennus kuuluu luokkaan 3525. 
Kiintokalusteiden asennus valmistajan toimesta kuuluu teollisuuden luokkaan 1700.
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3524 Eristystyöt
Lämmön- ja ääneneristys sekä äänenvaimennus mineraalivillalla, solumuovilla, kevytsoralla, 
kevytbetonilla, solulasilla, korkilla, ääneneristysmatoilla tai eristyspaperilla.

Veden- ja kosteudeneristys bitumilla, bitumiliuoksilla, bitumi- ym. kermeillä, muovikalvolla, 
valuasfaltilla tai muilla valettavilla vedeneristeillä sekä metallilevyillä.

Tärinäneristys, paloeristys ja säteilysuojaus erikoismateriaaleilla.

Eristeiden korjaus ja kunnossapito.

Ikkunoiden, ovien ym. rakenteiden tiivistys eri materiaaleilla.

TÄHÄN El KUULU:
Teollisuusputkistojen eristys kuuluu luokkaan 3525.
Vesijohtojen yms. lämpöeristys LVI-urakoinnin yhteydessä kuuluu luokkaan 3610. 
Elementtien saumaus kuuluu luokkaan 3525.

3525 Valmiiden rakenteiden kokoaminen ja asennus
Tehtaassa esivalmistettujen betoni-, metalli-, tiili- ja puuelementtien asennus ja kiinnitys 
sekä elementtien saumaus.

Valmistalojen ja talopakettien pystytys ja asennus.

Teollisuuden kiinteiden koneistojen ja laitteiden kokoaminen ja asentaminen rakentamisen 
tai korjaamisen yhteydessä. Kaikenlaisten säiliöiden, lämpö- ym. kattiloiden, poltto- ja 
sulatusuunien, kiinteiden nosturien ym. lastinkäsittelylaitteiden kokoaminen ja asennus.

Raskaiden teollisuusrakennusten pysytys valmiista osista. Öljynjalostamojen ym. kemian 
teollisuuden laitosten, sähkölaitosten ja sähkönjakeluasemien, kaivannaistoiminnan raskai
den laitteiden, valssilaitosten yms. kokoaminen ja asentaminen.

Teollisuusputkistojen asennus ja eristys.

TÄHÄN El KUULU:
Niiden rakennusten rakentaminen, joihin raskaat koneistot ja laitteet asennetaan, kuuluu 
luokkaan 3510.
Ovien, ikkunoiden ja kiintokalusteiden asennus kuuluu luokkaan 3522 tai luokkaan 3523 
valmistusaineesta riippuen.
Saumaus eristystöissä kuuluu luokkaan 3524.
Niiden osien valmistus, joista raskaat koneistot ja laitteet kootaan, kuuluu asianomaiseen 
teollisuuden luokkaan.
Öljysäiliöiden ja -poltinten tarkastus kuuluu teknisen palvelun luokkaan 7190 ja huolto 
luokkaan 7644 Koneiden ja laitteiden huolto.

3529 Muu talonrakentaminen
Kiviverhous, portaiden rakentaminen ym. luonnonkivityöt.
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36 RAKENNUSASENNUS JA VIIMEISTELY
Erilaiset rakennusten käyttökelpoisuutta lisäävät asennus- ja viimeistelytyöt sekä näihin 
liittyvä korjaus ja huolto. Työt suorittaa yleensä niihin erikoistunut sivu- tai alaurakoitsija.

TÄHÄN El KUULU:
Rakennusten runkotöihin liittyvä sivu- ja alaurakointi kuuluu luokkaan 352. 
Tuotantokäyttöön tarkoitettujen laitteiden erikoistunut huolto kuuluu luokkaan 7644
Koneiden ja laitteiden huolto.
Kotitalouden sähkö-, kylmä- ja ilmastointilaitteiden erikoistunut huolto ja korjaus kuuluu 
vähittäiskaupan luokkaan 449.

361 LÄMPÖ- JA VESIASENNUS
3610 Lämpö- ja vesiasennus

Lämpö- ja vesiurakointi.

Lämmönkehitys- ja -jakelulaitteiden asennus.

Vesi- ja viemärilaitteiden ja -kalusteiden asennus.

Jäähdytys-, paineilma-, kaasu- ja palosammutuslaitteiden yms. asennus.

Lämpö- ja vesiasennuksiin liittyvien säätö- ja valvontalaitteiden ym. automatiikan asennus 
ja huolto.

Myös pienet ilmastointiasennukset LV-asennusten yhteydessä.

Myös mainittuihin töihin liittyvät rakennuspelti- ja eristystyöt.

TÄHÄN El KUULU:
Raskaiden teollisuuden käyttämien lämpökattiloiden, vedenlämmittimien yms. kokoaminen 
ja asennus kuuluu luokkaan 3525.
LV-laitteiden erikoistunut huolto kuuluu luokkaan 7644 Koneiden ja laitteiden huolto. 
Kotitalouden LV-laitteiden, kylmäkalusteiden yms. korjaus ja huolto kuuluvat vähittäiskau
pan luokkaan 449.
Öljysäiliöiden ja -poltinten sekä sammuttimien huolto kuuluu luokkaan 7644 Koneiden ja 
laitteiden huolto.

362 ILMASTOINTIASENNUS
3620 llmastointiasennus

llmastointiurakointi.

Ilmanvaihtolaitteiden, -kanavistojen, -koneiden, -konehuoneiden sekä näihin liittyvien 
säleikköjen ja venttiilien asennus.

Ilmastointiasennuksiin liittyvien säätö- ja valvontalaitteiden ym. automatiikan asennus ja 
huolto.

Myös mainittuihin töihin liittyvät rakennuspelti- ja eristystyöt.

TÄHÄN El KUULU:
Ilmastointilaitteiden erikoistunut huolto kuuluu luokkaan 7644 Koneiden ja laitteiden 
huolto.
Kotitalouden ilmastointilaitteiden korjaus ja huolto kuuluvat vähittäiskaupan luokkaan 449. 
Pienimuotoinen ilmastointiasennus lämpö- ja vesiasennusten yhteydessä (LVI-urakointi) 
kuuluu luokkaan 361.



363 SÄHKÖASENNUS
3630 Sähköasennus

Sähkönjakolaitteiden, johtojen, valaisimien ja erilaisten sähkökoneiden ja -laitteiden asen
nus.

Sähkölämmityslaitteiden asennus.

Tietoliikenne- ja puhelinlaitteiden sekä -johtojen asennus.

Antenniasennus.

Myös teollisuuden erikoiskoneiden sähköistystyöt.

TÄHÄN El KUULU:
Sähkölaitosten ja sähkönjakeluasemien rakennus- ja asennustyöt kuuluvat luokkaan 3525. 
Voimaloissa ja voimansiirto- ja -jakelulinjoilla tehtävät asennustyöt kuuluvat luokkaan 3750. 
Sähkölaitteiden erikoistunut huolto kuuluu luokkaan 7644 Koneiden ja laitteiden huolto. 
Kotitaloussähkölaitteiden korjaus kuuluu vähittäiskaupan luokkan 4492. 
Sähköasennukset laivoissa kuuluvat luokkaan 2710.

364 LASITUS
3640 Lasitus

Lasitus ja verhous lasilevyillä.

Tähän luokkaan kuuluu myös auringonsuojakalvojen yms. asennus.

TÄHÄN El KUULU:
Valmiiden peilien myynti kuuluu vähittäiskaupan luokkaan 4399.
Lasitusliikkeet, joissa vain leikataan ja hiotaan tasolasia, kuuluvat teollisuuden luokkaan 
2210.

365 LATTIAN PÄÄLLYSTYS
3650 Lattia n päällystys

Lauta- ja parkettilattioiden rakentaminen, hionta ja viimeistely.

Linoleumi-, muovi- yms. päällysteiden ja pinnoitteiden asennus lattioihin.

366 MAALAUS JA SEINIEN VERHOUS
3660 Maalaus ja seinien verhous

Rakennusten sisä- ja ulkomaalaus. Restaurointi-, fresko- ym. koristemaalaus.

Seinien tapetointi yms. verhous ja ns. pintaremontointi.

TÄHÄN El KUULU:
Sisustussuunnittelu ym. konsultointitoiminta kuuluu teknisen palvelun luokkaan 7129. 
Korjausrakentaminen kuuluu luokkaan 3510.
Ulkokattojen maalaus kuuluu luokkaan 352.
Siltojen yms. rakennelmien maalaus kuuluu luokkaan 3720.
Ajoratamerkintöjen teko kuuluu luokkaan 3790.
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369 MUU RAKENNUSASENNUS JA VIIMEISTELY
3690 Muu rakennusasennus ja viimeistely

Hissien, liukuportaiden ym. kuljettimien asennus, huolto ja korjaus asennuksiin erikoistu
neen yrittäjän toimesta.

Kevyiden jätteenpolttouunien rakentaminen ja asennus.

TÄHÄN El KUULU:
Hissien ym. kuljettimien asennus ja huolto valmistajan toimesta kuuluu teollisuuden 
luokkaan 2515.
Hissien pelkkä huolto kuuluu luokkaan 7644 Koneiden ja laitteiden huolto.

37 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN
Maa- ja pohjarakennus eri tarkoituksiin, maaliikenneväylien ja siltojen rakentaminen, 
kaikenlainen vesirakentaminen sekä vesi- ja energialaitosten rakentaminen.

TÄHÄN El KUULU:
Pääurakoitsijan suorittama maa- ja vesirakentaminen kuuluu pääurakoitsijan mukaiseen 
toimialaan, ellei sitä voida erottaa omiksi toimipaikoiksi.
Maarakennuskoneiden vuokraus ilman käyttäjiä kuuluu koneiden ja laitteiden vuokrauksen 
luokkaan 6730.

371 MAA- JA POHJARAKENTAMINEN
3710 Maa- ja pohjarakentaminen

Talonrakennuksen yhteydessä tehtävät maarakennustyöt sekä kalliotilojen ja erilaisten 
ulkoalueiden maarakennustyöt.

Rakennusalueen raivaus ja purku, rakenteiden ja kasvullisuuden suojaus, hyötypuun korjuu 
sekä raivausjätteen kuljetus.

Maankaivu, louhinta ja murskaus sekä kaivumaiden ja louheen kuljetus rakentamisen 
yhteydessä. Maan- ja vedenalaisten tunnelien, kuilujen, kanaalien ym. kalliotilojen rakenta
minen. Kalliopinnan puhdistus ja kallioleikkaustyöt.

Pohjarakenteiden teko ja pohjanvahvistus. Pohjarakennukseen liittyvä salaojitus, viemä
röinti ym. työt sekä rakentamisalueen täyttö ja tiivistys.

Viherrakentaminen. Pihojen ja tonttien vapaa-alueiden, puistojen, ympäristöhoidollisten 
suoja-alueiden, hautausmaiden yms. viheralueiden rakentaminen, varustaminen ja perus
parannus. Rakennusten yhteydessä olevien liikennealojen rakentaminen, varustaminen ja 
päällystys.

Urheilu- ja virkistysalueiden ja -kenttien, kilparatojen, uima-altaiden yms. rakentaminen ja 
varustaminen.

Aitojen, lipputankojen, pölytys- ja kuivaustelineiden, urheilu-, leikki- ja jätehuoltovarustei- 
den asennus ja pystytys.
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TÄHÄN El KUULU:
Pääurakoitsijan suorittama maa- ja pohjarakennus kuuluu pääurakoitsijan mukaiseen 
toimialaan.
Rakennusten erikoistunut purku kuuluu luokkaan 3890.
Kiven louhinta työstettäväksi kuuluu kaivannaistoiminnan luokkaan 0912.
Salaojitus muutoin kuin talonrakentamisen yhteydessä kuuluu luokkaan 3790.
Puistojen ym. viheralueiden hoito kuuluu luokkaan 6623 Ulkotilojen hoito. 
Vihersuunnittelu kuuluu teknisen palvelun luokkaan 7129.
Puutarhojen hoito ja ylläpito kuuluu maatalouden luokkaan 0120.
Sisäurheilutilojen rakentaminen kuuluu luokkaan 3510.
Urheilu- ja virkistysalueiden hoito ja ylläpito kuuluu virkistys- ja kulttuuripalvelun luokkiin 
9150 tai 919.
Tierakennukseen liittyvä maa- ja pohjarakennus kuuluu luokkaan 3720.
Päätoiminen saven, soran ja hiekan otto sekä kivenmurskaus kuuluu kaivannaistoiminnan 
luokkaan 0920.
Päätoiminen maa-aineksen kuljetus kuuluu tieliikenteen luokkaan 5240.

372 TEIDEN JA SILTOJEN RAKENTAMINEN
3720 Teiden ja siltojen rakentaminen

Teiden, katujen ym. liikenneväylien (myös maanalaisten), paikoitusalueiden ja lentokent
tien rakentaminen ja päällystys.

Em. liikenneväylien peruskorjaus, kunnostus ja hoito. Myös maanteiden lumen auraus ja 
hiekoitus.

Kevyen liikenteen väylien, metsäautoteiden yms. rakentaminen, päällystys ja hoito.

Tie- ja vesirakennuslaitoksen (TVL) piiriorganisaatio. Tienpito ja lossit.

Kaikenlaisten siltojen, eritasomaanteiden ja penkereiden sekä näihin liittyvien kaiteiden ja 
tukirakenteiden rakentaminen. Myös siltojen ym. rakenteiden maalaus.

TÄHÄN El KUULU:
Katujen puhtaanapito kuuluu luokkaan 6623 Ulkotilojen hoito.
Tie- ja vesirakennushallitus (TVH) ja -laitos (TVL) kuuluvat luokkaan 3810.
Päällystys talonrakennuksen yhtydessä kuuluu luokkaan 3710.
Vedenalainen rakennustyö kuuluu luokkaan 3740.

373 RAUTATEIDEN RAKENTAMINEN
3730 Rautateiden rakentaminen

Rauta-, ja raitioteiden sekä metroradan rakentaminen ja korjaus. Pengerrys- ja ratatyöt, 
lastaus- ja asemalaitureiden, merkinantolaitteiden sekä sähkölinjojen ja -laitteiden rakenta
minen ja kunnossapito.

Valtionrautateiden (VR) radanrakennus-, sähköistys- ja puutarhatyöt.

TÄHÄN El KUULU:
Rautatieasemien, varasto- ym. rakennusten sekä näihin liittyvien lastauslaiturien yms. 
rakentaminen kuuluu luokkaan 3510.
Rautatiesiltojen ja -tunnelien rakentaminen kuuluu luokkaan 3720.
Valmiiden kisko- ym. elementtien valmistus kuuluu teollisuuden luokkaan 2730.
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374 VESIRAKENTAMINEN
3740 Vesirakentaminen

Satama-altaiden pohjatyöt, aallonmurtajien, laitureiden ym. laitteiden sekä satama-aluei
den ja kenttien rakentaminen. Kiinteiden telakoiden rakentaminen.

Meriliikenneväylien, järvien, jokien, purojen ja vastaavien ruoppaus, pengerrys ym. 
kunnostus. Kanavien ja kanavoitujen jokien rakentaminen Patojen, kanava- ym. sulkujen ja 
näihin liittyvien pumppaamojen rakentaminen. Vesiväylien ohjaus- ja turvalaitteiden asen
nus.

Vesistötyöt. Tekoaltaiden, kastelujärjestelmien yms. rakentaminen. Vesistöjen kunnostus
työt. Tulvansuojelun vaatimat säännöstely- ja järjestelytyöt. Vesiensuojeluun ja veneilyyn 
liittyvät maa- ja vesirakennustyöt. Luonnonravintolammikoiden rakentaminen ym. kalata
louteen liittyvät vesirakennustyöt.

Kaikenlainen vedenalainen rakennustyö, mm. rakentamiseen erikoistunut sukelluspalvelu. 

TÄHÄN El KUULU:
Satamien terminaali-, varasto- ym. rakennusten sekä majakoiden rakentaminen kuuluu 
luokkaan 3510.
Kiinteiden lastinkäsittelylaitteiden kokoaminen ja pystytys kuuluu luokkaan 3525.
Uivien telakoiden ym. uivien rakenteiden valmistus kuuluu teollisuuden luokkaan 2710. 
Siltojen rakentaminen kuuluu luokkaan 3720.
Vesiväylien käyttö ja kunnossapito kuuluu vesiliikenteen luokkaan 562.
Metsien ja soiden ojitus kuuluu luokkaan 3790.
Erikoistumaton sukelluspalvelu kuuluu teknisen palvelun luokkaan 7190.
Pelastussukellus kuuluu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden luokkaan 8220. 
Urheilusukellus kuuluu virkistys- ja kulttuuripalvelun luokkaan 9150.

375 VESI- JA ENERGIALAITOSTEN RAKENTAMINEN
3750 Vesi- ja energialaitosten rakentaminen

Vesivoimaloiden vesirakennustyöt.

Veden ja jäteveden puhdistuslaitosten, viemärilaitosten, pengerryspumppaamojen ym. 
rakentaminen.

Vesijohto-, kaukolämpö- ja viemäriverkostojen rakentaminen.

Sähkönjakeluun liittyvien korkea- ja matalajännitelinjojen rakentaminen ja asennus.

Öljyn ja kaasun kuljetukseen tarkoitettujen putkistojen rakentaminen.

Tietoliikenneverkoston rakentaminen. Puhelin-, lennätin-, kaapelitelevisio- ym. linjojen ja 
verkostojen rakentaminen ja asennus. Radio- ja televisiotoiminnan linkkitornien ja mastojen 
sekä tutka- ym. valvontatornien rakentaminen.

TÄHÄN El KUULU:
Vesi- ym. voimaloiden talonrakennustyöt kuuluvat luokkaan 3510.
Teollisuusputkistojen kokoaminen ja asennus kuuluu luokkaan 3525.
Putkijohtoihin liittyvien pumppuasemien rakennus kuuluu luokkaan 3510.
Sähkövirran syöttö- ja jakeluasemien ja sähkölaitosten rakentaminen kuuluu luokkaan 
3525. Sähköasennukset muissa rakennuksissa kuuluvat luokkaan 3630.
Maanteiden ja katujen valaistusjärjestelmien rakentaminen ja asennus kuuluu luokkaan 
3790.



Miehitettyjen radio-, televisio- ym. asemien rakentaminen kuuluu luokkaan 3510.
Radio- ja televisio-ohjelmien välittäminen itsenäisenä toimintana kuuluu teleliikenteen 
luokkaan 5830.
Radio- ja televisio-ohjelmien välittäminen aputoimintana kuuluu virkistys- ja kulttuuripalve
lun luokkaan 9120.

379 MUU MAA- JA VESIRAKENTAMINEN
3790 Muu maa- ja vesirakentaminen

Uudismaan raivaus, salaojitus sekä metsien ja soiden ojitus.

Metsäteiden rakentaminen.

Kaivojen kaivu ja poraus.

Jätehuollon maarakennustyöt.

Teiden ja katujen valaistusjärjestelmien sekä liikenteen suoja- ja ohjauslaitteiden rakentami
nen ja asennus. Ajoratamerkintöjen teko.

Hiihtohissien, köysiratojen ym. rakennelmien rakentaminen.

Raakaöljy- ja luonnonkaasulähteiden poraus ja tähän liittyvä rakentaminen.

TÄHÄN El KUULU:
Raskaiden säiliöiden ja tankkien kokoaminen ja pystytys kuuluu luokkaan 3525.
Loka- ja lietekaivojen tyhjennys kuuluu jätehuollon luokkaan 6622.
Maan kalkitus, lannoitus ym. perusparannus kuuluu metsätalouden luokkaan 0422. 
Puistojen, hautausmaiden ym. viheralueiden hoito kuuluu luokkaan 6623 Ulkotilojen hoito. 
Vihersuunnittelu kuuluu teknisen palvelun luokkaan 7129.
Öljy- ja kaasulähteiden etsintä, kartoitus ja siihen liittyvä koeporaus kuuluu teknisen 
palvelun luokkaan 7190.
Raakaöljyn ja luonnonkaasun pumppaus kuuluu kaivannaistoiminnan luokkaan 0620.

38 RAKENTAMISTA PALVELEVA TOIMINTA
Rakennuttajatoiminta, konevuokraus rakennustoiminnan yhteydessä, rakennusten purku ja 
siirto, rakennusaikaiset palvelut sekä rakennusvientiä palveleva toiminta.

381 RAKENNUTTAJATOIMINTA
3810 Rakennuttajatoiminta

Maanhankinta, rakennussuunnittelun, rahoituksen ja urakkakilpailun järjestäminen, raken
nusaikainen valvonta sekä markkinointi ja asunto-osakkeiden myynti.

Rakennushallituksen rakennustoimistot sekä Tie- ja vesirakennushallitus ja -laitos.

Kuntien rakennuttajaorganisaatiot.

TÄHÄN El KUULU:
Pelkkä rakennuttajakonsultointi ja projektinjohto kuuluu teknisen palvelun luokkaan 7129. 
Päätoiminen maanhankinta ja asuntojen myynti kuuluvat kiinteistöpalvelun luokkaan 6520. 
TVL:n piiriorganisaatio kuuluu luokkaan 3720.
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382
3820

389
3890

RAKENNUSKONEVUOKRAUS
Rakennuskonevuokraus
Nosturien, nostolava-autojen, rakennushissien ym. talonrakennuskoneiden ja -laitteiden 
vuokraus kuljettajineen.

Kaivurien, puskutraktorien, porakoneiden, ruoppaajien ym. maa- ja vesirakennuskoneiden 
ja -laitteiden vuokraus kuljettajineen ja käyttäjineen.

Telineiden vuokraus ja pystytys. Lämmityksen (höyry yms.) myynti sekä savun, pölyn ja 
höyryn poisto rakennusaikana.

TÄHÄN El KUULU:
Varsinainen rakennusurakointi kuuluu luokkaan 35 tai 37 työn laadusta riippuen. 
Rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajaa kuuluu koneiden ja laitteiden vuokrauksen 
luokkaan 6730.

MUU RAKENTAMISTA PALVELEVA TOIMINTA 
Muu rakentamista palveleva toiminta
Rakennusten purku ja siirto.

Rakennusten ulkopintojen puhdistus hiekkapuhalluksella, höyrypuhdistuksella tms. 

Rakennusvientiin liittyvät palvelukset kotimaassa.
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G KAUPPA
Tukkukauppa, agentuuritoiminta ja vähittäiskauppa. Myös kotitalousesineiden ja moottori
ajoneuvojen korjaus.

41 TUKKUKAUPPA
Uusien ja käytettyjen tavaroiden jälleenmyynti vähittäiskauppiaille ja muille tukkukauppiail
le. Siihen kuuluu myös myynti muuhun tuotantotoimintaan: mm. teollisuusyrityksille, 
laitoksille, julkisille viranomaisille ja maatalouden harjoittajille. Tukkukauppaan kuuluu siis 
myynti muuhun kuin yksityiseen kulutukseen.

Tukkukauppias ottaa kauppatavarat omistukseensa.

Jatkuva suurten tavaraerien kokoaminen, lajittelu, luokittelu, lastin purkaminen, uudelleen 
pakkaaminen ja pullottaminen. Tavaroiden edelleenjakelu pienemmissä erissä, varastoimi
nen, jäähdyttäminen sekä avustaminen asiakkaiden myynninedistämisessä. Myös maahan
tuojan suorittama sivutoiminen huolto- ja korjaustoiminta.

Teollisuustavaroiden jakelu, vienti, tuonti, osuustoiminnalliset ostoyhtymät; tehdaslaitos
ten ja kaivosyhtiöiden ylläpitämät myyntitoim istot, jotka toimivat erillään tehtävänään 
markkinoida kyseisten yritysten tuotteita kuitenkin niin, etteivät ne ota vastaan tehtailta ja 
kaivoksista suoraan toimitettavia tilauksia; polttoaineiden suurvarastoijat; ostajat ja osuus
toiminnalliset yhteisöt, jotka harjoittavat maataloustuotteiden markkinointia; romumetallin 
ja romutavaran myynti ja varastointi.

TÄHÄN El KUULU:
Myynti suoraan kotitalouksille kulutuskäyttöön kuuluu asianomaiseen vähittäiskaupan 
luokkaan.
Yleisillä teillä käytettävien moottoriajoneuvojen ja niiden osien ja tarvikkeiden kauppa 
kuuluu luokkaan 451 tai 452.

411 YLEISTUKKUKAUPPA
4110 Yleistukkukauppa

Tavaravalikoimaltaan laaja tukkukauppa. Valikoimaan kuuluvat ainakin elintarvikkeet, 
rautakauppatavarat ja tekstiilit. Sellaisten suurten keskustukkuliikkeiden yleistukkukauppa, 
joihin kiinteästi liittyy oma vähittäismyyntiketju. Näitä ovat SOK, E-osuuskunta Eka, 
Kesko, Tuko ja Hankkija. Luokkaan kuuluu myös muita yleistukkukauppoja sekä valtion ja 
kuntien hankintakeskukset.

TÄHÄN El KUULU:
Yleistukkukaupasta erotetaan sellaiset keskustukkukauppojen toimipaikat, jotka selvästi 
kuuluvat johonkin toiseen luokkaan. Siten esim. moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaustoi
minta kuuluu luokkaan 45.
Siemenkeskusten ja taimitarhojen tukkukauppa kuuluu luokkaan 4192.
Viljankuivaamot kuuluvat maatalouden luokkaan 0150.
Tukkukaupan yhteydessä toimivat viljankuivaamot kuuluvat luokkaan 4127. 
Keskustukkukaupan harjoittama teollinen toiminta kuuluu asianomaiseen teollisuuden 
luokkaan.
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412 RAVINTO- JA NAUTINTOAINETUKKUKAUPPA
Elintarvikkeisiin, juomiin tai nautintoaineisiin erikoistunut tukkukauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Elintarvikkeiden myynti yleistukkukaupassa kuuluu luokkaan 4110.

4121 Elintarvikkeiden yleistukkukauppa
Sellainen laajan elintarvikealan valikoiman tukkukauppa, jossa minkään erikoisalan myynti 
ei ylitä kahta kolmasosaa koko myynnistä.

Sekatavarakaupan tuotteiden tukkukauppa; laivanmuonitusliikkeet tuotevalikoimasta riip
pumatta.

4122 Maataloustuote- ja hedelmätukkukauppa
Tukkukauppa, jossa maataloustuotteiden tai hedelmien osuus on vähintään kaksi kolmas
osaa koko myynnistä.

Vihannesten, juuresten, marjojen, sienten ja hedelmien tuonti, vienti, pakkaus ja tukku
kauppa.

TÄHÄN El KUULU.
Luontaistuotteiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4129.
Lihan ja lihajalosteiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4123.
Maitotaloustuotteiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4125.
Munien tukkukauppa kuuluu luokkaan 4126.
Rehujen tukkukauppa kuuluu luokkaan 4171.
Taimien ja esim. nurmikon siementen tukkukauppa kuuluu luokkaan 4192.
Viljan tukkukauppa ja viljankuivaus tukkukaupan yhteydessä kuuluvat luokkaan 4127. 
Siemenviljan myynti maataloustuotantoon kuuluu luokkaan 4171.
Viljan kuivaus itsenäisenä toimintana kuuluu maatalouden luokkaan 0150.

4123 Lihatukkukauppa
Jalostamattoman lihan sekä lihajalostustuotteiden tukkukauppa; liha; elimet; makkara; 
kokoliha- ja erikoisvalmisteet; luonnonsuolet.

TÄHÄN El KUULU:
Makkaran keinokuorien tukkukauppa kuuluu luokkaan 4199.
Teurastamojen ja eläinvälitysliikkeiden hoitama teuraseläinten tukkukauppa kuuluu luok
kaan 4166.

4124 Kalatukkukauppa
Kalojen, rapujen, äyriäisten, simpukoiden yms. ja niiden jalosteiden tukkukauppa. 

TÄHÄN El KUULU:
Akvaariokalojen ja -tarvikkeiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4199.

4125 Maitotaloustuotteiden tukkukauppa
Maidon, maitojauheen, kerman, voin, piimän, viilin, jogurtin, juuston, jäätelön yms. 
tukkukauppa.

Myös ns. keräilymeijerien toiminta.
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4126 Munatukkukauppa
Kanan-, viiriäisen- ja muiden munien sekä ainoastaan munaa sisältävien jalosteiden 
pakkaaminen ja tukkukauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Munien pakkaaminen muualla kuin varsinaisissa munapakkaamoissa kuuluu maatalouden 
luokkaan 0112 tai 0113.

4127 Viljan tukkukauppa
Viljan tukkukauppa ja viljan kuivaus tukkukaupan yhteydessä.

TÄHÄN El KUULU:
Rehujen ja siemenviljan myynti maatalouteen kuuluu luokkaan 4171.

4129 Muiden ravinto- ja nautintoaineiden tukkukauppa
Kahvin, teen, kaakaon, mausteiden, makeisten, sokerin ja sokerituotteiden tukkukauppa. 

Leipomotuotteiden tukkukauppa.

Pakasteiden (paitsi jäätelön) ja säilykkeiden tukkukauppa.

Luontaistuotteiden tukkukauppa.

Tupakan ja muiden tupakkatuotteiden tukkukauppa.

Alkoholi-, mallas-, virvoitus-, kunto- yms. juomien tukkukauppa (ml. pullottaminen). 

Elintarviketeollisuuden käyttämien lisä- yms. aineiden tukkukauppa.

Lastenruokien tukkukauppa.

Koirien ja kissojen ruokien tukkukauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Karjan rehujen yms. tukkukauppa kuuluu luokkaan 4171.
Alkoholipitoisten juomien sekä alkoholittoman viinin pullotus valmistuksen tai sekoituksen 
yhteydessä kuuluu teollisuuden luokkaan 1161 tai 1162.
Muiden lemmikkieläinten kuin koirien ja kissojen ruokien tukkukauppa sekä kaikkien 
lemmikkieläinten hoito- yms. tarvikkeiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4199. 
Apteekeissa myytävien lääkkeenomaisten luontaistuotteiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 
4181.

413 TEKSTIILIEN, VAATTEIDEN JA NAHKATUOTTEIDEN
TUKKUKAUPPA
Tekstiili-, asuste- ja pukinetukkukauppa, kangastukkukauppa, nahka- ja turkisvalmisteiden 
tukkukauppa sekä jalkinetukkukauppa.

4131 Vaatteiden tukkukauppa
Naisten, miesten ja lasten pukineiden, alusvaatteiden, neulevaatteiden, käsineiden, hattu
jen, urheilupukineiden, sadevaatteiden, nahkatakkien ja turkkien ym. asusteiden ja 
pukimien tukkukauppa.

Työvaatteiden tukkukauppa.
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4132 Tekstiili- ja nahkavalmistetukkukauppa
Muiden kankaasta, nahasta yms. valmistettujen tuotteiden kuin pukineiden ja asusteiden 
tukkukauppa.
Kodin tekstiilien, valmis- ja rullaverhojen, pöytäliinojen, pyyhkeiden yms., vuodevaatteiden 
tukkukauppa.

Kankaisten, nahkaisten ja tekonahkaisten yms. kassien, matkalaukkujen ja salkkujen 
tukkukauppa.

Sateenvarjojen tukkukauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Asusteiden ja pukimien tukkukauppa kuuluu luokkaan 4131.
Kankaan ja lankojen tukkukauppa kuuluu luokkaan 4133.
Valmistamattoman nahan ja turkisten tukkukauppa kuuluu luokkaan 4169.

4133 Kangas- ja lankatukkukauppa
Kankaiden, neulosten, lankojen ja ompelutarvikkeiden tukkukauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Ompelukoneiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4153.
Asusteiden ja pukimien tukkukauppa kuuluu luokkaan 4131.
Muiden valmistettujen kangas-, neulos-, nahka- yms. tuotteiden tukkukauppa kuuluu 
luokkaan 4132.

4134 Jalkinetukkukauppa
Kaikkien jalkineiden tukkukauppa; kengät; saappaat; kalossit; urheilujalkineet. 

Pohjallisten, kengännauhojen, irtokorkojen yms. tukkukauppa.

Kengänkiillokkeiden, kenkävahojen, kenkämaalien ym. hoitoaineiden tukkukauppa.

414 RAUTA- JA RAKENNUSTARVIKETUKKUKAUPPA
Rautakauppatavaroiden, rakennustarvikkeiden sekä taloustavaroiden tukkukauppa. 

TÄHÄN El KUULU:
Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4176.

4141 Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa
Tavaravalikoimaltaan laaja rauta- ja rakennustarvikkeiden sekä työkalujen erikoistumaton 
tukkukauppa. Minkään erikoisalan myynti ei ylitä kahta kolmasosaa koko myynnistä.

4142 Työkalu- ja tarviketukkukauppa
Käsi- ja sähkötyökalujen ja pienrautatarvikkeiden tukkukauppa; naulat ja ruuvit, heloituk- 
set, porat ja niiden terät, muut sähkötyökalut harrastuskäyttöön, käsityökalut, lapiot, 
haravat yms., kottikärryt, lukot, ruohonleikkurit, köydet, hiomakivet.

TÄHÄN El KUULU:
Rakennuskoneiden myynti ammattikäyttöön kuuluu luokkaan 4172.
Ammattikäyttöön tarkoitettujen ruohonleikkureiden ym. maatalouskoneiden tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 4171.
Muiden ammattikäyttöön myytävien koneiden kauppa kuuluu luokkaan 4174.
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4143 Puutavaratuotetukkukauppa
Pääosin puusta ja sen jalosteista valmistettujen rakennustarvikkeiden ja rakenteiden 
tukkukauppa sekä sahatun ja höylätyn puutavaran tukku- ja vähittäiskauppa (lautatarhois
ta). Vanerin, sahatun ja höylätyn puutavaran, rima-, lastu- ja kipsi- yms. levyjen 
tukkukauppa.

Ovien, ikkunoiden, keittiökalusteiden ja muuiden kiinteiden kaappien tukkukauppa valmis
tusmateriaalista riippumatta.

Valmius- ja laajuusasteeltaan vaihtelevien omakotitalo- ja kesämökkipakettien ja parakkien 
tukkukauppa.

Ruumisarkkujen, kattotuolien yms. tukkukauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Raakapuutavaran tukkukauppa kuuluu luokkaan 4164.
Kylpyhuonekalusteiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4176.

4144 Metalli- ja kivennäistuotteiden tukkukauppa
Raudasta ja muista metalleista valmistettujen rakennustarvikkeiden ja muiden metallitava- 
roiden sekä sementin, soran, lasin, eristeiden yms. tukkukauppa; Hiekka, sora, kevytsora, 
sepeli yms.; rakennustasi; sementti- ja betonituotteet; kipsi; tiilet; kaikki kateaineet; 
raudoitusteräkset; eristeet: vuori-, sellu-, lasivilla, solumuovi, polyuretaani yms. ; bitumi; 
rakennusmuovit ja kumit; rakennuksissa käytettävät metallivalutuotteet; teräslevy; muoto- 
rauta; metallirakenteet; sadevesijärjestelmät, salaojaputket ja tikkaat valmistusaineesta 
riippumatta; räjähdysaineet ja ilotulitustarvikkeet.

TÄHÄN El KUULU:
LVI-tarvikkeiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4176.
Valmisbetonin myynti kuuluu teollisuuden luokkaan 2250.

4145 Maalien, tapettien ja lattianpäällysteiden tukkukauppa
Maalien, lakkojen, tapettien ym. sisä-ja ulkopintojen pinnoittamiseen käytettävien aineiden 
ja tarvikkeiden tukkukauppa; Maalit, kyllästysaineet yms.; liimat; pensselit, telat yms.; 
tapetit; keraamiset laatat ja niiden liimat ja saumausaineet; laatoitustarvikkeet; lattianpääl
lysteet: muoviset, puiset, korkit, kokolattiamatot ym.

TÄHÄN El KUULU:
Muiden tekstiili- tms. mattojen kuin kokolattiamattojen tukkukauppa kuuluu luokkaan 
4185.
Kate- ja julkisivumateriaalien (pl. puisten) tukkukauppa kuuluu luokkaan 4144. 
Tasoitteiden ja muiden laastien tukkukauppa kuuluu luokkaan 4144.

4146 Taloustarvikkeiden tukkukauppa
Ruoanvalmistus- ja säilytystarvikkeiden, ruokailuvälineiden ja niiden puhdistustarvikkeiden 
ym. kotitaloustarvikkeiden tukkukauppa, pesu- ja siivousvälineiden tukkukauppa sekä 
muiden talousmuovi- ja -kumituotteiden tukkukauppa.
Keittiö- ja koristelasi; posliini; savi- ja muoviastiat; muoviämpärit, -saavit, -letkut ; 
muovikassit ja eristämisessä käytettävät muovikalvot yms; kumiset työvälineet; korityöt; 
sytytystarvikkeet; ulkogrillit.
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TÄHÄN El KUULU:
Kaikkien lvi-tarvikkeiden (esim. muoviputkien ja kumitiivisteiden) tukkukauppa kuuluu 
luokkaan 4176.
Salaojaputkien tukkukauppa kuuluu luokkaan 4144.
Pesu- ja puhdistusaineiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4147.
Ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen pesu- ja siivouskoneiden kauppa kuuluu luokkaan 
4174.
Kotitalouden sähkölaitteiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 415.

4147 Puhdistusaineiden tukkukauppa
Pesu- ja puhdistusaineiden, vahojen yms. aineiden tukkukauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Tuholaisten torjunta-aineiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4171.
Henkilökohtaiseen hygieniaan käytettävien pesu- ja puhdistusaineiden ja -välineiden 
tukkukauppa kuuluu luokkaan 4183.
Pesu- ja puhdistusvälineiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4146.
Kenkien hoitoaineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4134.

415 SÄHKÖTARVIKKEIDEN JA KODINTEKNIIKAN
TUKKUKAUPPA
Sähkötarvikkeiden, tietoliikennevälineiden, kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja soitinten 
tukkukauppa.

4151 Sähkötarviketukkukauppa
Sähköasennustarvikkeiden, valaisimien ja muiden sähkökalusteiden tukkukauppa. 
Kiinteät ja siirrettävät valaisimet, sähköjohdot ja -kaapelit, asennusputket ja -tarvikkeet, 
rasiat, varokkeet, sähkökeskukset ja -m ittarit, muuntajat, generaattorit, sähkölämmityslait- 
teet ja tarvikkeet, hehku- ym. lamput, komponentit: releet, kontaktorit yms., paristot.

TÄHÄN El KUULU:
Teollisuuden ja muun tuotanto- ja liiketoiminnan koneiden, laitteiden ja niiden osien 
tukkukauppa kuuluu luokkaan 4174.
Kotitalouden sähkölaitteiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4153 tai 4152.
Päätoimisten sähköasennusliikkeiden toiminta kuuluu rakentamisen luokkaan 3630.

4152 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa
Muualla luokittelemattomien tietoliikennevälineiden tukkukauppa; telepäätelaitteet: puheli
met, autopuhelimet, radiopuhelimet ja niiden lisälaitteet, puhelinkeskukset, telejärjestel
mät, kulunvalvontalaitteet.

TÄHÄN El KUULU:
Tieto- ja toimistokoneiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4173.

4153 Kodinkonetukkukauppa
Kotitalouksissa käytettävien koneiden ja laitteiden tukkukauppa; pesu- ja astianpesuko
neet; lingot ja pyykinkuivauslaitteet; liedet, mikroaaltouunit yms.; jää-, viileä- ja pakastin- 
kaapit; kiukaat; ompelukoneet; kahvinkeittimet; ilmankostuttimet ja -puhdistimet; yleisko- 
neet ja vatkaimet; partakoneet.



TÄHÄN El KUULU:
Suurkeittiökoneiden myynti kuuluu luokkaan 4174.
Ilmanvaihtolaitteiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4176.
Viihde-elektroniikan tukkukauppa kuuluu luokkaan 4154.

4154 Viihde-elektroniikan tukkukauppa
Viihde-elektroniikan ja tarvikkeiden tukkukauppa.
Äänen- ja kuvantallennus- ja toistolaitteet; radiot (myös autoradiot); televisiot; vahvistimet; 
virittimet; kovaääniset; tyhjät kuva- ja ääninauhat ja kasetit; puhdistustarvikkeet.

TÄHÄN El KUULU:
Autopuhelinten tukkukauppa kuuluu luokkaan 4152.
Muiden kuin videoon liittyvien kuvantallennuslaitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 4191.

4155 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
Yksityiseen ja ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen soittimien (piano, kitara yms.) ja 
muiden musiikkitarvikkeiden tukkukauppa.

Tallennettujen ääni- ja kuvanauhojen sekä äänilevyjen tukkukauppa.

416 POLTTOAINE- JA RAAKA-AINETUKKUKAUPPA
Nestemäisten, kiinteiden ja kaasumaisten polttoaineiden sekä raaka-aineiden tukkukauppa.

4161 Nestemäisten polttoaineiden tukkukauppa
öljyn ja sen jalosteiden (mm. voiteluaineiden) sekä nestekaasun tukkukauppa.

Myös nestemäisten polttoaineiden myynti muualta kuin huoltoasemilta kotitalouksille ja 
kiinteistöille.

TÄHÄN El KUULU:
Huoltamotoiminta kuuluu luokkaan 4540.

4162 Maakaasun tukkukauppa
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TÄHÄN El KUULU:
Maakaasun putkikuljetus kuuluu kuljetuksen luokkaan 5500.

4163 Muiden polttoaineiden tukkukauppa
Hiilen, polttoturpeen ja halkojen sekä muualla luokittelemattomien polttoaineiden tukku
kauppa.

4164 Raakapuutukkukauppa
Käsittelemättömän raakapuun ja joulukuusien tukkukauppa sekä puun maahantuonti. 

TÄHÄN El KUULU:
Sahatun ja höylätyn puutavaran tukku- ja vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4143.
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4165 Teollisuuskemikaalien tukkukauppa
Raaka-aineina käytettävien teollisuuskemikaalien tukkukauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Apteekkitavaraluettelon määrittelemien lääkeaineiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4181. 
Voiteluaineiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4161.
Elintarviketeollisuuden käyttämien lisä- yms. aineiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4129.

4166 Teuraseläinten tukkukauppa
Teurastamojen ja eläinvälitysliikkeiden hoitama elävien eläinten tukkukauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Lemmikkieläinten tukkukauppa kuuluu luokkaan 4199.
Lihan tukkukauppa kuuluu luokkaan 4123.

4167 Jätteen ja romun tukkukauppa
Uudelleenkierrätykseen tarkoitetun jätetavaran tukkukauppa.
Autohajottamot; muu metalliromu; paperi; puu; lasi; muovi; jäteöljy.

Myös mm. käytettyjen autonosien tukku- ja vähittäiskauppa autopurkamon tai -hajottamon 
yhteydessä.

TÄHÄN El KUULU:
Käytettyjen autonosien erikoistunut vähittäiskauppa (ilman varsinaista autopurkamoa) 
kuuluu luokkaan 4525.

4169 Muiden raaka-aineiden tukkukauppa
Selluloosan, paperin, kartongin yms. tukkukauppa.

Myös valmistamattoman villan, huovan, nahan, vuotien ja turkisten sekä muualla luokitte
lemattomien raaka-aineiden tukkukauppa.

417 KONEIDEN JA MUIDEN PÄÄOMATA VAROI DEN
TUKKUKAUPPA
Tuotanto- ja liiketoiminnassa käytettävien koneiden, laitteiden, tarvikkeiden ja kalusteiden 
sekä LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa.

4171 Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
Maa- ja metsätaloudessa käytettävien koneiden ja laitteiden sekä aineiden ja tarvikkeiden 
tukkukauppa ja myynti maataloustuottajille sekä muuhun ammatti- tai tuotantokäyttöön. 
Maa- ja metsätraktorit; maanmuokkaus- ja sadonkorjauskoneet sekä lisälaitteet; ammatti
käyttöön tarkoitetut ruohonleikkurit; metsäkoneiden ja moottorisahojen tukku- ja vähittäis
kauppa; lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden, rehujen ja siemenviljan sekä muiden maata
louteen, metsän- ja karjanhoitoon liittyvien aineiden ja tarvikkeiden tukku- ja vähittäiskaup
pa.

TÄHÄN El KUULU:
Taimien ja esim. nurmikon siementen tukkukauppa kuuluu luokkaan 4192. 
Viljankuivaamot kuuluvat maatalouden luokkaan 0150.
Tukkukaupan yhteydessä tapahtuva viljankuivaus sekä viljan tukkukauppa kuuluu luokkaan 
4127.
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4172 Rakennuskoneiden tukkukauppa
Ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen maansiirto- ja rakennuskoneiden tukkukauppa. 
Maansiirtokoneet; puskutraktorit ja tienrakennuskoneet; lumilingot yms.; ammattikäyttöön 
tarkoitetut sähkötyökoneet: kuumailmapuhaltimet, naulaimet yms.; rakennustelineet.

TÄHÄN El KUULU:
Maa- ja metsätaloustraktorien ja -koneiden kauppa kuuluu luokkaan 4171.

4173 Toimisto- ja tietokoneiden tukkukauppa
Toimisto- ja tietokoneiden sekä muiden toimistoihin ja myymälöihin yms. tarkoitettujen 
laitteiden ja niiden tarvikkeiden tukkukauppa.
Kirjoitus- ja laskukoneet; tietokoneet ja kotitietokoneet, modeemit, päätteet yms.; tekstin- 
käsittelylaitteet; kopiokoneet; kassakoneet; laskimet; myymälävaa'at; kielistudiot.

TÄHÄN El KUULU:
Näyttöpääte- yms. kalusteiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4175.
Myymälöiden kylmäkalusteiden ja suurkeittiökoneiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4174.

4174 Muiden koneiden ja tarvikkeiden tukkukauppa
Teollisuuden sekä muiden muualla luokittelemattomien tuotantotoim intaan tai ammattimai
seen käyttöön tarkoitettujen koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa.
Koneet ja robotit; prosessinohjaus- ym. tietotekniset laitteet; työstökoneet; myymälöiden 
yms. kylmäkalusteet ja suurkeittiökoneet; liiketoimintaan tarkoitetut pesu- ja siivouskoneet 
ja -laitteet; teollisuusvaa'at ja -kalusteet; nosturit ja muut siirtolaitteet (mm. hissit); 
kompressorit ja pumput; teollisuuden mittaus-, tarkkailu- ja ohjauslaitteet; työturvallisuus- 
tarvikkeet.

TÄHÄN El KUULU:
Elintarviketeollisuuden lisä- yms. aineiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4129.
Muiden raaka-aineina käytettävien teollisuuskemikaalien tukkukauppa kuuluu luokkaan 
4165.
Voiteluaineiden ja muiden öljyjalosteiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4161. 
Varsinaisten tietokoneiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4173.
Trukkien yms. tukkukauppa kuuluu luokkaan 4193.

4175 Toimitilakalusteiden tukkukauppa
Toimisto-, myymälä- ja muiden julkisten tilojen kalusteiden tukkukauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Sairaalakalusteiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4182.
Valaisimien tukkukauppa kuuluu luokkaan 4151.

4176 Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden tukkukauppa
LVI-asennuksissa käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa.
Lämmityselementit ja -laitteet (mm. patterit, kaukolämpölaitteet); vesikalusteet ja -laitteet 
(mm. lavuaarit, hanat, varaajat); ilmastointikoneet ja -tarvikkeet; LVI-alan mittarit ja 
putket; erityisesti LVI-putkille tarkoitetut eristeet; palokalustot; erityisesti kylpyhuoneisiin 
yms. tarkoitetut kaapit ja muut kalusteet.

Myös LVI-alan säätö- ja valvontalaitteiden tukkukauppa.
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TÄHÄN El KUULU:
LVI-alan asennustyö kuuluu rakentamisen luokkaan 3610 tai 3620.
Muiden rakentamisessa käytettävien eristeiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4144. 
Sähkölämmityselementtien ja -tarvikkeiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4151.

418-419 MUU TUKKUKAUPPA

4181 Lääketukkukauppa
Farmaseuttisten erikoisvalmisteiden, apteekkitavaralain 10e-pykälän määrittelemien valmis
teiden ja apteekkitavaraluetteloon sisältyvien lääkeaineiden tukkukauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Luontaistuotteiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4129.

4182 Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden tukkukauppa
Laboratorio-, terveyden- ja sairaanhoitolaitteiden, -koneiden, -välineiden ja -tarvikkeiden 
sekä laboratoriokemikaalien, diagnostisten valmisteiden ja desinfektioaineiden tukkukaup
pa.

Myös invalidien apuvälineiden (esim. invalidipyörien, proteesien) sekä sairaalakalusteiden 
tukkukauppa.

4183 Hygieniatuotteiden ja kosmetiikan tukkukauppa
Henkilökohtaisen hygienian ylläpitoon käytettävien tuotteiden, parfyymien sekä muun 
kosmetiikan tukkukauppa.
Haju- ja partavedet; saippuat yms.; kosmeettiset tuotteet.

TÄHÄN El KUULU:
Paperista, selluloosasta, vanusta yms. valmistettujen saniteetti- ja hygieniatuotteiden 
(talous- ja WC-paperi, vaipat yms.) tukkukauppa kuuluu luokkaan 4199. 
Saniteettikalusteiden ja kylpyhuoneeseen tarkoitettujen kaappien, hyllyjen yms. tukku
kauppa kuuluu luokkaan 4176.

4184 Urheiluvälinetukkukauppa
Urheilu-, retkeily-, metsästys- ja kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden sekä polkupyörien, 
lastenvaunujen ja niiden tarvikkeiden tukkukauppa.
Retkeilykalusteet, teltat, makuupussit; metsästys- ja ampumavälineet ja -tarvikkeet; kelkat; 
pelastusliivit; sukellusvälineet; rullaluistimet; vesisukset; purjelaudat; urheilukypärät ym. 
suojavarusteet, ratsastustarvikkeet.

TÄHÄN El KUULU:
Urheilujalkineiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4134.
Urheiluasusteiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4131.
Muiden veneiden kuin ns. purjelautojen tukkukauppa kuuluu luokkaan 4193.
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4185 Huonekalujen ja mattojen tukkukauppa
Kotitalouksille tarkoitettujen huonekalujen sekä muiden kuin kiinteästi asennettavien 
mattojen tukkukauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Valaisimien tukkukauppa kuuluu luokkaan 4151.
Toimitilahuonekalujen tukkukauppa kuuluu luokkaan 4175.
Kiinteästi asennettavien mattojen tukkukauppa kuuluu luokkaan 4145.
Kodin tekstiilien tukkukauppa kuuluu luokkaan 4132.
Kankaiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4133.

4186 Paperi- ja toimistotarviketukkukauppa
Muiden kuin saniteettitarkoituksiin valmistettujen paperituotteiden, painotuotteiden (pl. 
kirjat) sekä koulu- ja konttoritarvikkeiden tukkukauppa.
Lehdet, vihot; kynät; askarteluvälineet; nitojat yms; julisteet, postikortit jne.

TÄHÄN El KUULU:
Kirjojen tukkukauppa kuuluu luokkaan 4187.
Paperisten tms. saniteettituotteiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4199.
Konttori- ja tietokoneiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4173.

4187 Kirjatukkukauppa

4188 Kello- ja jalometallitukkukauppa
Kellojen ja kellonosien sekä jalometallien ja niistä valmistettujen korujen, astioiden yms. 
teosten tukkukauppa.

4189 Optisen alan tukkukauppa
Silmälasien, piilolasien, kiikarien, kaukoputkien sekä muiden optisten laitteiden ja niiden 
tarvikkeiden tukkukauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Laboratoriolaitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4182.
Teollisuuden ja muun tuotanto- ja liiketoiminnan koneiden ja laitteiden tukkukauppa kuuluu 
luokkaan 4174.

4191 Valokuvausvälineiden ja ^tarvikkeiden tukkukauppa
Sellaisten kuvantallennuslaitteiden ja niiden tarvikkeiden tukkukauppa, joissa kuva tallen
tuu jollekin muulle materiaalille kuin magneettiselle nauhalle.
Valokuvaus- ja kaitafilmikamerat, -film it ja -varusteet; projektorit; filmin kehitys- ja kopion 
valmistuslaitteet ja -tarvikkeet.

TÄHÄN El KUULU:
Magneettinauhalle kuvan tallentavien laitteiden ja varusteiden (videokamerat, -laitteet) 
tukkukauppa kuuluu luokkaan 4154.
Filmin kehitys ja kopioiden valmistus kuuluu teollisuuden luokkaan 2906.
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4192 Kukkien ja puutarha-alan tukkukauppa
Nurmikon yms. siementen, taimien, leikkokukkien ja ruukku- ym. viherkasvien, leikkovih- 
reän sekä niiden tarvikkeiden tukkukauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Lannoitteiden ja muiden maanparannusaineiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4171. 
Siemenviljan tukkukauppa kuuluu luokkaan 4171.
Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4171.

4193 Veneiden ja eräiden muiden kuljetusvälineiden 
tukkukauppa
Muiden kuin yleisillä teillä käytettävien moottoriajoneuvojen, veneiden ja niiden moottorei
den sekä lentokoneiden tukkukauppa.
Trukit; mikroautot, moottorikelkat yms.; purje- ja moottoriveneet, veneiden osat ja 
tarvikkeet ja niiden moottorit varusteineen.

TÄHÄN El KUULU:
Yleisillä teillä käytettävien moottoriajoneuvojen ja niiden tarvikkeiden kauppa kuuluu 
luokkaan 45.
Polkupyörien tukkukauppa kuuluu luokkaan 4184.
Traktorien ja muiden maatalouskoneiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4171.
Rakennus- ja maansiirtokoneiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4172.
Purjelautojen tukkukauppa kuuluu luokkaan 4184.

4199 Muualla luokittelematon tukkukauppa
Paperista, selluloosasta yms. valmistettujen saniteettituotteiden (talous- ja vvc-paperi, 
vaipat yms. ), automaattien, korujen (muiden kuin jalometallisten), taiteilijatarvikkeiden, 
koriste-esineiden, makkaran tekokuorien, lelujen, lemmikkieläinten ja niiden hoitotarvikkei
den sekä muiden muualla luokittelemattomien tavaroiden tukkukauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Koirien ja kissojen ruokien tukkukauppa kuuluu luokkaan 4129.

42 AGENTUURITOIMINTA
Agentuuritoimintaan eli välityskauppaan kuuluvat sellaiset yksiköt, joiden tehtävänä on 
toimia välittäjänä ostajien ja myyjien kesken tai osallistua liiketoimiin päämiehensä 
puolesta. Päämies voi olla ulkomainen tai kotimainen. Välityskauppias ei ota kauppatava
roita omistukseensa.

Myös huutokauppiaat ja raaka-ainepörssit.

TÄHÄN El KUULU:
Arvopapereiden välitys kuuluu rahoitustoiminnan luokkaan 614.
Vakuutusten välitys kuuluu vakuutustoiminnan luokkaan 629.
Kiinteistöjen välitys kuuluu kiinteistöpalvelun luokkaan 652.
Matkojen välitys kuuluu luokkaan 564.
Kuljetusvälitystä harjoittavat ns. KTK-liikkeet kuuluvat kuljetuksen luokkaan 5652. 
Rahtausagentuurit kuuluvat kuljetuksen luokkaan 5651.
Pääsylippujen välitys kuuluu virkistys- ja kulttuuripalvelun luokkaan 9131;
Autoalaan liittyvä välityskauppa kuuluu luokkaan 4514.

5 471186J
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421 YLEISAGENTUURITOIMINTA
4210 Yleisagentuuritoiminta

Laajan tavaravalikoiman välityskauppa. Minkään hyödykeryhmän osuus ei ylitä kahta 
kolmasosaa koko välityskaupasta.

Myös huutokauppiaat.

422 ELINTARVIKE- JA NAUTI NTO AI N E AG ENTU U RITOIMINTA
4220 Elintarvike- ja nautintoaineagentuuritoiminta

Elintarvikkeiden, maataloustuotteiden, hedelmien, lihan, kalan, maitotaloustuotteiden, 
munan, kahvin, teen, mausteiden, tupakan, juomien, elintarvikkeiden lisäaineiden, kissan- 
ja koiranruokien ja muiden ravinto-ja nautintoaineiden välityskauppa. Myös juomien välitys 
valmistajien varastoista.

423 TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN AGENTUURITOIMINTA
4230 Tekstiili- ja vaatetusalan agentuuritoiminta

Asusteiden, pukineiden, tekstiili- ja nahkavalmisteiden (myös rullaverhojen), kankaiden, 
lankojen sekä jalkineiden välityskauppa.

424 KESTOKULUTUSTAVAROIDEN AGENTUURITOIMINTA
4240 Kestokulutustavaroiden agentuuritoiminta

Taloustarvikkeiden, kodinkoneiden, viihde-elektroniikan, huonekalujen, mattojen, soitin
ten, urheiluvälineiden, polkupyörien, kellojen, korujen, silmälasien, kiikareiden, valoku
vausvälineiden ja -tarvikkeiden sekä veneiden ja niiden moottoreiden välityskauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Moottoriajoneuvojen, mm. henkilöautojen ja moottoripyörien välityskauppa kuuluu luok
kaan 4514.

425 KONEIDEN JA LAITTEIDEN AGENTUURITOIMINTA
4250 Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta

Maatalous-, teollisuus-, rakennus-, konttori- ja tietokoneiden sekä tietoliikennevälineiden 
(myös puhelimien) välityskauppa.

Metalli- ja kivennäisvalmisteiden kuten rakennustarvikkeiden (mm. rakennuslevyt, betoni- 
tuotteet, tiilet, raudoitusteräkset) välityskauppa.

Käsi- ja sähkötyökalujen ja tarvikkeiden sekä lämpö-, vesi-, ja ilmastointilaitteiden ja 
-tarvikkeiden, sähkötarvikkeiden, konttori-, sairaala-, myymälä- yms. kalusteiden sekä 
laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden välityskauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Kotitalouskoneiden ja -laitteiden välityskauppa kuuluu luokkaan 4240.
Tapettien, maalien ja laattojen välityskauppa luokkaan 4290.

426 PUU- JA PAPERIALAN AGENTUURITOIMINTA
4260 Puu- ja paperialan agentuuritoiminta

Raakapuun, sahatun ja höylätyn puutavaran sekä puutuotteiden kuten ovien ja ikkunoiden 
välityskauppa; selluloosan, puuhiokkeen, paperin ja kartongin sekä kartonkituotteiden 
välityskauppa. Myös puutalojen, puulevyjen ja kiinteiden keittiökalusteiden välityskauppa.
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427 MUIDEN RAAKA-AINEIDEN SEKÄ POLTTOAINEIDEN
AGENTUURITOIMINTA

4270 Muiden raaka-aineiden sekä polttoaineiden
agentuuritoiminta
Poltto- ja voiteluaineiden (myös turpeen) sekä mm. sementin, hiekan, soran ja rakennuski- 
vien, teollisuuskemikaalien, teuraseläinten, lasi-, muovi- ja metalliromun, villan, huovan, 
nahkojen, vuotien ja turkisten agentuurit.

429 MUU AGENTUURITOIMINTA
4290 Muu agentuuritoiminta

Leikkikalujen, puutarha-alan ja siementen, rehujen, painotuotteiden, konttoritarvikkeiden, 
saniteettituotteiden, pesu- ja puhdistusaineiden, tapettien, maalien- ja laatoitusaineiden, 
kosmetiikan ja lääkkeiden agentuuritoiminta; ruumisarkkujen agentuuritoiminta; kirja-agen
tuurit, lehtiasiamiehet ja muualla luokittelematon välityskauppa.

43-44 VÄHITTÄISKAUPPA
Uusien ja käytettyjen tavaroiden myynti kuluttajille henkilökohtaiseen tai talouskäyttöön. 
Myynti tapahtuu tavarataloista, valinta- tai palvelumyymälöistä, myymäläautoista, myymä- 
läveneistä, kioskeista, postimyyntiliikkeistä, tori- tai hallikaupasta, kulkukauppiailta tms.

Osuuskauppojen säästökassojen toiminta kuuluu asianomaiseen vähittäiskaupan luokkaan. 
Vähittäiskaupan yhteydessä tapahtuva sivutoiminen vuokraus ja sivutoiminen kotitalousesi
neiden korjaus kuuluu samoin asianomaiseen vähittäiskaupan luokkaan.

Päätoiminen kotitalousesineiden korjaus kuuluu luokkaan 449.

TÄHÄN El KUULU:
Myynti maataloustuottajille ja teollisuuden tai muun tuotanto- tai liiketoiminnan harjoittajil
le kuuluu pääsääntöisesti asianomaiseen tukkukaupan luokkaan.
Polttoaineen myynti kotitalouksille kuuluu luokkaan 4530 kun se tapahtuu huoltamoilta ja 
luokkaan 416 muussa tapauksessa.
Autojen ja muiden yleisillä teillä käytettävien moottoriajoneuvojen ja niiden osien ja 
tarvikkeiden kauppa kuuluu luokkaan 45.
Päätoiminen vuokraus kuuluu luokkaan 67 Koneiden ja laitteiden vuokraus.

431 TAVARATALOKAUPPA
Sellaisten laajan tavaravalikoiman omaavien tavaratalotyyppisten toimipaikkojen vähittäis
kauppa, joiden myymäläpinta-ala on vähintään 400 m2. Minkään hyödykeryhmän osuus 
kokonaismyynnistä ei ylitä kahta kolmasosaa. Tavaravalikoimaan kuuluu ainakin talous
tavaroita, urheilu- tai rauta-alan tuotteita sekä tekstiili- ja jalkinealan tuotteita. Lisäksi 
tavaravalikoimaan voivat kuulua esimerkiksi elintarvikkeet, kemikaalitavarat, paperitavarat 
ja kirjat. Kunkin alaryhmän valikoima vastaa suunnilleen erikoisliikkeen valikoimaa. Kunkin 
hyödykeryhmän myyntiin on oma osastonsa, mutta koko toimipaikka on suunniteltu 
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Myös laajan tavaravalikoiman postimyyntiliikkeiden vähittäiskauppa sekä nk.sekatavara
kaupat, joiden myymäläpinta-ala on vähintään 400m2.
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4311 Itsepalvelutavaratalot
Sellaisten ns. automarkettien ja muiden itsepalvelutavaratalojen vähittäiskauppa, joiden 
myymäläpinta-ala on vähintään 2500 m2. Myynti perustuu itsepalveluun, mutta tavarata
lossa voi olla myös palvelupisteitä. Minkään hyödykeryhmän myynti ei ylitä kahta 
kolmasosaa kokonaismyynnistä.

4312 Tavaratalot
Sellaisten laajan tavaravalikoiman omaavien tavaratalojen vähittäiskauppa, joiden myymä
läpinta-ala on vähintään 1000 m2. Minkään hyödykeryhmän myynti ei ylitä kahta 
kolmasosaa kokonaismyynnistä.

Myös laajan tavaravalikoiman postimyyntiliikkeiden vähittäiskauppa.

4313 Pienoistavaratalot
Sellaisten laajan tavaravalikoiman myymälöiden vähittäiskauppa, joiden myymäläpinta-ala 
on 400-999 m2. Minkään hyödykeryhmän osuus kokonaismyynnistä ei ylitä kahta kolmas
osaa.

432 PÄIVITTÄISTAVAROIDEN ERIKOISTUMATON
VÄHITTÄISKAUPPA
Sellainen vähittäiskauppa, jossa päivittäistavaroiden osuus kokonaismyynnistä on vähin
tään kaksi kolmasosaa paitsi luokassa 4322, jossa päivittäistavaroiden osuus on vähintään 
puolet.

TÄHÄN El KUULU:
Päivittäistavaroiden myynti tavarataloissa kuuluu luokkaan 431.

4321 Supermarkettikauppa
Sellaisten supermarket-tyyppisten valintamyymälöiden vähittäiskauppa, joiden myymälä
pinta-ala on vähintään 400 m2 ja joiden myynnistä vähintään kaksi kolmasosaa on 
päivittäistavaroita.

4322 Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa
Sellaisten pääasiassa päivittäistavaroihin keskittyneiden valinta- ja palvelumyymälöiden 
vähittäiskauppa, joiden myymäläpinta-ala on alle 400 m2. Päivittäistavaroiden osuus 
myynnistä on vähintään puolet. Myös myymäläautojen ja -veneiden vähittäiskauppa.

433 PÄIVITTÄISTAVARAOIDEN ERIKOISVÄHITTÄISKAUPPA
Sellaisten erikoistuneiden päivittäistavaroita myyvien liikkeiden vähittäiskauppa, joiden 
myynnistä vähintään kaksi kolmasosaa on toimialoille luonteenomaisia erikoistuotteita, 
paitsi luokassa 4337, jossa päivittäistavaroiden osuus on vähintään puolet. Myös kauppa
hallien ja torien erikoistunut elintarvikekauppa.

4331 Lihan vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa jalostamattoman lihan, elimien, makkaran ym. lihajalostustuottei- 
den osuus kokonaismyynnistä on vähintään kaksi kolmasosaa.
Lihakaupat; kauppahallien lihaan erikoistunut kauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Elävien teuraseläinten kauppa kuuluu tukkukaupan luokkaan 4166.



133

4332 Kalan vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa kalan ja kalajalostustuotteiden sekä rapujen, simpukoiden yms. 
osuus kokonaismyynnistä on vähintään kaksi kolmasosaa.
Kalakaupat; torien ja kauppahallien kalaan erikoistunut kauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Akvaariokalojen vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4481.

4333 Maitotalous- ja leipomotuotteiden vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa maitotaloustuotteiden tai leivän ja muiden konditoriatuotteiden 
osuus kokonaismyynnistä on vähintään kaksi kolmasosaa.

Juustomyymälät; jäätelökioskit; leipä- ja konditoriamyymälät; leivonnaisiin erikoistunut 
tori- ja hallikauppa.

4334 Hedelmien ja vihannesten vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa hedelmien tai vihannesten osuus kokonaismyynnistä on vähintään 
kaksi kolmasosaa.
Hedelmiin ja vihanneksiin erikoistunut tori- ja kauppahallikauppa.

4335 Makeisten vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa makeisten osuus kokonaismyynnistä on vähintään kaksi kolmas
osaa.
"Karkkikaupat"; makeisiin erikoistuneet herkkukaupat.

TÄHÄN El KUULU:
Makeisten myynti kioskeista kuuluu luokkaan 4337, vaikka makeisten osuus myynnistä 
ylittäisi kaksi kolmasosaa. Kioskin ja myymälän ero: ks. luokan 4337 määritelmää.

4336 Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa luontaistuotteiden osuus kokonaismyynnistä on vähintään kaksi 
kolmasosaa.

TÄHÄN El KUULU:
Luontaistuotteiden myynti apteekeista kuuluu luokkaan 4411.

4337 Kioskikauppa
Päivittäistavaroiden vähittäiskauppa kioskeista. Kioskin tavaravalikoima on enintään kioskia 
koskevien lakien ja asetusten mukainen.
Päivittäistavaroiden osuus myynnistä on vähintään puolet.

Laajan tavaravalikoiman omaavat kioskit; elintarvikekioskit.

TÄHÄN El KUULU:
Varsinaiset jäätelökioskit kuuluu luokkaan 4333.
Lämmitettyjen tai muulla tavoin valmistettujen ruokien myynti (esim. nakkikioskit) kuuluu 
luokkaan 484.
Aikakausjulkaisuihin erikoistunut vähittäiskauppa (lehtikioskit) kuuluu luokkaan 4424. 
Kukkien vähittäiskauppa (kukkakioskit) kuuluu luokkaan 4451.
Pelkästään lahjaesineitä myyvät kioskit kuuluu luokkaan 4485.



HUOMAUTUS:
Jos kioski toim ii elintarvike- tai jonkun muun myymälän yhteydessä siten, että sen 
aukioloaika on sama kuin myymälän, se kuuluu ao. myymälän luokkaan. Jos taas kioskin 
aukioloaika poikkeaa myymälöille sallitusta aukioloajasta, se kuuluu kioskitoimialaan.

Jotain muuta toimintaa harjoittavan yrittäjän muun toiminnan yhteydessä ylläpitämä kioski 
kuuluu tämän toiminnan luokkaan, jos kioskin aukioloaika riippuu tästä toiminnasta ja jos 
kioski on tarkoitettu pääasiassa muun toiminnan asiakkaille. Tällaista toimintaa ovat esim. 
elokuvien esittäminen, urheilutoiminta sekä muu huvi- ja virkistystoiminta.

4339 Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa
Erikoistunut vähittäiskauppa, jossa jonkin edellä luokittelemattoman päivittäistavararyhmän 
osuus kokonaismyynnistä on vähintään kaksi kolmasosaa; mm. tupakkakaupat.

Virvoitusjuomien, makeisten ja tupakan automaattimyynti.

TÄHÄN El KUULU:
Ruoka-annosautomaattien ja kahviautomaattien ylläpito kuuluu luokkaan 4850.

434 ALKOHOLIJUOMIEN VÄHITTÄISKAUPPA
4340 Alkoholijuomien vähittäiskauppa

Oy Alko Ab:n vähittäismyymälöiden sekä lentokenttien ns. tax-free-myymälöiden alkoholi
juomien vähittäiskauppa.

Myös lentokoneissa tapahtuva alkoholijuomien myynti.

TÄHÄN El KUULU:
Alkoholijuomien vähittäiskauppa ulkomaanliikenteen laivoilla liikenteen harjoittajan toimes
ta kuuluu kuljetuksen luokkaan 53.

435-436TEKSTIILIEN, VAATTEIDEN JA JALKINEIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA
Tekstiilien, asusteiden ja pukimien, kankaiden, nahka-ja turkisvalmisteiden sekä jalkineiden 
erikoistunut vähittäiskauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Tekstiilien yms. myynti tavarataloissa kuuluu luokkaan 431.

4351 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden yleisvähittäiskauppa
Tekstiilien, asusteiden ja pukimien, jalkineiden, kankaiden yms. erikoistumaton vähittäis
kauppa. Em. tuotteiden yhteen laskettu osuus kokonaismyynnistä on vähintään puolet.

Yksittäisen tuoteryhmän osuus ei kuitenkaan ylitä puolta kokonaismyynnistä.

4352 Vaatteiden erikoisvähittäiskauppa
Asusteisiin ja pukineisiin erikoistunut vähittäiskauppa, jossa turkisten ja nahka-asujen, 
lastenvaatteiden tai lakkien ja hattujen osuus ei kuitenkaan erikseen ylitä puolta kokonais
myynnistä. Sen sijaan kaikkien vaatteiden myynnin osuus kokonaismyynnistä on tällä 
toimialalla vähintään puolet.

Myös naisten tai miesten vaatteiden kauppaan erikoistunut vähittäiskauppa.

Myös asusteiden ja pukimien vuokraus vähittäiskaupan yhteydessä.
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TÄHÄN El KUULU:
Asusteiden ja pukimien päätoiminen vuokraus kuuluu luokkaan 6750 Kotitaloustavaroiden 
vuokraus.

4353 Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa
Valmistettujen turkis- ja nahkapukimien ja -asusteiden vähittäiskauppa. Myös valmistamat- 
toman nahan ja turkisten vähittäiskauppa. Näiden tuotteiden osuus kokonaismyynnistä on 
vähintään puolet.

TÄHÄN El KUULU:
Nahkakäsineiden ja -vöiden vähittäismyynti kuuluu luokkaan 4357.

4354 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa
Lasten vaatteisiin ja asusteisiin erikoistunut vähittäiskauppa. Näiden tuotteiden osuus 
kokonaismyynnistä on vähintään puolet.

4355 Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa
Lakkien ja hattujen erikoistunut vähittäiskauppa. Näiden tuotteiden osuus kokonaismyyn
nistä on vähintään puolet.

4356 Jalkineiden vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa jalkineiden osuus kokonaismyynnistä on vähintään puolet.

TÄHÄN El KUULU:
Jalkineiden vähittäismyynti tavarataloissa kuuluu luokkaan 431.

4357 Laukkujen vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa laukkujen, kassien yms. myynnin osuus kokonaismyynnistä on 
vähintään puolet.
Matkalaukut, käsilaukut, salkut yms. valmistusaineista riippumatta.

Myös nahkakäsineet ja -vyöt.

Sateenvarjot.

TÄHÄN El KUULU:
Jalkineiden ja laukkujen vähittäismyynti tavarataloissa kuuluu luokkaan 431.

4361 Kankaiden vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa kankaiden osuus kokonaismyynnistä on vähintään puolet.

4362 Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa lankojen, ompelutarvikkeiden yms. osuus kokonaismyynnistä on 
vähintään puolet.

TÄHÄN El KUULU:
Ompelukoneiden vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4382.
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4363 Sisustustekstiilien vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa sisustuskäyttöön tarkoitettujen valmistettujen tekstiilien myynnin 
osuus kokonaismyynnistä on vähintään puolet.
Kodin tekstiilit: vuodevaatteet, valmis- ja rullaverhot, pöytäliinat, pyyhkeet yms. 

TÄHÄN El KUULU:
Mattojen vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4399.
Muiden sisustustarvikkeiden kuin tekstiilien (esim. kaihtimien) vähittäiskauppa kuuluu 
luokkaan 4399.
Kokolattiamattojen vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4372.

437 RAUTA- JA RAKENNUSTARVIKKEIDEN
VÄHITTÄISKAUPPA
Vähittäiskauppa, jossa rauta- ja rakennustarvikkeiden myynnin osuus kokonaismyynnistä 
on vähintään puolet. Myös taloustarvikkeiden ja kumi- ja muovitavaroiden erikoistunut 
vähittäiskauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Maataloustuotannossa käytettävien koneiden ja tarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppa 
kuuluu tukkukaupan luokkaan 4171.
Sahatun ja höylätyn puutavaran kauppa (mm. lautatarhat) kuuluu tukkukaupan luokkaan 
4143.

4371 Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa
Laajan tavaravalikoiman vähittäiskauppa, jossa rauta- ja rakennustarvikkeiden sekä työka
lujen yhteen laskettu osuus kokonaismyynnistä on vähintään puolet. Minkään rauta- ja 
rakennustarvikeryhmän myynnin osuus kokonaismyynnistä ei ylitä puolta.

4372 Maalien, tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa sisä- ja ulkopintojen pinnoittamiseen käytettävien aineiden ja 
tarvikkeiden myynnin osuus kokonaismyynnistä on vähintään puolet.
Maalit, kyllästysaineet yms.; liimat; pensselit, telat yms.; tapetit; keraamiset laatat ja 
laatoitusaineet ja -tarvikkeet; lattianpäällysteet: muoviset, puiset, korkkiset ym. sekä 
kiinteästi asennettavat kokolattiamatot.

TÄHÄN El KUULU:
Sellaisten tekstiili- tms. mattojen, joita ei asenneta kiinteästi, vähittäiskauppa kuuluu 
luokkaan 4399.

4373 Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa
Ruokailuvälineiden yms. kotitaloustarvikkeiden erikoistunut vähittäiskauppa, pesu- ja 
siivousvälineiden sekä muiden talouskäytössä käytettävien paitsi muovi- ja kumitavaroiden 
erikoistunut vähittäiskauppa.
Keittiö- ja koristelasi; posliini; saviastiat; korityöt; sytytystarvikkeet; ulkogrillit.

TÄHÄN El KUULU:
Kumi- ja muovitavaroiden erikoistunut vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4374. 
Kotitalouden sähkölaitteiden vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4382.
Pesu- yms. aineiden vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4412.
Ns. sokeainmyymälät kuuluvat luokkaan 4399.
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4374 Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa
Kumista ja muovista valmistettujen taloustavaroiden erikoistunut vähittäiskauppa. 

TÄHÄN El KUULU:
Moottoriajoneuvojen renkaiden erikoistunut vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4524.

4379 Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa
Lukkoseppä- ja avainliikkeet.

Keittiökalusteiden ja muiden kiinteiden kalusteiden erikoistunut vähittäiskauppa.

Saniteettitilojen kalusteiden ja tarvikkeiden ja muu erikoistunut LVI-afan vähittäiskauppa.

Ruohonleikkuu- yms. koneiden erikoisliikkeet sekä muu erikoistunut rauta- ja rakennusalan 
vähittäiskauppa.

TÄHÄN El KUULU:
LVI-alan asennusliikkeiden toiminta kuuluu rakentamisen luokkaan 3610 tai 3620. 
Sahatun ja höylätyn puutavaran kauppa kuuluu tukkukaupan luokkaan 4143.

438 SÄHKÖTARVIKKEIDEN JA KODINTEKNIIKAN
VÄHITTÄISKAUPPA
Pääasiassa kotitalouskäyttöön tarkoitettujen sähkötarvikkeiden, -koneiden ja -laitteiden 
sekä musiikkitarvikkeiden erikoistunut vähittäiskauppa.

4381 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa
Sähköasennustarvikkeiden, valaisimien ja muiden sähkökalusteiden erikoistunut vähittäis
myynti pääasiassa kotitalouksille. Ko. tuotteiden myynnin osuus kokonaismyynnistä on 
vähintään puolet.
Kiinteät ja siirreltävät valaisimet; jatko- ym. johdot; hehku- ym.lamput; paristot; sähköläm
mittimet; varokkeet ym. kodin sähkötarvikkeet.

TÄHÄN El KUULU:
Sähköasennustarvikkeiden ja -laitteiden myynti ammattikäyttöön (asennusliikkeille yms.) 
kuuluu tukkukaupan luokkaan 4151.
Sähköasennusliikkeiden toiminta kuuluu rakentamisen luokkaan 3630.
Kotitalouden sähkölaitteiden vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4382.

4382 Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäiskauppa
Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan ja niiden tarvikkeiden erikoistunut vähittäiskauppa.

Myös ompelukoneet; tallentamattomat ääni- ja kuvanauhat ja kasetit; autoradiot.

Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan sivutoiminen korjaus vähittäiskaupan yhteydessä. 
Autoradioiden korjaus.

TÄHÄN El KUULU:
Autopuhelimien vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4383.
Videokasettien tai viihde-elektroniikan vuokraukseen erkoistuneet liikkeet kuuluvat luok
kaan 6750 Kotitaloustavaroiden vuokraus.
Päätoiminen äänilevyjen ja tallennettujen nauhojen ja kasettien vähittäiskauppa kuuluu 
luokkaan 4384.
Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan erikoistunut korjaus kuuluu luokkaan 4492.
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4383 Tiedonvälitys- ja -käsittelylaitteiden vähittäiskauppa
Elektroniikan erikoistunut vähittäiskauppa pääasiassa kotitalouksille.
Pientietokoneet ml. niihin liittyvät valmisohjelmat; elektroniikan rakennussarjat; komponen
tit; laskimet; telepäätelaitteet (puhelimet, radiopuhelimet ja autopuhelimet).

Päätoiminen toimistokoneiden vähittäismyynti.
Autopuhelimien korjaus.

TÄHÄN El KUULU:
Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4382.
Elektronisten laitteiden, tietokoneiden yms. sekä niiden tarvikkeiden myynti yrityksille ja 
muuhun ammattikäyttöön kuuluu tukkukaupan luokkaan 4173.

4384 Musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
Soittimien (piano, kitara yms.) ja muiden musiikkitarvikkeiden erikoistunut vähittäismyynti 
yksityiseen ja ammattimaiseen käyttöön.

Myös päätoiminen äänilevyjen ja tallennettujen nauhojen ja kasettien vähittäiskauppa. 

TÄHÄN El KUULU:
Tallentamattomien nauhojen ja kasettien vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4382. 
Viihde-elektroniikan erikoistunut vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4382.

439 SISUSTUSTARVIKKEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
Huonekalujen, mattojen ja muiden sisustustarvikkeiden paitsi tekstiilien erikoistunut 
vähittäiskauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Sisustus- ym. kodintekstiilien erikoistunut vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4363. 
Valaisimien erikoistunut vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4381.

4391 Huonekalujen vähittäiskauppa
Huonekalujen erikoistunut vähittäiskauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Keittiökalusteiden erikoistunut vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4379.
Mattojen erikoistunut vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4399.
Kokolattiamattojen ja muiden kiinteästi asennettavien lattianpäällysteiden vähittäiskauppa 
kuuluu luokkaan 4372.
Toimisto- ja muiden toimitilakalusteiden kauppa kuuluu tukkukaupan luokkaan 4175.

4399 Muu sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa
Mattojen erikoistunut vähittäiskauppa sekä muu muualla luokittelematon sisustustarvikkei
den erikoistunut vähittäiskauppa.
Mattoliikkeet; taide- ja antiikkiliikkeet; kaupalliset taidegalleriat; peililiikkeet; kehysliikkeet, 
jos kehystystyötä harjoitetaan sivutoimisena vähittäiskaupan yhteydessä; sälekaihtimien 
erikoistunut vähittäiskauppa; rottinki- ja korituotteiden vähittäiskauppa (ns. sokeain myy
mälät).
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441 APTEEKKI- JA KEMIKAALITAVAROIDEIM 
VÄHITTÄISKAUPPA

4411 Apteekit
Apteekkioikeuksia edellyttävä farmaseuttisten erikoisvalmisteiden, apteekkitavarakin 10e- 
pykälän määrittelemien valmisteiden ja muiden apteekkitavaraluettelon määrittelemien 
valmisteiden vähittäiskauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Luontaistuotteiden vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4336.
Sairaaloiden ym. laitosten omissa tiloissaan pitämät apteekit kuuluvat laitoksen luokkaan.

4412 Kemikaalituotteiden vähittäiskauppa
Henkilökohtaisen hygienian ylläpitoon käytettävien tuotteiden, parfyymien ja muun kosme
tiikan sekä pesu- ja puhdistusaineiden vähittäiskauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Kotitalouden pesu- ja puhdistusvälineiden erikoistunut vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 
4373.
Pesu- ja puhdistusaineiden myynti ammattimaiseen käyttöön kuuluu tukkukaupan luok
kaan 4147.

442 KIRJOJEN JA TOIMISTOTARVIKKEIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA
Kirjojen ja lehtien sekä koulu- ja toimistotarvikkeiden erikoistunut vähittäiskauppa. Antikva
riaatit.

4421 Kirjojen vähittäiskauppa
Uusien kirjojen erikoistunut vähittäiskauppa.

4422 Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa
Muiden kuin saniteettitarkoituksiin käytettävien paperituotteiden sekä muiden koulu- ja 
toimistotarvikkeiden erikoistunut vähittäiskauppa pääasiassa kotitalouksille.
Vihot, lehtiöt yms.; nitojat.

TÄHÄN El KUULU:
Elektroniikkaan (mikrotietokoneet yms.) erikoistunut vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 
4383.
Konttori-, tieto- yms. koneiden myynti yrityksille ja muuhun ammattikäyttöön kuuluu 
tukkukaupan luokkaan 4173.
Muiden konttoritarvikkeiden myynti yrityksille tai ammattikäyttöön kuuluu tukkukaupan 
luokkaan 4186.
Laskinten erikoistunut vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4383.

4423 Antikvariaattikauppa
Vanhojen kirjojen, lehtien, äänilevyjen yms. erikoistunut vähittäiskauppa.
Antikvariaatit.
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4424 Aikakausjulkaisujen vähittäiskauppa
Lehtiin ja muihin aikakausijulkaisuihin erikoistunut vähittäiskauppa.
Lehtikioskit.

443 KULTASEPÄNTEOSTEN JA KELLOJEN 
VÄHITTÄISKAUPPA

4430 Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa
Kultasepänteosten ja kellojen erikoistunut vähittäiskauppa. Sivutoiminen kellojen korjaus 
vähittäiskaupan yhteydessä.

TÄHÄN El KUULU:
Päätoiminen kellojen ja kultasepänteosten korjaus kuuluu luokkaan 4493.

444 VALOKUVAUSALAN SEKÄ OPTISEN JA 
TERVEYDENHOITOALAN VÄHITTÄISKAUPPA
Kameroiden ja muiden valokuvaustarvikkeiden, optisen alan sekä terveyden- ja sairaanhoi
tolaitteiden ja -tarvikkeiden erikoistunut vähittäiskauppa.

4441 Valokuvaustarvikkeiden vähittäiskauppa
Uusien ja käytettyjen kameroiden, filmien ja muiden valokuvaustarvikkeiden erikoistunut 
vähittäiskauppa sekä laitteiden sivutoiminen vuokraus.

Sivutoiminen filmien kehitys ja kopiointi sekä kehitysvälitys.

Sivutoiminen passi- ja muotokuvaus.

TÄHÄN El KUULU:
Filmien erikoistunut kehitys ja kopiointi kuuluu teollisuuden luokkaan 2906. 
Erikoistuneet muotokuvaamot ja erilliset valokuvausautomaatit yms. kuuluvat henkilö- ja 
kotitalouspalvelun luokkaan 9591.

4442 Optisen alan vähittäiskauppa
Silmälasien, piilolasien, kiikarien, kaukoputkien sekä muiden optisten laitteiden ja niiden 
puhdistus- ym. tarvikkeiden vähittäiskauppa. Myös näöntutkimus optisen alan vähittäis
kaupan yhteydessä.

4443 Terveydenhoitoalan vähittäiskauppa
Terveyden- ja sairaanhoitolaitteiden, ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa kuluttajille. Mm. 
invalidien apuvälineiden (esim. proteesien ja pyörätuolien), kuulolaitteiden yms. vähittäis
kauppa.

TÄHÄN El KUULU:
Näiden tuotteiden myynti sairaaloille tai muuhun ammattikäyttöön kuuluu tukkukaupan 
luokkaan 4182.
Sairaalakalusteiden myynti kuuluu tukkukaupan luokkaan 4182.
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445 KUKKIEN JA PUUTARHA-ALAN VÄHITTÄISKAUPPA

4451 Kukkien vähittäiskauppa
Leikkokukkien, koriste- ym. viherkasvien sekä niiden tarvikkeiden vähittäiskauppa. 
Kukkakaupat ja -kioskit; kukkien torimyynti.

TÄHÄN El KUULU:
Kukkien myynti hautaustoimistojen yhteydessä kuuluu luokkaan 9592.

4452 Puutarha-alan vähittäiskauppa
Taimien, siementen ja puutarhanhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa. Myös sivutoiminen 
puutarhan suunnittelu vähittäiskaupan yhteydessä.

TÄHÄN El KUULU:
Päätoiminen puutarhan suunnittelu kuuluu teknisen palvelun luokkaan 7129. 
Viherrakentaminen kuuluu rakentamisen luokkaan 3710.
Siementen myynti maatalouteen tuotantokäyttöön kuuluu tukkukaupan luokkaan 4171. 
Lannoitteiden ja muiden maanparannusaineiden sekä maanmuokkauskoneiden myynti 
kuuluu tukkukaupan luokkaan 4171.

446 URHEILUTARVIKKEIDEN JA VENEIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA
Urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden, veneiden, niiden moottorien ja tarvikkeiden, lastenvau
nujen sekä eräiden muiden kuljetusvälineiden vähittäiskauppa.

4461 Urheilutarvikkeiden vähittäiskauppa
Urheilu-, retkeily-, metsästys- ja kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden sekä polkupyörien 
vähittäiskauppa.
Retkeilykalusteet, teltat, makuupussit; metsästys- ja ampumavälineet ja -tarvikkeet; 
sukset; luistimet; kelkat; pelastusliivit; sukellusvälineet; rullaluistimet; vesisukset ja purje- 
laudat.

TÄHÄN El KUULU:
Urheilujalkineiden vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 435.
Urheiluasusteiden vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 435.
Muiden veneiden kuin purjelautojen vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4462.

4462 Veneiden ja eräiden muiden kuljetusvälineiden 
vähittäiskauppa
Purje- ja moottoriveneiden, niiden moottorien ja tarvikkeiden vähittäiskauppa.

Myös muualla kuin yleisillä teillä käytettävien kulkuneuvojen (mikroautojen, lumikelkkojen 
yms.) vähittäiskauppa.

Veneiden ja muiden kulkuneuvojen sivutoiminen vuokraus ja korjaus vähittäiskaupan 
yhteydessä.
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T Ä H Ä N  El KUULU:
Purjelautojen vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4461.
Veneiden päätoiminen vuokraus kuuluu luokkaan 6710 Kulkuneuvojen vuokraus. 
Veneiden päätoiminen korjaus kuuluu teollisuuden luokkaan 2720.
Yleisillä teillä käytettävien moottoriajonevojen kauppa kuuluu luokkaan 45.
Traktorien ja muiden maatalouskoneiden kauppa kuuluu tukkukaupan luokkaan 4171. 
Rakennus- ja maansiirtokoneiden kauppa kuuluu tukkukaupan luokkaan 4172.

448 MUU VÄHITTÄISKAUPPA

4481 Lemmikkieläinten vähittäiskauppa
Lemmikkieläinten ja niiden tarvikkeiden erikoistunut vähittäiskauppa, myös sivutoiminen 
huolto (esim. trimmaus).
Akvaario- ja lintukaupat.

T Ä H Ä N  El KUULU:

Lemmikkieläinten päätoiminen huolto ja valmennus (kennelit, trimmaus, lääkintä) kuuluu 
luokkaan 9800 Muualla luokittelemattomat palvelut.

4482 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa
Käytettyjen vaatteiden ja kenkien, huonekalujen, viihde-elektroniikan yms. erikoistunut 
vähittäiskauppa.

Kirpputorit.

T Ä H Ä N  El KUULU:
Antiikkikaupat kuuluvat luokkaan 4399.
Vanhojen kirjojen ja lehtien myynti kuuluu luokkaan 4423.
Käytettyjen kameroiden, projektorien yms. vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4441. 
Käytettyjen autonosien erikoistunut vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4525. 
Autopurkaamoiden toiminta kuuluu tukkukaupan luokkaan 4167.

4483 Leikkikalujen ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa
Leikkikalujen ja askartelutarvikkeiden erikoistunut vähittäiskauppa.

Postimerkkien, vanhojen rahojen yms. vähittäiskauppa.

Maalaustarvikkeiden (taiteilija- ja posliinimaalaus) vähittäiskauppa.

4484 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa
Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden erikoistunut vähittäiskauppa.
Lastenvaunut ja -rattaat tarvikkeineen; lastensängyt; lastentuolit; lasten ruokailutarvikkeet. 

T Ä H Ä N  El KUULU:
Lastenvaatteiden erikoistunut vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4354.
Lelujen erikoistunut vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4483.

4485 Lahjatavaroiden vähittäiskauppa
Lahjatavaroiden, korujen (muiden kuin jalometallisten), koriste-esineiden ja matkamuisto
jen erikoistunut vähittäiskauppa.
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4489 Muualla luokittelematon vähittäiskauppa
Mm. leimasimien, peruukkien, klapien sekalaisten tavaroiden vähittäiskauppa; 
muiden kuin hautaustoimistojen harjoittama hautakivien vähittäiskauppa.

TÄHÄN El KUULU;
Huutokauppatoiminta kuuluu luokkaan 4210.
Ilman omaa varastoa toimivien kirjaedustajien toiminta kuuluu luokkaan 4290. 
Työturvallisuustarvikkeiden myynti kuuluu tukkukaupan luokkaan 4174. 
Hautaustoimistojen harjoittama hautakivien vähittäiskauppa ja niiden muu toiminta kuuluu 
luokkaan 9592.

449 KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS
Kotitalousesineiden ja henkilökohtaisten esineiden kuten kenkien, kotitalouden sähkölait
teiden, kellojen ja korujen päätoiminen korjaus.

TÄHÄN El KUULU:
Tukku- tai vähittäiskaupan yhteydessä tapahtuva sivutoiminen kotitalousesineiden korjaus 
kuuluu luokkaan 41 tai 43-44.
Moottoriajoneuvojen korjaus kuuluu luokkaan 454.
Vaatteiden ja tekstiilien korjaus kuuluu luokkaan 6630 Pesulatoiminta.

4491 Jalkineiden ja nahkatuotteiden korjaus
Jalkineiden, salkkujen, vöiden yms. esineiden korjaus.

TÄHÄN El KUULU;
Jalkineiden ym. nahkatuotteiden päätoiminen valmistus kuuluu teollisuuden luokkaan 13.

4492 Kotitaloussähkölaitteiden korjaus
Radio- ja televisiovastaanottimien, levysoitim ien, kuva- ja ääninauhureiden ym. viihde- 
elektroniikan, jääkaappien, pesukoneiden, pölynimureiden ym. kodinkoneiden korjaus, 
huolto ja asennus. Myös televisioantennien asennus ja huolto vähittäiskaupan yhteydessä.

TÄHÄN El KUULU:
Autoradioiden ja -puhelimien huolto kuuluu luokkaan 438.
Televisioantennien erikoistunut asennus ja huolto kuuluu rakentamisen luokkaan 3630.

4493 Kellojen ja korujen korjaus
Kellojen ja korujen korjaus.

4499 Muu kotitalousesineiden korjaus
Päätoiminen polkupyörien, kameroiden, soittimien yms. korjaus. Myös perämoottorien, 
ruohonleikkuukoneiden, nestekaasulaitteiden yms. korjaus sekä invalidien apuvälineiden 
huolto ja korjaus.

TÄHÄN El KUULU:
Lukkoseppä- ja avainliikkeiden palvelu kuuluu vähittäiskaupan luokkaan 4379.
Ammatti-, yritys- ym. tuotantokäytössä olevien laitteiden ja koneiden huolto ja korjaus 
kuuluu samaan luokkaan kuin näiden valmistus tai maahantuonti.
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45 MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA, HUOLTO JA 
KORJAUS
Uusien ja käytettyjen moottoriajoneuvojen, kuten henkilö-, paketti-, kuorma-, linja- ja 
erikoisautojen sekä moottoripyörien ja mopojen tukku- ja vähittäiskauppa, välityskauppa, 
huolto ja korjaus.

Moottoriajoneuvojen perävaunujen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus.

Moottoriajoneuvojen renkaiden, varaosien ja varusteiden tukku- ja vähittäiskauppa sekä 
välityskauppa.

Moottoripoltto- ja voiteluaineiden, kuten bensiinin, dieselöljyn ja voiteluöljyn vähittäiskaup
pa.

TÄ H Ä N  El KUULU:
Maataloustraktoreiden kauppa kuuluu luokkaan 4171 (tukkumyynti) tai 4250 (agentuuritoi
minta).
Moottorityökoneiden (mm. trukit ja nosturit) ja moottorikäyttöisten laitteiden (mm. 
tiekoneet ja kaivinkoneet) kauppa ja agentuuritoiminta kuuluu luokkaan 41 tai 42. 
Poltto- ja voiteluaineiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 416 ja niiden välityskauppa 
luokkaan 4270.
Moottoriajoneuvojen vuokraus ja käyttöleasing kuuluu luokkaan 6710 Kulkuneuvojen 
vuokraus.

451 MOOTTORIAJONEUVOJEN JA NIIDEN OSIEN
TUKKUKAUPPA

4511 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa
Henkilöautojen, farmariautojen, asuntoautojen, moottoripyörien, skoottereiden ja mopojen 
tukkukauppa.

Kaikkinainen (myös käytettyjen) hyötyajoneuvojen tukkukauppa. Paketti-, kuorma- ja 
linja-autojen sekä palo-, sairas-, ruumis-, huolto- ja niihin verrattavien erikoisautojen 
kauppa.

H U O M AU TU S:
Katso myös luokan 4521 huomautusta.

4512 Renkaiden tukkukauppa
Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaiden ja renkaisiin asennettavien nastojen 
tukkukauppa.

4513 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa
Autojen ja moottoripyörien yms. varaosien (myös vaihtomoottorien), akkujen, ohjauspyö
rien, spoilereiden yms. lisälaitteiden sekä automaalien tukkukauppa.

Perävaunujen ja puoliperävaunujen sekä asunto-, matkailu yms. perävaunujen tukkukaup
pa.

T Ä H Ä N  El KUULU:
Autoradioiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4154 ja autopuhelimien tukkukauppa luok
kaan 4152.
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4514 Moottoriajoneuvojen ja niiden osien agentuuritoiminta
Moottoriajoneuvojen sekä niiden renkaiden, osien ja varusteiden välityskauppa. 

Käytettyjen autonosien välityskauppa.

HUOMAUTUS:
Tässä ajoneuvot, renkaat, osat ja varusteet kattavat samat tuotteet kuin luokissa 
4511-4513.

452 MOOTTORIAJONEUVOJEN JA NIIDEN OSIEN
VÄHITTÄISKAUPPA

4521 Uusien autojen vähittäiskauppa
Uusien henkilö-, farmari- ja asuntoautojen vähittäiskauppa.

HUOMAUTUS:
Paketti-, kuorma- ja linja-autojen yms. myynti kuuluu luokkaan 4511. Katso määritelmiä 
luokan 41 ja luokan 43-44 kohdalla.

4522 Käytettyjen henkilöautojen vähittäiskauppa
Käytettyjen henkilöautojen ja moottoripyörien vähittäiskauppa.

4523 Moottoripyörien vähittäiskauppa
Moottoripyörien ja niiden sivuvaunujen, skoottereiden, mopojen yms. vähittäiskauppa.

4524 Renkaiden vähittäiskauppa
Autojen ja moottoripyörien renkaiden ja niiden nastojen vähittäiskauppa.

4525 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa
Autojen ja moottoripyörien varaosien (myös vaihtomoottorien), akkujen, automaalien 
vähittäiskauppa.

Autojen istuinsuojien vähittäiskauppa.

Myös käytettyjen autonosien kauppa (ml. käytettyjen vaihtomoottoreiden vähittäiskaup
pa).

TÄHÄN El KUULU:
Autoradioiden vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4382.
Autopuhelimien vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4383.
Käytettyjen autonosien kauppa autohajottamoista kuuluu luokkaan 4167.

4526 Matkailuvaunujen vähittäiskauppa
Matkailu-, asunto- ym. kotitalouskäyttöön tarkoitettujen perävaunujen vähittäiskauppa.



453 HUOLTAMOTOIMINTA
4530 Huoltamotoiminta

Nestemäisten poltto- ja voiteluaineiden vähittäismyynti (myynti yleisölle) autoille, moottori
pyörille, veneille jne.

Em. myynnin yhteydessä tapahtuva moottoriajoneuvojen pesu, huolto ja korjaus. Myös 
huoltamoiden yhteydessä tapahtuva nestekaasun, autotarvikkeiden ja -varaosien sekä mm. 
grillihiilien, elintarvikkeiden, virvokkeiden, makeisten ja tupakan myynti.

TÄHÄN El KUULU:
Huoltamoiden yhteydessä toimivat kahvilat, baarit ja ravintolat kuuluvat luokkaan 48 
Ravitsemistoiminta. Moottoriajoneuvojen erikoistunut korjaus ja huolto kuuluu luokkaan 
454.

454 MOOTTORIAJONEUVOJEN KORJAUS

4541 Autojen korjaus
Autojen korjaus ja huolto muualla kuin huoltoasemilla. Mm. autojen ruostesuojaus, pesu ja 
verhoilu; autojen maalaminen; autojen peltien korjaaminen; autojen tuuli- yms. lasien 
korjaaminen; auton jarrujen, pakoputkien, voimansiirtolaitteiston, moottorin ja sen osien 
yms. huolto ja korjaus. Autojen testaus korjaustoiminnan yhteydessä.

Myös autojen hinaus.

TÄHÄN El KUULU:
Autojen testaus muuten kuin korjauksen yhteydessä kuuluu teknisen palvelun luokkaan 
7190.

4542 Moottoripyörien korjaus
Moottoripyörien, skoottereiden, mopojen yms. korjaus ja huolto.

TÄHÄN El KUULU:
Korjaus autokorjaamoissa kuuluu luokkaan 4541 ja huoltamoissa luokkaan 4530.

4543 Renkaiden korjaus
Renkaiden asennus, tasapainotus, korjaus ja nastoitus muualla kuin huoltamoissa tai 
valmistuksen yhteydessä.

TÄHÄN El KUULU:
Renkaiden laajamittainen pinnoitus kuuluu teollisuuden luokkaan 2111.
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H MAJOITUS- JA
R AVITSEMISTOIMINTA

47 HOTELLI- JA MUU MAJOITUSTOIMINTA
Maksua vastaan tapahtuva majoitustoiminnan harjoittaminen. Majoitustoiminnan vähim- 
mäistunnusmerkkinä on huoneen, leirintäpaikan tai muun yösijan järjestäminen majoitus
liikkeen vieraan yöpymistä varten. Majoitusliikkeiden vieraat ovat yleensä väliaikaisia. 
Majoitustoimintaa harjoittavat mm. hotellit, matkustajakodit, retkeilymajat, lomakylät, 
täysihoitolat, leirintäalueet ja lomamökkien vuokraajat. Myös majoitustoiminnan osana 
harjoitettu ravitsemistoiminta.

TÄH ÄN  El KUULU:
Hyttien ja makuupaikkojen järjestäminen juna- ja laivamatkustajille kuuluu, mikäli liikennöijä 
itse tuottaa nämä palvelut, kuljetuksen luokkaan 511, 5311 tai 5321).
Yömajojen pitäminen kuuluu sosiaalipalvelujen luokkaan 8899.
Opiskelija- ja muiden asuntoloiden asuinpaikkojen vuokraus kuuluu kiinteistöpalvelun 
luokkaan 6511.
Koulutuskeskusten yhteydessä pidettävät majoitustilat kuuluvat koulutuksen luokkaan 
8521.
Lasten kesäsiirtolat kuuluvat sosiaalipalvelujen luokkaan 8899.
Kylpylähotellit sisältyvät hotellitoimintaan, mutta muu kylpylä- ja kuntoparantolatoiminta 
kuuluu luokkaan 8719 Muu sairaalahoito tai luokkaan 9599 Muualla luokittelemattomat 
henkilöpalvelut.
Liittojen yms. yhdistysten lomakeskukset kuuluvat pääsääntöisesti luokkaan 92 Järjestötoi
minta.
Liittojen järjestämä sosiaalilomailu kuuluu sosiaalipalvelujen luokkaan 8899. 

HUO M AUTUS:
Jos loma- ja koulutuskeskuksia käyttävät myös muut kuin omistajan tai haltijan henkilöstö 
tai jäsenistö ja niillä on elinkeinolupa majoitustoimintaa varten, ne kuuluvat luokkaan 4710 
tai 4720 (hotellitasoiset) tai 4730 (muut).

471 HOTELLIT, JOISSA ANNISKELURAVINTOLA
4710 Hotellit, joissa anniskeluravintola

Majoitustoiminta, jossa on mukavuuksin, kuten suihkulla tai kylvyllä, varustettuja kalustet
tuja huoneita asiakkaan majoittamista varten sekä anniskeluoikeuksin varustettu ravintola 
vieraiden ruoan tai virvokkeiden tarjoilua varten. Näissä majoitusliikkeissä on myös 
järjestetty vastaanottopalvelu. Tällaisia majoitusliikkeitä ovat anniskeluoikeuksin varustetut 
hotellit, moottorihotellit ja motellit.

Hotellien yhteydessä järjestettävät mahdolliset kokous-, kabinetti- tai juhlahuoneistopalve- 
lukset.

TÄH ÄN  El KUULU:
Muiden kuin hotellien ja majoitusliikkeiden kongressi- ja juhlatilojen vuokraus kuuluu 
kiinteistöpalvelun luokkaan 6519.



472 MUUT HOTELLIT
4720 Muut hotellit

Majoitusliikkeet, joissa on mukavuuksin, kuten suihkulla tai kylvyllä, varustettuja kalustet
tuja huoneita asiakkaiden majoittamista varten sekä ravintola vieraiden ravitsemista varten. 
Näissä on myös vastaanottopalvelu. Tällaisia majoitusliikkeitä ovat asuntohotellit, kesäho
tellit, hospitsit ja retkeilyhotellit. Jos kesähotellin yhteydessä toim ii ravintola, kuuluu tämä 
kokonaisuus ravitsemistoimintaan. Näin ollen kesähotellin katsotaan aina olevan ilman 
anniskeluoikeutta.

Asuntohotellit eli majoitusliikkeet, jotka muutoin täyttävät hotellille asetetut vaatimukset, 
mutta joihin ei kuulu tai joiden yhteyteen muutoin ei ole järjestetty ravintolaa.

Kesähotellit eli kausiluonteisesti kesäisin toimivat majoitusliikkeet, joissa on vieraiden 
yöpymistä varten mukavuuksin varustetut kalustetut huoneet. Näiden majoitusliikkeiden 
majoitustilat ovat suurimman osan vuotta muussa käytössä, esim. opiskelija-asuntoina. 
Kesähotellien yhteydessä toimivat ravintolat kuuluvat aina ravitsemistoimintaan. Nämä 
käyttävät yleensä kesähotelli-nimeä.

Muualla mainitsemattomat hotellit; mm. hotellityyppiset majoitusliikkeet, joissa on ravinto
la, mutta ilman anniskeluoikeuksia.

TÄHÄN El KUULU:
Asuntolatoiminta ja asuntojen vuokraus kuuluu kiinteistöpalvelun luokkaan 6511.

473 MATKUSTAJAKODIT JA TÄYSI HOITOLAT
4730 Matkustajakodit ja täysihoitolat

Matkustajakodit eli majoitusliikkeet, jotka tarjoavat vierailleen yöpymistä varten kalustetun 
huoneen ilman sellaisia huonekohtaisia mukavuuksia kuin kylpy tai suihku ja WC. Vieraan 
muonitusta varten saattaa matkustajakodissa olla aamiaishuone, ravintola tms. Voivat 
toimia myös matkailumajan, majatalon, kievarin tms. nimisenä.

Täysihoitolat eli majoitusliikkeet, jotka tarjoavat asiakkailleen majoitusta yleensä pitempiai
kaista oleskelua varten. Näiden palveluihin sisältyy aina mahdollisuus täyshoitoon. Tällaisia 
majoitusliikkeitä ovat täysihoitolat, lomakodit, lepokodit, virkistyskodit yms.

474 RETKEILYMAJAT
4740 Retkeilymajat

Majoitusliikkeet, joista puuttuu huonepalvelu ja joissa on omien vuodevaatteiden käyttö
mahdollisuus. Nämä on pääasiassa tarkoitettu vapaa-ajan matkailijoille.

TÄHÄN El KUULU:
Hotellitasoiset retkeilymajat (retkeilyhotellit) kuuluvat luokkaan 4710 tai 4720.

475 LOMAKYLÄT
4750 Lomakylät

Majoitusliikket, joissa vieraat majoitetaan pääasiassa lomamökeissä, mutta myös muissa 
sisätiloissa. Lomamökkejä alueella on oltava vähintään kahdeksan kappaletta.

TÄHÄN El KUULU:
Hotellitasoiset lomakylät (lomahotellit) kuuluvat luokkaan 4710 tai 4720.
Leirintäalueilla olevat lomamökit kuuluvat luokkaan 4770.
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476 MUUT LUVANVARAISET MAJOITUSLIIKKEET
4760 Muut luvanvaraiset majoitusliikkeet

Loma- ja koulutuskeskukset, jotka eivät ole hotellitasoisia.

477 LEIRINTÄALUEET
4770 Leirintäalueet

Liikkeet, jotka tarjoavat asiakkailleen leirintäpaikan sekä perusmukavuudet kuten pesutilat 
ja käymälät. Asiakkaat leiriytyvät esim. teltassa tai asuntovaunussa. Leirintäalueilla saattaa 
olla asiakkaille tarjolla myös mökkejä yöpymistä varten.

478 MUU MAJOITUSTOIMINTA
4780 Muu majoitustoiminta

Kaikki ei-luvanvarainen majoitustoiminta, jossa asiakkaalle tarjotaan väliaikaista yöpymisti
laa maksua vastaan. Tällainen toiminta on aina pienimuotoista luonteeltaan ja sitä 
harjoitetaan yleensä sivutoimisesti esim. maatilatalouden yhteydessä. Lomamökkien vuok
raaminen, huoneenvuokraus yöpymistä varten, majoitus maatilamatkailun yhteydessä, 
muu majoittaminen yksityiskodeissa sekä pienimuotoinen täysihoito- ja retkeilymajatoimin- 
ta.

Tällaisessa pienimuotoisessa majoitustoiminnassa samanaikaisesti majoitettavien henkilöi
den lukumäärä ei ylitä 40:tä henkilöä paitsi mahdollisesti sellaisissa retkeilymajoissa, jotka 
toimivat vain osan vuotta ja joiden tiloja käytetään pääasiassa muihin tarkoituksiin.

Myös majoitustoiminta laivoilla, mikäli sitä harjoittaa ulkopuolinen yrittäjä.

479 MAJOITUSTA PALVELEVA TOIMINTA
4790 Majoitusta palveleva toiminta

Hotellien- ja muiden majoitusliikkeiden huoneenvarauspalvelu ja majoitusvälitys (esim. 
lomamökkien välitys).

48 RAVITSEMISTOIMINTA
Annoksiksi valmistettujen tai muuten annosteltujen ruokien ja juomien myynti välitöntä 
nautintaa varten. Tällaista toimintaa harjoittavat mm. ravintolat, kahvilat, baarit, ruokalat. 
Myös ateriapalvelu (catering) ja tiskiltä tapahtuva valmistettujen ruokien ja juomien myynti 
välitöntä nautintaa varten.

Majoitusliikkeisiin ja tavarataloihin sijoittuva ravitsemistoiminta kuuluu ravitsemistoimintaan 
sikäli kuin sen aukioloaika tai -kausi eroaa oleellisesti näiden aukioloajoista tai -kausista. 
Esim. kesähotellin aukiolokausi on oleelliset! lyhyempi kuin siihen mahdollisesti liittyvän 
ravitsemistoiminnan. Täten kesähotellien ravintolat kuuluvat ravitsemistoimintaan. Myös 
sellainen tavarataloissa sijaitseva ravitsemistoiminta, jonka aukiolo jatkuu tavaratalon 
sulkemisen jälkeen, kuuluu ravitsemistoimintaan. Muun yrityksen tai yrittäjän ravitsemislii
ke kuuluu aina ravitsemistoimintaan.

Myös ravitsemistoiminta huoltamoissa.

Ravitsemisliikkeiden työpa iko ille , kouluihin yms. tiloihin järjestämä ravitsemistoiminta.

Sairaaloiden, joukko-osastojen yms. laitosten itse järjestämä ravitsemistoiminta kuuluu 
samaan luokkaan kuin nämä laitokset.



TÄHÄN El KUULU:
Ravitsemistoiminta rautateillä, lentokoneissa tai matkustajalaivoissa ja -lautoilla kuuluu 
luokkaan 5 Kuljetus, mikäli liikennöijä itse tuottaa nämä palvelut.
Kioskimyynti kuuluu luokkaan 4337.

481 ANNISKELURAVINTOLAT

4811 Yleiset anniskeluravintolat
Ravintolatoiminta, jossa asiakkaalle on tarjolla sisätiloissa olevien ruokailutilojen, keittiöpal- 
velujen ja alkoholittomien juomien tarjoilun lisäksi alkoholipitoisia juomia kuten A-olutta, 
viinejä tai väkijuomia.

Myös baari-, diskoteekki-, kabaree- ja tanssitila-, tikanheittotila- yms. palvelut anniskelura- 
vintolatoiminnan yhteydessä.

TÄHÄN El KUULU:
Hotellien anniskeluravintolat kuuluvat luokkaan 4710.
Ravintolatoiminta ilman anniskelua kuuluu luokkaan 482.
Kerhoanniskeluravintolat kuuluvat luokkaan 4812.

4812 Kerhoravintolat
Sellainen anniskeluravintolatoiminta, jossa asiakkaiden pääsylle on asetettu muitakin kuin 
ikää koskevia rajoituksia.

482 KAHVILAT JA MUUT LUVANVARAISET 
RAVITSEMISLIIKKEET

4820 Kahvilat ja muut luvanvaraiset ravitsemisliikkeet
Kaikenlainen ilman anniskeluoikeuksia tapahtuva ravitsemistoiminta, jossa asiakkaalle 
yleensä on tarjolla sisätiloissa olevat mukavuudet (tuoli, pöytä jne.).

Kahvila-, baari- ja muu ravintolatoiminta, jossa asiakkaalle on tarjolla keittiössä valmistettu
ja ruoka-annoksia sekä sisätiloissa olevat mukavuudet (mm. pöytä, istuin).

Kahvila- ja baaritoiminta, jossa keittiössä valmistettuja ruoka-annoksia ei ole tarjolla. 
Asiakkaan käytettävissä on sisätiloissa olevat pöytä- ja istumatilat. Ravintovalikoimaan 
sisältyy useimmiten kahvi, tee, virvoitusjuomat, voileivät, kahvileivät yms. ja tarjolla voi 
myös olla esim. mikrouunissa lämmitettyjä annoksia.

Jäätelöbaarit.

TÄHÄN El KUULU:
Sellainen tanssipaikkatoiminta, jossa virvokkeiden tarjoilulla on toissijainen merkitys, 
kuuluu virkistys- ja kulttuuripalvelun luokkaan 9191.

483 HENKILÖSTÖRAVINTOLAT JA LAITOSRUOKALAT
4830 Henkilöstöravintolat ja laitosruokalat

Ravitsemisliikkeiden työpaikoilla, laitoksissa, kouluissa jne. järjestämä ateria- ja muu 
palvelutoiminta. Nämä ravitsemisliikkeet voivat olla sekä valtion tai kuntien omistamia että 
yksityisiä.

TÄHÄN El KUULU:
Sairaaloiden, joukko-osastojen yms. yksiköiden itse järjestämä ravitsemistoiminta kuuluu 
samaan luokkaan kuin nämä yksiköt.
Sotilaskotiyhdistystoiminta kuuluu järjestötoiminnan luokkaan 9290.
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484 KAHVIN, MAKKARAN YMS. KOJUMYYNTI
4840 Kahvin, makkaran yms. kojumyynti

Tiskiltä tapahtuva lämmitettyjen tai muulla tavoin valmistettujen ruokien myynti, jonka 
yhteydessä asiakkaan käytettävissä ei ole sisätiloissa olevia pöytiä ja istumapaikkoja. 
Tällaiseen myyntiin saattaa liittyä ulkona olevia istumapaikkoja. Ravintovalikoimaan sisältyy 
esim. kuumat makkarat, ranskanperunat, sämpylät, liihapiirakat, mehu, kahvi ja kahvileipä.

HUOMAUTUS:
Virvokejuomien, makeisten yms. kokonaan valmistettujen ravintoaineiden kioskimyynti 
kuuluu vähittäiskaupan luokkaan 4337.
Jäätelön myyntiin erikoistuneet kioskit kuuluvat luokkaan 4333.

485 ATERIAPALVELU
4850 Ateriapalvelu

Ruoka-annosten ja juomien valmistus ja annostus suurkeittiöissä tai vastaavissa tiloissa 
muualla (esim. ruokaloissa tai lentokoneissa) tapahtuvaa kulutusta varten.

Juhlapalvelu (pitopalvelu) kotitalouksia varten.

Ateriapalveluliikkeen tarjoilutoiminta.

Kolikoilla toimivien ruoka-annosautomaattien ja kahviautomaattien ylläpito. Tällaisen to i
minnan harjoittaja saattaa pitää yllä useita tällaisia automaatteja useassa eri paikassa.

TÄHÄN El KUULU:
Varsinaisen elintarviketeollisuuden yhteydessä tapahtuva ruoka-annosten valmistus välitön
täkin kulutusta varten kuuluu teollisuuden luokkaan 11.
Virvokeautomaattien ylläpito kuuluu luokkaan 4339.
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I KULJETUS
Ammattimainen, liikenteen talousyksiköiden päätoimintanaan harjoittama kuljetustoiminta 
siihen liittyvine palveluineen.

TÄHÄN El KUULU:
Postiliikenne kuuluu luokkaan 57 ja teleliikenne luokkaan 58.
Muilla toimialoilla (kauppa, teollisuus jne.) harjoitettava, päätoimintaa palveleva kuljetus 
luokitellaan päätoiminnan mukaan, jos sitä ei ole mahdollista erottaa omiksi toimipaikoiksi. 
Liikenneministeriö kuuluu julkisen hallinnon luokkaan 8140.
Liikenteen toimialajärjestöt kuuluvat järjestötoiminnan luokkaan 92??.

51 RAUTATIELIIKENNE
Matkustajien ja tavaran kuljettaminen rautateillä sekä lähi- että kaukoliikenteessä, Valtion
rautateiden suorittama liikenteen hoito ja palvelu liikennepaikoilla ja radoilla sekä varikkojen 
ja rautatiehallituksen toiminta.

TÄHÄN El KUULU:
Metroliikenne kuuluu luokkaan 5210.
Rautateiden konepajat kuuluvat teollisuuden luokkaan 2730.
Rautateiden rakentaminen ja korjaus (ratapiirit) kuuluvat rakentamisen luokkaan 3730. 
Asema- ym. rakennusten rakentaminen ja korjaus kuuluu luokkaan 3510.

511 RAUTATEIDEN HENKILÖ- JA TAVARALIIKENNE
5110 Rautateiden henkilö- ja tavaraliikenne

Matkustajien kuljettaminen rautateillä ml. makuu- ja erikoisvaunupalvelut, matkatavaran 
kuljetus sekä tavaran (ml. kuljetusvälineet) ja postin kuljettaminen rautateillä.

TÄHÄN El KUULU:
Transpoint-kuljetusjärjestelmän autokuljetukset kuuluvat luokkaan 5240. 
Ravintolavaunupalvelut ja vaunuissa tapahtuva myynti kuuluvat luokkaan 48 Ravitsemistoi
minta.

512 RAUTATIELIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA
5120 Rautatieliikennettä palveleva toiminta

Rautatiehallitus, liikenteen hoito liikennepaikoilla (asemilla, pysäkeillä ja seisakkeilla) ja 
radoilla, VR:n suorittamat terminaalipalvelut, liikkuvan kaluston huolto ja korjaus VR:n 
varikoilla sekä liikkuvan kaluston ja asemarakennusten siivous ja muut VR:n henkilökunnan 
suorittamat palvelut.

TÄHÄN El KUULU:
VR:n konepajat kuuluvat teollisuuden luokkaan 2730.
Rautatieasemilla muiden kuin VR:n henkilökunnan suorittamat maksulliset palvelut kuulu
vat ao. luokkaan.
Asemaravintolat kuuluvat luokkaan 48 Ravitsemistoiminta.
Asemakioskit kuuluvat luokkaan 4337, 4451 tai 4840.
Kantajat kuuluvat henkilö- ja kotitalouspalvelun luokkaan 9599.
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52 TIELIIKENNE
Matkustajien ja tavaroiden kuljettaminen teillä, raitioteillä ja maanalaisella sekä tilaus- että 
linjaliikenteessä.

TÄHÄN El KUULU:
Henkilöstön kuljettaminen valtion, kuntien, seurakuntien, yritysten ym. omilla linja- ja 
henkilöautoilla kuuluu ao. toimialaan.
Ambulanssikuljetukset kuuluvat luokkaan 8733.
Autojen vuokraus ilman kuljettajaa, ml. leasing-vuokraus, kuuluu luokkaan 6710. 
Tavaran kuljettaminen teillä kaupan, teollisuuden jne. omilla kuljetusvälineillä kuuluu ao. 
toimialaan.
Tavara-asemat, terminaalit, kuorma- ja pakettiautojen tilauskeskukset sekä muu tavaran 
kuljetusvälitys kuuluvat luokkaan 5652.

521 RAITIOTIE- JA METROLIIKENNE
5210 Raitiotie- ja metroliikenne

Raitiotie- ja metroliikennettä harjoittavien liikennelaitosten toiminta näiden liikennemuoto
jen osalta.

TÄHÄN El KUULU:
Raitioteiden ja metron tunnelien rakentaminen kuuluu luokkaan 3720.
Raiteistojen rakentaminen kuuluu luokkaan 3730.
Asemien rakentaminen kuuluu luokkaan 3510.

522 LINJA-AUTOLIIKENNE
5220 Linja-autoliikenne

Matkustajien kuljettaminen linja-autoilla, paikallis-, lähi- ja kaukoliikenteessä, koti- ja 
ulkomaisessa linja- sekä tilausliikenteessä, myös tavaran ja postin kuljettaminen linja-autoil
la. Toimialaan kuuluvat myös postin linja-autoliikenne ja lentoyhtiöiden linja-autoliikenne 
lentokentille.

TÄHÄN El KUULU:
Linja-autoasemien palvelut kuuluvat luokkaan 5611.

523 TAKSILIIKENNE
5230 Taksiliikenne

Taksiliikenne, muu henkilöautojen vuokraus kuljettajineen sekä taksien tilauskeskukset. 

Transpolnt-kuriirljärjestelmän taksikuljetukset.

TÄHÄN El KUULU:
Henkilöautojen vuokraus ilman kuljettajaa kuuluu luokkaan 6710.

524 TIELIIKENTEEN TAVARANKULJETUS
5240 Tieliikenteen tavarankuljetus

Tavaroiden kuljettaminen kuorma- ja pakettiautoilla sekä muilla vastaavilla kuljetusvälineillä 
koti- ja ulkomaisessa linja- ja tilausliikenteessä sekä teillä liikkuvien tavarankuljetusvälinei- 
den vuokraus kuljettajan kanssa.

Myös Transpoint-kuljetusjärjestelmän autokuljetukset.
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TÄHÄN El KUULU:
Tavaran kuljettaminen teillä kaupan, teollisuuden jne. omilla kuljetusvälineillä kuuluu ao. 
toimialaan.
Tavara-asemat, terminaalit, kuorma- ja pakettiautojen tilauskeskukset sekä muu tavaran 
kuljetusvälitys kuuluvat luokkaan 5652.

53 VESILIIKENNE
Rahdin ja matkustajien kuljettaminen vesitse (laivanvarustustoiminta), myös alusten hoito
ja markkinointiyhtiöt, jotka rahtaavat vieraiden omistamia aluksia sekä operoivat ja 
markkinoivat niiden kuljetuksia. Varustamotoiminnan osana harjoitettu ravitsemis-, majoi
tus- ja myymälätoiminta aluksissa sekä laivojen ostaminen ja myyminen.

TÄHÄN El KUULU:
Alusten vuokralle antaminen ilman miehistöä, myös käyttöleasing, kuuluu luokkaan 6710 ja 
rahoitusleasing luokkaan 6129.
Merenkulkuhallitus kuuluu luokkaan 562.

531 MERILIIKENNE
Rahdin ja matkustajien kuljettaminen aluksilla Suomen ja ulkomaiden sekä kolmansien 
maiden välillä (cross-trade-liikenne); kansainvälinen kauppamerenkulku.

5311 Meriliikenteen henkilökuljetus
Matkustajien kuljettaminen meritse Suomen ja ulkomaiden sekä kolmansien maiden välillä, 
myös ulkomaan matkustajaliikenteeseen sisältyvä rannikko- ja sisävesiliikenne; linja- ja 
tilausliikenne, risteilyt matkustaja-autolautoilla sekä muilla matkustajalaivoilla.

Matkustaja-autolauttojen rahdinkuljetus (lastiliikenne, rekat, linja-autot). Myös matkusta
jien henkilöautot ja asuntovaunut.

Kuljetuspalvelujen kiinteänä osana laivanvarustajan sekä markkinointi- ja hoitoyhtiön 
harjoittama ravitsemis-, majoitus- ja myymälätoiminta aluksissa.

Vieraiden (matkustaja)laivojen rahtaus sekä henkilöliikenteen operointi ja markkinointi; 
alusten hoito- ja markkinointiyhtiöt.

Laivayhtiöiden m yyntitoim istot kotimaassa ja ulkomailla.

TÄHÄN El KUULU:
Muiden kuin vesiliikennöitsijöiden harjoittama itsenäinen majoitus- ja ravitsemistoiminta 
aluksissa kuuluu luokkiin 4780 ja 48.
Vastaava myymälätoiminta kuuluu vähittäiskaupan luokkiin 43-44.
Matkatoimistojen laivalippujen välitys ja laivamatkojen myynti kuuluvat luokkaan 5640.

5312 Meriliikenteen tavarankuljetus
Rahdin, ml. öljyn, kuljettaminen aluksilla Suomen ja ulkomaiden sekä kolmansien maiden 
välillä, myös ulkomaan tavarankuljetukseen sisältyvä rannikko- ja sisävesiliikenne; linjalii
kenne, sopimusliikenne ja hakurahti- eli tramppiliikenne (aika- ja matkarahtaus).

Myös matkustajaliikenne rahtialuksilla, joissa on rajoitetut majoitusmahdollisuudet.

Vieraiden alusten rahtaus, lastiliikenteen operointi, ship management- ja markkinointipalve
lut, linjaedustus varustamotoiminnan osana; laivojen hoito- ja markkinointiyhtiöt, poolit.

Myös mm. öljynporauslauttojen, siltanostimien ja proomujen hinaus.
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TÄHÄN El KUULU:
Huolinta-, laivameklari-, rahtaus- ja laivanselvitysliikkeet sekä kirjeenvaihtajavarustamot 
kuuluvat luokkaan 5651.
Kalastus kuuluu luokkaan 0211.
Meripelastuspalveluihin liittyvä hinaus kuuluu luokkaan 5622.

532 RANNIKKO- JA SISÄVESILIIKENNE
Rahdin ja matkustajien kuljettaminen rannikolla (kotimaan meriliikenne) ja sisävesillä 
(järvet, joet, kanavat ja muut sisävesiväylät), myös liikennöinti satamissa, hinaus sekä 
puun uitto.

5321 Rannikko- ja sisävesiliikenteen henkilökuljetus
Matkustajien kuljettaminen aluksilla rannikolla ja sisävesillä; linja- ja tilausliikenne sekä 
risteilyt matkustajalaivoilla, lautoilla ja vesibusseilla. Myös kuntien sisäinen lauttaliikenne.

Saimaan kanavan kauttakulku- eli transitoliikenne (esim. Kotkasta Lappeenrantaan), 
Viipurin risteilyt.

Kuljetuspalvelujen kiinteänä osana vesiliikennöitsijän harjoittama ravitsemis- ja majoitustoi
minta sekä myynti aluksissa, myös kotimaan henkilöliikenteen operatiiviset toiminnat ja 
markkinointi.

TÄHÄN El KUULU:
Muiden kuin vesiliikennöitsijöiden harjoittama itsenäinen ravitsemis- ja majoitustoiminta 
aluksissa kuuluu luokkaan 4780 tai 48.
Vastaava myynti kuuluu luokkaan 43-44 Vähittäiskauppa.

5322 Rannikko- ja sisävesiliikenteen tavarankuljetus
Rahdin (ml. öljyn) kuljettaminen aluksilla rannikolla ja sisävesillä; linja- ja hakurahtiliikenne, 
jakelu- ja muu lastiliikenne, liikennöinti satama-alueilla, myös vieraiden alusten tavaraliiken
teen operatiiviset toiminnat.

Hinaus rannikolla ja sisävesillä; proomujen, ruoppausalusten jne. hinaaminen, väylämerk- 
kien hinaus paikoilleen.

TÄHÄN El KUULU:
Kalastus kuuluu luokkaan 0211.
Yhteysalukset, jäänmurtajat ja mittausalukset kuuluvat luokkaan 5629.
Väyläalukset kuuluvat luokkaan 5621.
Puolustusvoimien alukset kuuluvat luokkaan 8300 Maanpuolustus.
Rajavartiolaitoksen alukset kuuluvat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden luokkaan 8290. 
Pelastustoimintaan liittyvä hinaus rannikolla ja sisävesillä kuuluu luokkaan 5622. 
Satamahinaus kuuluu luokkaan 5629.
Lossit kuuluvat rakentamisen luokkaan 3720.

5323 Puun uitto
Puutavaran uitto ja hinaaminen sisävesillä ja rannikolla, myös Saimaan kanavalla.
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54 ILMALIIKENNE
Matkustajien ja rahdin kuljettaminen reitti- ja tilauslentoliikenteessä. Liike- ja ansiolentotoi
minta, lentokoneiden vuokraus miehistöineen sekä lentoyhtiöiden harjoittama ravitsemis
toim inta lentokoneissa. Ilmaliikenteen markkinointi.

540 ILMALIIKENNE
5400 Ilmaliikenne

Matkustajien kuljettaminen koti- ja ulkomaan ilmaliikenteessä; reittiliikenne, tilauslentolii
kenne (charter-lennot), liike- ja ansiolentotoiminta (mm. lentotaksit), helikopterikuljetukset, 
yleisölennätykset, muu henkilöliikenne. Matkatavaroiden kuljetus.

Lentokoneiden, helikopterien jne. vuokraus miehistöineen ilmakuljetuksia varten koti- ja 
ulkomaan matkustajaliikenteeseen; vuokralennot tilaus- ja muussa ilmaliikenteessä, lento- 
vuokraamopalvelut.

Lentoyhtiöiden harjoittama ravitsemistoiminta lentokoneissa.

Lentoyhtiöiden myyntitoim istot kotimaassa ja ulkomailla, matkustajaliikenteen markkinointi 
ilmakuljetuspalvelujen osana.

Rahdin ja postin kuljettaminen koti- ja ulkomaan ilmaliikenteessä; tavarankuljetus lentorah
tina reitti-, tilaus- ja muussa lentoliikenteessä.

Lentokoneiden, helikopterien jne. vuokraus miehistöineen ilmakuljetuksia varten koti- ja 
ulkomaan tavaraliikenteeseen; rahtiliikenteen vuokralennot.

Rahtiliikenteen myynti ja markkinointi ilmakuljetuspalvelujen osana.

T Ä H Ä N  El KUULU:
Metsien lentolannoitus ja vesakontorjunta ilmasta kuuluvat metsätalouden luokkaan 0422. 
Ilmakartoitus ja -valokuvaus kuuluvat teknisen palvelun luokkaan 7190. 
Lentoambulanssitoiminta kuuluu terveyden- ja sairaanhoitopalvelun luokkaan 8733. 
Purje- ja urheilulentäminen kuuluvat virkistys- ja kulttuuripalvelun luokkaan 9199. 
Puolustusvoimien lentotoiminta (mm. Suomen ilmatilan valvonta) kuuluu luokkaan 8300. 
Rajavartiolaitoksen lentotoiminta kuuluu luokkaan 8290.
Lentokoneiden, helikopterien jne. vuokraus ilman miehistöä, myös käyttö- leasing, kuuluu 
luokkaan 6710 ja rahoitusleasing luokkaan 6129.
Lentokoulutus (mm. Finnair Oy:n ilmailuopisto) kuuluu koulutuksen luokkaan 8521. 
Ilmailuhallitus ja lentokentät kuuluvat luokkaan 563.
Lentokoneiden ja muiden ilma-alusten valmistus ja korjaus kuuluvat teollisuuden luokkaan 
2750.
Lentokoneiden ateriapalvelu (catering) kuuluu luokkaan 4850.
Myynti lentoasemien verovapaissa myymälöissä kuuluu vähittäiskaupan asianomaisiin 
luokkiin; mm. alkoholijuomien myynti luokkaan 4340.
Matkatoimistojen lentolippujen välitys ja lentomatkojen myynti kuuluvat luokkaan 5640. 
Huolinta- ja rahtausliikkeiden harjoittama lentorahdin huolinta ja rahtaus kuuluvat luokkaan 
5651.
Lentorahdin kuormaus ja purkaus kuuluu luokkaan 5669.
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55 PUTKIJOHTOKULJETUS
550 PUTKIJOHTOKULJETUS
5500 Putkijohtokuljetus

Öljyn ja kaasun siirto putkia pitkin.

TÄHÄN El KUULU:
Kaukolämpöhuolto kuuluu energiahuollon luokkiin 31-32. 
Vesihuolto kuuluu luokkaan 3400 Veden puhdistus ja jakelu. 
Viemärihuolto kuuluu ympäristönhuollon luokkaan 6621.

56 LIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA

TÄHÄN El KUULU:
Rautatieliikennettä palveleva toiminta kuuluu luokkaan 5120.

561 TIELIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA
Linja-autoasemat ja maksullinen pysäköinti.

TÄHÄN El KUULU:
Kuorma-autoliikenteen tavaraterminaalit kuuluvat luokkaan 5652.
Ajoneuvojen katsastus sekä Autorekisterikeskus kuuluvat julkisen hallinnon luokkaan 8140. 
Liikenneturva kuuluu järjestötoiminnan luokkaan 9290.
Tiepalvelu kuuluu myös luokkaan 9290.
Tienpito kuuluu rakentamisen luokkaan 3720.
Autojen vuokraus ja käyttöleasing kuuluvat luokkaan 6710.
Autojen korjaus kuuluu luokkaan 4541.
Huoltamotoiminta kuuluu luokkaan 4530.

5611 Linja-autoasemat
Matkustaja-asema- ja rahtipalvelut, jotka liittyvät asutuskeskusten väliseen tai sisäiseen 
matkustajaliikenteeseen. Oy Matkahuolto Ab.

5612 Maksullinen pysäköinti
Pysäköintialueiden, -talojen ja autotallien toiminta, riippumatta siitä ovatko ne katettua vai 
kattamatonta tilaa. Myös lentoasemien maksulliset pysäköintipalvelut.

TÄHÄN El KUULU:
Hotellien, tavaratalojen ym. asiakkailleen tarjoamat pysäköintipalvelut sisältyvät näiden 
päätoimintaan.
Moottoriajoneuvojen varastointi kuuluu luokkaan 5670.
Asukaspysäköinti ja kuntien mittaripaikat kuuluvat luokkaan 8110.
Pysäköinninvalvonta kuuluu luokkaan 8210
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562 VESILIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA
Kaikenlaiset vesiliikennettä tukevat palvelut kuten satamien ja niihin liittyvien laitteiden 
hoito ja toiminta, jäänmurtajat, luotsaus, majakat ym. väylämerkinnät, kanavien ylläpito ja 
toiminta, meripelastus sekä merenkulkuhallinto.

TÄHÄN El KUULU:
Varastointi satamassa kuuluu luokkaan 5670.
Hinaaja-alusten palvelut kuuluvat luokkaan 5312 tai 5322.
Alusten osto ja myynti osana varustamotoimintaa kuuluu luokkaan 53. Laivanmuonitusliik- 
keet kuuluvat tukkukaupan luokkaan 4121.

5621 Navigointia palveleva toiminta
Luotsauspalvelut mukaan lukien luotsiveneiden palvelut; sekä luotsaus satamiin tai 
satamista että vaarallisten paikkojen ohi.

Majakoiden toimintaan liittyvät palvelut.

Väylänpito. Väylien merkintään liittyvät palvelut, mm. väyläalukset.

TÄHÄN El KUULU:
Väylämerkkien asentaminen kuuluu rakentamisen luokkaan 3740.
Väylämerkkien hinaaminen paikoilleen kuuluu luokkaan 5322.

5622 Alusten pelastuspalvelut
Pelastuspalvelut ulkomerellä, rannikko- tai sisävesillä. Hädässä olevien tai uponneiden 
alusten ja niiden lastin pelastaminen mukaan lukien kallistuneiden alusten oikaiseminen, 
karille ajaneiden irrottaminen ja merihädässä olevien hinaaminen.

TÄHÄN El KUULU:
Pelastusvene- ja palontorjuntapalvelut kuuluvat luokkaan 8220.

5623 Satama- ja kanavalaitos
Satamat; laitureihin, aallonmurtajiin, rahti- ja matkustajaterminaalien ylläpitoon liittyvät 
palvelut.

Kanavien, kanavoitujen jokien ja muiden keinotekoisten sisämaan vesiväylien toiminta ja 
ylläpito, kuten sulkuporttien, patojen, venehissien yms. käyttöön liittyvät palvelut. Sai
maan kanavan hoitokunta.

TÄHÄN El KUULU:
Satamien matkustajaterminaaleissa tms. sijaitsevat ravintolat kuuluvat luokkaan 48 ja 
myymälät luokkaan 43-44.
Satamien, kanavien yms. rakentaminen ja niiden laitteiden asentaminen kuuluvat luokkaan 
3740.
Ahtaus kuuluu luokkaan 5661.
Huolinta ja rahtaus sekä rahdinvälitys kuuluvat luokkaan 5651.
Tullaus kuuluu julkisen hallinnon luokkaan 8110.
Passintarkastus kuuluu julkisen hallinnon luokkaan 8210.
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5629 Jäänmurtajat ja muu vesiliikennettä palveleva toiminta
Jäänmurtajat.

Laituriin saapumiseen sekä lähtöön liittyvä hinaus; satamahinaus.

Laivojen puhdistus, desinfiointi, savustaminen, tuhoeläintarkastus ja vastaavat palvelut 
laiturissa olevalla tai ankkuroidulla aluksella sopimuspohjaisena toimintana (ei alusten 
miehistön työnsä osana tekemänä).

Alusten nosto- ja säilytyspalvelut lukuun ottamatta huviveneitä.

Myös yhteysalukset ja mittausalukset sekä merenkulkuhallinto.

TÄHÄN El KUULU;
Laivojen korjaus- ja kunnossapito kuuluvat teollisuuden luokkaan 2710.
Merentutkimus kuuluu tutkimus- ja kehittämistoiminnan luokkaan 8610.
Luokituslaitokset kuuluvat teknisen palvelun luokkaan 7130.
Huviveneiden nosto ja säilytys kuuluvat virkistys- ja kulttuuripalvelun luokkaan 9199. 
Tavarankuljetusvälineiden (mm. proomujen) hinaus rannikolla ja sisävesillä kuuluu luok
kaan 5322.
Alusten pelastushinaus kuuluu luokkaan 5622.

563 ILMALIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA
Lentoasemien ja -kenttien toiminta, suuntimisjärjestelmät, kuten radiomajakat, lennonjoh
tokeskukset ja tutka-asemat sekä ilmailuhallinto.

TÄHÄN El KUULU:
Puolustusvoimien lentotoiminta (mm. Suomen ilmatilan valvonta) kuuluu luokkaan 8300. 
Rajavartiolaitoksen lentotoiminta kuuluu luokkaan 8290.
Lentokoulutus (mm. Finnair Oy:n ilmailuopisto) kuuluu koulutuksen luokkaan 8521.

5631 Lentoasemien palvelut
Lentokenttien palvelut mukaan luettuna helikopterikentät ja vesilentokoneiden tukikohdat.

Lentomatkustajaterminaalien palvelut mukaan luettuna helikopterikuljetukset. Myös matka
tavaroiden käsittely.

Lentorahtiterminaalien palvelut.

Muut lentokenttäpalvelut, kuten koneiden hinaus, lentokonesuojat, lentokoneiden pysä
köinti yms.

TÄHÄN El KUULU:
Passintarkastus kuuluu luokkaan 8210.
Lentokoneiden ateriapalvelu (catering) kuuluu luokkaan 4850.
Tullaus kuuluu luokkaan 8110.
Siivouspalvelu kuuluu luokkaan 6610.
Purjelentokerhojen ja yksityislentokenttien palvelut kuuluvat luokkaan 9150.
Lentokenttien rakentaminen ja laitteiden asennus kuuluvat rakentamisen luokkaan 3710. 
Lentoasemien ravintolat ja baarit kuuluvat luokkaan 48 ja myymälät luokkaan 43-44.
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Lentokoneiden huolto, tarkistukset, voitelut sekä vähäiset korjaukset.

Lennonjohto mukaan luettuna lennonjohtotutkien, radiomajakoiden ja kaikenlaisten sijain
nin ja suunnan ilmaisimien toiminta.

Ilmailuhallinto mukaan lukien lentokenttien ylläpito ja ilma-alusten katsastus. 

Avaruuslentoja palveleva toiminta, ellei maanpuolustusta.

TÄHÄN El KUULU:
Lentokoneiden korjaus kuuluu teollisuuden luokkaan 2750.
Lentorahdin kuormaus ja purku kuuluvat luokkaan 5669.

564 MATKATOIMISTOT
5640 Matkatoimistot

Matkojen sekä matkalippujen myynti ja välitys sekä matkojen tuotanto; seura-, ryhmä-, 
liike- jne. matkat, incoming-toiminta.

Myös aikatauluihin, matkojen hintoihin ja hotellipalveluihin liittyvä tietopalvelu. Matkojen 
varausjärjestelmät ja suunnittelupalvelut.

TÄHÄN El KUULU:
Liikenneyhtiöiden omat myyntitoim istot kuuluvat ao. liikennemuodon mukaiseen luokkaan. 
Kuntien matkailutoimistot, Matkailun edistämiskeskus (MEK) ym. matkailun edistämistoi
minta kuuluu julkisen hallinnon luokkaan 8140.
Majoitusvälitys ja kotimaisten hotellien huonevarauspalvelu itsenäisenä toimintana kuulu
vat luokkaan 4790.

565 HUOLINTA JA RAHTAUS, KULJETUSVÄLITYS JA 
TERMINAALITOIMINTA

5651 Huolinta ja rahtaus
Vienti- ja tuontikuljetusten järjestely-, koordinointi-, välitys-, agentti-, valvonta-, konsul
to inti-, markkinointi- ym. palvelut rahdinantajan tai -kuljettajan toimeksiannosta; kuljetus
ketjujen rakentaminen eri liikennemuotoja yhteen sovittaen.

Huolinta, rahtaus, laivameklaus, laivanselvitys; lastitilan osto- ja myyntivälitys, rahdinväli- 
tys, lastauksen järjestely, rahtaus-, laivaus- ja muiden kuljetusasiakirjojen hankinta, laadinta 
ja välitys, tulliselvitykset, linjarahtaus ja -edustus, transito-, projekti- ja lentohuolinta jne., 
myös huolintaan liittyvät paikalliset jakelu- ja keruukuljetukset, pakkaus sekä tavaran 
mittaus ja tarkastus.

Huolintaliikkeiden omalla kalustollaan suorittamat muutot.

Laivakauppojen välitys (meklaritoiminta), vakuutusten järjestäminen tavarankuljetusta var
ten sekä (väli)varastointi huolinnan ja rahtauksen osana, samoin huolintaan liittyvä 
ulkomaan kuljetusvälitys sekä terminaalitoiminta.

TÄHÄN El KUULU:
Alusten ostaminen ja myyminen sekä rahtaus ja linjaedustus varustamotoiminnan osana 
kuuluvat luokkaan 53.
Tavara-asema- ja terminaalitoiminta kuuluu luokkaan 5652.
Oy Matkahuolto Ab kuuluu luokkaan 5611.
Tullaus kuuluu julkisen hallinnon luokkaan 8110.

160



161

5652 Kuljetusvälitys ja terminaalitoiminta
Kuorma- ja pakettiautojen kotimaan tilausliikenteen kuljetusten välitys ja markkinointi sekä 
terminaalitoiminta (esim. KTK-yritykset).

Tavaralinjaliikenteen kuljetusten välitys ja markkinointi sekä terminaalitoiminta (esim. 
tavara-asemat).

Kuorma- ja pakettiautoliikenteen kuljetusten välitys ja markkinointi sekä terminaalitoiminta 
ulkomaan tavaraliikenteessä.

TÄHÄN El KUULU:
Huolintaan liittyvä ulkomaan kuljetusvälitys kuuluu luokkaan 5651.
Rahdin kuljettaminen kuorma- ja pakettiautoilla kuuluu luokkaan 5240.
Taksien tilauskeskukset kuuluvat luokkaan 5230.
Kuljetusyritysten omien terminaalien toimintaa ei eroteta itse kuljetuksesta. 
Varastohotellit kuuluvat luokkaan 5670.

566 LASTI NKÄSITTELY
Tavaroiden (ml. kontit) lastaaminen ja purkaminen.

5661 Ahtaus
Alusten lastaaminen ja purkaminen sekä siihen liittyvät satamissa tapahtuvat työt.

5669 Muu lastinkäsittely
Muualla kuin satamissa tapahtuva (esimerkiksi maa- ja ilmaliikenteen rahti- ja matkustaja- 
terminaaleissa) rahti- ja matkatavaroiden lastaaminen ja purkaminen.

Siirtokuormaus.

TÄHÄN El KUULU:
Konttien vuokraus kuuluu koneiden ja laitteiden vuokrauksen luokkaan 6710. 
Tavara-asema- ja terminaalitoiminta kuuluu luokkaan 5652.

567 VARASTOINTIPALVELUT
5670 Varastointipalvelut

Itsenäisinä palveluina tarjottavat varastointipalvelut; eri tuoteryhmien varastointi sekä 
kylmävarastoissa, tullivarastoissa että muualla.

Myös autojen pitkäaikainen varastointi.

Varastointiin liittyvät varastoitavan tavaran edellyttämät ylläpitotoimet, pakkaus, tavaran 
mittaus ja tarkastus.

Myös ns. varastohotellit.

TÄHÄN El KUULU:
Pysäköinti kuuluu luokkaan 5612.
Teollisuuden, kaupan, huolintaliikkeiden jne. oma varastointi kuuluu ao. toimialaan. 
Varmuusvarastointi kuuluu julkisen hallinnon luokkaan 8110.

6 471186J
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J TIETOLIIKENNE
57 POSTILIIKENNE
570 POSTILIIKENNE
5700 Postiliikenne

Postilähetysten vastaanotto, kuljetus ja jakelu. Postilähetyksiä ovat kirjelähetykset, joukko- 
lähetykset ja paketit sekä sanoma- ja aikakauslehdet. Lähetyksiin voidaan liittää erilaisia 
lisäpalveluja.

Erilaiset asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuvat postilaitoksen toimesta 
tapahtuvat postin kuljetuspalvelut.

Erilaiset valtiolle, kunnille, yhteisöille ja yrityksille korvausta vastaan suoritettavat toimeksi- 
antopalvelut sekä myynti postitoimipaikoissa.

TÄHÄN El KUULU:
Postitusliikkeet kuuluvat luokkaan 7643.
Postin kuljetus rautateitse kuuluu luokkaan 5110.
Postin kuljetus lentoteitse kuuluu luokkaan 5400,
Yritykset, jotka välittävät pientavara- tai muita lähetyksiä sopimuksen perusteella joko yhtä 
tai useaa kuljetusmuotoa käyttäen, kuuluvat yrityksen päätoimialan mukaiseen luokkaan: 
esim. 5240 Tieliikenteen tavarankuljetus, 5651 Huolinta ja rahtaus tai 7643 Postitus-, jakelu
ja kuriiripalvelut.
Postipankin palvelut (myös posti- ja telelaitoksen suorittamat) kuuluu luokkaan 6112. 
Posti- ja telelaitoksen hoitama rahaliikenne postiosoituksina kuuluu luokkaan 6140. 
Postilinja-autojen henkilö- ja rahtitavaraliikenne kuuluu luokkaan 5220.

58 TELELIIKENNE
Puhelin-, sähke-, teleksi- ja dataliikenne, sähköiset ohjelmansiirto- sekä muut telepalvelut.

Teleliikenteen harjoittajien toimesta tapahtuva telepäätelaitteiden ja erillisverkkojen myynti, 
vuokraus, asentaminen ja huolto.

581 PUHELINLIIKENNE
5810 Puhelinliikenne

Paikallis-, kauko- ja ulkomaanpuhelupalvelut sekä yleisöpuhelinpalvelut. Puhelinliikenteen 
palvelunumerot tiedon, viihteen tai opastuksen välittämiseksi, matkapuhelinpalvelut, meri
liikenteen radiopuhelinpalvelut sekä kaukohaku.

582 MUU TELELIIKENNE
5820 Muu teleliikenne

Sähke-, teleksi- ja dataliikenne.

Koti- ja ulkomaiset sähkepalvelut; sähkeiden vastaanotto, välitys ja perille toimittaminen. 

Teleksisanomien välitys sekä kotimaahan että ulkomaille.

Datasiirtopalvelut kuten puhelinverkon valinnaiset ja kiinteät yhteydet, yleinen datasiirto
verkko, pakettiverkot.

Muut telepalvelut kuten teletietopalvelut (videotex), teleteksipalvelut (teletex), telekopi- 
opalvelut (Telefax), ilmoituksensiirtopalvelut, kuvapuhelinpalvelut jne.
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TÄHÄN El KUULU:
Valintaisen puhelinverkon palvelut, joita ei voida erottaa muusta puhelinliikenteestä, 
kuuluvat luokkaan 5810.

583 OHJELMANSIIRTOPALVELUT
5830 Ohjelmansiirtopalvelut

Radio- ja televisio-ohjelmien (ml. paikallisradio ja kaapelitelevisio) välittäminen.

Yhteisantennijärjestelmät, suuryhteisantennijärjestelmät, kaapelitelevisiojärjestelmät, ohjel
mien siirto lähetysasemille ja lähetysasemilta vastaanottajille sekä kansainvälinen ohjelman
siirto.

Kaapeliteitse tapahtuva ohjelma- ja lähetystoiminta.

TÄHÄN El KUULU:
Radio- ja televisio-ohjelmatoiminta sekä sen aputoimintana tapahtuva ohjelmansiirto 
kuuluvat luokkaan 9120.
Radio- ja televisiotoiminnan linkkitornien ja mastojen sekä kaapelitelevisio- ym. verkostojen 
rakentaminen kuuluvat rakentamisen luokkaan 3750.
Antenniasennus kuuluu rakentamisen luokkaan 3630.

584 TELELIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA
5840 Teleliikennettä palveleva toiminta

Teleliikenteen harjoittajien toimesta tapahtuva telepäätelaitteiden ja -järjestelmien sekä 
erillisverkkojen myynti, vuokraus, asentaminen ja huolto, teleliikenteeseen liittyvä luettelo- 
toiminta sekä posti- ja teleliikenteen hallinto.

TÄHÄN El KUULU:
Telepäätelaitteiden myynti itsenäisenä toimintana kuuluu luokkaan 4383. 
Telepäätelaitteiden vuokraus itsenäisenä toimintana kuuluu luokkiin 679 tai 675. 
Tietoliikenneverkostojen rakentaminen kuuluu luokkaan 3750.



K RAHOITUS- JA
VAKU UTUSTOIM INTÄ

61 RAHOITUS JA RAHOITUSPALVELU

611 PANKKITOIMINTA
Keskuspankkitoiminta, talletuspankkitoiminta sekä muu pankkimainen toiminta.

TÄHÄN El KUULU:
Pankkitarkastusvirasto kuuluu julkisen hallinnon luokkaan 8140.
Osuuspankkien Keskusliitto, Säästöpankkiliitto ja Suomen Pankkiyhdistys kuuluvat järjes
tötoim innan luokkaan 9222.
Pankkijärjestöjen yhteydessä tapahtuva pankkitarkastus- ja osuuspankkitarkastustoiminta 
kuuluvat myös luokkaan 9222.

6111 Keskuspankkitoiminta
Muille pankeille suuntautuva otto-ja antolainaus; rahamarkkinoiden ohjaaminen; maan 
rahajärjestelmän ylläpitäminen; raha- ja valuuttapolitiikan harjoittaminen; seteleiden liik
keelle laskeminen; valuuttareservien säilyttäminen; julkisen vallan rahapolitiikan hoito.

TÄHÄN El KUULU:
Suomen Pankin setelipaino kuuluu teollisuuden luokkaan 1620.
Suomen rahapaja kuuluu teollisuuden luokkaan 2901.

6112 Talletuspankkitoiminta
Otto- ja antolainaustoiminnan harjoittaminen, vastuusitoumusten antaminen (mm. pankki- 
takaukset) sekä maksu- ja rahaliikkeen hoito. Talletuspankkitoiminnassa hankitaan pääosa 
luotonantoon käytettävistä varoista yleisön ottolainauksena.

Liikepankki-, osuuspankki-, säästöpankki- ja postipankkitoiminta. Myös ulkomaisten Suo
messa toimivien liikepankkien toiminta.

TÄHÄN El KUULU:
Osuuskauppojen säästökassat kuuluvat luokkaan 43-44 Vähittäiskauppa.

6113 Kiinnitysluottopankkitoiminta
Kiinnitysluottopankkitoiminnan pääasiallisena tehtävänä on myöntää esim. joukkovelkakir
jalainoina hankituista varoista pitkäaikaisia kuoletuslainoja pääasiassa kiinnitysvakuutta 
vastaan. Myös ulkomaiset Suomessa toim ivat kiinnitysluottopankit.

6119 Muu pankkimainen toiminta
Mm. pankkien vakuusrahastojen toiminta.
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612 MUU RAHOITUSTOIMINTA
Rahoitustoiminta, jota ei voida rinnastaa pankkitoimintaan.

6121 Kehitysluototus
Kehitysluototusvarat hankitaan pääasiassa joukkovelkakirjoilla. Varat suunnataan pääasias
sa tiettyjen elinkeinoelämään tai kansantalouteen liittyvien kehitystavotteiden mukaisesti. 
Kehitysaluerahaston, Teollistamisrahaston ja Investointirahaston toiminta.

TÄHÄN El KUULU:
Kehitys- ja sijoitusyhtiötoiminta, jossa pääoma hankitaan osakkeista, kuuluu luokkaan 
6131.

6122 Luottokorttiluototus
Maksuvälineenä käytettävien luottokorttien ja maksukorttien myöntäminen.

TÄHÄN El KUULU:
Muu osamaksukaupan rahoitus kuuluu luokkaan 6129.

6129 Muualla luokittelematon rahoitustoiminta
Muiden luotto-osakeyhtiöiden ja palveluluottolaitosten luotonanto, osamaksukaupan rahoi
tustoiminta, factoring- ja ulkomaan-factoringrahoitustoiminta, ostolaskujen rahoitus, 
myynnin rahoitus, leasingsopimusten rahoittaminen ja rahoitusleasing.

TÄHÄN El KUULU:
Luottokortti- ja maksuksukorttiluototus kuuluu luokkaan 6122.
Rahoitustoiminta, jossa varat hankitaan vakuutusmaksuista kuuluu luokkaan 62 Vakuutus. 
Teollistamisrahasto kuuluu luokkaan 6121.
Osuuskauppojen säästökassat kuuluvat luokkaan 43-44 Vähittäiskauppa.
Pohjoismaiden Investointipankki kuuluu luokkaan 9300 Kansainväliset järjestöt ja ulkomai
set edustustot.

613 SIJOITUSTOIMINTA
Sijoitustoiminnan eräänä toimintamuotona on sijoittaa osakepääomaa yrityksiin sekä 
osallistua näiden toiminnan kehittämiseen ja hallintoon. Myös arvopapereihin sijoittaminen 
ja näiden tarjoaminen pörssin välityksellä yleisölle on sijoitustoimintaa.

6131 Kehitys- ja sijoitusyhtiötoiminta
Kehitysyhtiötoiminnalle olennaista on rahoittaa yrityksiä osakepääomalla tai sen luonteisel
la riskipääomalla, sekä osallistua yrityksen toiminnan kehittämiseen. Sijoitusyhtiötoiminta 
puolestaan saa rahoituksensa myymällä yksityisille henkilöille ja yhteisöille arvopapereita ja 
sijoittamalla näin saadut varat mahdollisimman tuottavasti yritysten osakkeisiin ja muihin 
arvopapereihin.

TÄHÄN El KUULU:
Holding-muotoinen suljettu sijoitusyhtiö kuuluu luokkaan 6139 (katso holding-yhtiöiden 
määritelmä).
Kehitysluottolaitosten toiminta kuuluu luokkaan 6121.
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6139 Muu sijoitustoiminta
Mm. holding-yhtiöt, joiden tarkoituksena on toimia pääasiassa passiivisijoitusten välikappa
leena. Näitä ovat mm. luonnollisten henkilöiden sijoitustarkoituksessa perustamat holding- 
yhtiöt sekä yritysten passiivisijoituksia varten perustamat holding-yhtiöt. Rahoitustoimintaa 
harjoittavien holding-yhtiöiden osakkeiden omistus on jakautunut laajan henkilöjoukon 
keskuuteen ja osakkeiden omistus on tyypillistä omistusta, joka tapahtuu pääoman 
sijoittamisen tarkoituksessa.

HUOMAUTUS:
Jos holding-yhtiö on tarkoitettu olemaan omistuksen välikappaleena varsinaisessa yrityk
sessä tai se liittyy konsernin omistus- ja hallintosuhteisiin, sen toiminta kuuluu luokkaan 
7700 Hallintayhtiöt.

614 RAHOITUSPALVELU
6140 Rahoituspalvelu

Arvopaperi- ja jalometallipörssitoiminta; arvopapereiden liikkeellelaskun järjestäminen; 
arvopapereiden välitys; takaustoiminta (Valtion takauslaitos, Vientitakuulaitos mm.); sijoi
tusneuvonta; panttilainaustoiminta; luottotietopalvelu, laskujen perintä, patenttitoimistot, 
sijoituspalvelutoiminta, luottojen välitys, pankkiiriliikkeet, futuuri- ja optiosopimusten 
välitys.

62 VAKUUTUS

TÄHÄN El KUULU:
Tapaturmavirasto kuuluu julkisen hallinnon luokkaan 8130.

621 KANSANELÄKELAITOKSEN VAKUUTUSTOIMINTA
6210 Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta

Kansaneläkelaitoksen hoitama kansaneläke- ja sairausvakuutustoiminta.

TÄHÄN El KUULU:
Kansaneläkelaitoksen kuntoutuslaitokset kuuluvat luokkaan 8719.

622 ELÄKE- JA TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSLAITOKSET

6221 Eläkevakuutuslaitokset
Eläkevakuutusyhtiöt sekä mm. eläkesäätiöt, eläkekassat, työeläkelaitokset (Eläketurvakes
kus, Työeläkekassa, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Merimieseläkekassa).

6222 Työttömyyskassat
Työttömyyskassat, työttömyyskassojen keskuskassa, työttömyyskassojen tukirahasto, Ero
rahasto ja vastaavat yksiköt.

623 HENKIVAKUUTUS
6230 Henkivakuutus

Henkivakuutukseen erikoistuneet vakuutusyhtiöt.
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624 VAHINKOVAKUUTUSLAITOKSET

6241 Vahinkovakuutusyhtiöt
Tapaturmavahinko-, liikenne-, meri- yms. vakuutusten antamiseen erikoistuneet vakuutus
yhtiöt ja vakuutusyhdistykset. Myös jälleenvakuutus ja vakuutuspoolit (Lentovakuutuspooli 
yms.).

TÄ H Ä N  El KUULU:
Valtion tapaturmavirasto kuuluu julkisen hallinnon luokkaan 8130.

6242 Sairausavustuskassat
Sairausavustus- ja hautausavustuskassat.

629 MUU VAKUUTUSTOIMINTA
6290 Muu vakuutustoiminta

Vakuutusten välittäminen, arviointi yms. sekä muualla luokittelematon vakuutustoimi.
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L KIINTEISTÖ-, PUHTAUS- JA
VUOKRAUSPALVELU

65 KIINTEISTÖPALVELU
Kiinteistöjen ja asuntojen hallinta, vuokraus, välitys, huolto ja isännöinti.

651 ASUNTOJEN JA KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS
Kiinteistön omistajan (esim. kiinteistöyhtiö, yksityishenkilö) harjoittama asuntojen, asuin
rakennusten, muiden rakennusten, maatalousmaan ja muun maan sekä kaivosten vuokraa
mista tai leasingtoimintaa.

Myös asuntojen tai kiinteistöjen hankkiminen omaan tai yrityksen käyttöön.

6511 Asuntojen ja asuinkiinteistöjen vuokraus
Kerrostalo- , pientalo- ja muiden asuntojen ja asuntolatilojen vuokraus tai alivuokraus. 
Myös useampia asuntoja sisältävien kiinteistöjen tai asuntoloiden (mm. opiskelija-asunto
loiden) vuokraus tai leasing.

TÄHÄN El KUULU:
Majoitustilojen (ml. lomamökkien) pitäminen lyhytaikaisille yöpyjille kuuluu luokkaan 47 
Majoitustoiminta.
Sosiaalinen majoittaminen kuuluu sosiaalipalvelujen luokkaan 88.

6519 Muiden kiinteistöjen vuokraus
Konttorirakennusten ja -huoneistojen, teollisuusrakennusten ja -tilojen, varastotilojen, 
myymälärakennusten ja -huoneistojen yms. sekä maatalousmaan, metsämaan, kaivausoi- 
keuksien yms. vuokraus, alivuokraus ja leasing. Myös hotelli ja muu majoitusliikkeiden 
kiinteistöjen vuokraus ja leasing.

TÄHÄN El KUULU:
Varasto- yms. tilojen vuokraus kuuluu kuljetuksen luokkaan 567.

652 ASUNTOJEN JA KIINTEISTÖJEN VÄLITYS JA KAUPPA
6520 Asuntojen ja kiinteistöjen välitys ja kauppa

Teollisuus-, kauppa-, toimisto-, asuinkerrosrakennus- yms. kiinteistöjen, maatalous-, 
metsä- ja muun maan sekä asuntojen välittäminen palkkiota vastaan; kiinteistöjen 
huutokauppaaminen; kiinteistöjen arviointi.

Kiinteistöjen ja asuntojen ostaminen ja myyminen.

TÄHÄN El KUULU:
Asuntojen ja kiinteistöjen myynti ja ostaminen omiin nimiin kuuluu luokkaan 6511 tai 6519. 
Perustajaurakoitsijoiden eli gryndereiden asuntokauppa kuuluu rakentamisen luokkaan 
3510.
Rakennuttajayhtiöiden asuntokauppa kuuluu rakentamisen luokkaan 3810.
Kiinteistöjen arviointiin erikoistunut toim inta, kun se tehdään erillään kiinteistöjen välittämi
sestä ja kaupasta kuuluu teknisen palvelun luokkaan 7129.
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653 KIINTEISTÖNHUOLTO JA ISÄNNÖINTI
6530 Kiinteistönhuolto ja isännöinti

Isännöitsijätoiminta; yksityisten omistamien asuin- ja muiden kiinteistöjen hallinta sopimus- 
tai palkkiopohjalla sekä valtion ja kuntien omistamien kiinteistöjen hallinta (mm. Rakennus
hallituksen kiinteistötoiminta).

Kiinteistöhuoltotoiminta. Tällaiseen saattaa sisältyä kiinteistöjen korjaamista ja siivoamista; 
kirjanpitoa jne.

Talonmiestoiminta.

TÄHÄN El KUULU:
Erikoistunut jätehuolto kuuluu luokkaan 6622.
Erikoistunut ruohikoiden ja viheralueiden hoito ja ylläpito kuuluu luokkaan 6623. 
Erikoistunut kirjanpito kuuluu luokkaan 7520 
Erikoistunut siivous kuuluu luokkaan 6610

66 PUHTAANAPITO JA PESULATOIMINTA
661 SIIVOUS
6610 Siivous

Asiakkaan laskuun tapahtuva:

Kotisiivous.

Tehdas-, liike- ja konttoritilojen sekä sairaaloiden, koulujen yms. laitosten siivous sekä 
liikennevälineiden samoinkuin erilaisten yleisöpalvelutilojen siivous.

Myös uudisrakennusten loppusiivous, rakennusten ikkunoiden pesu, mattojen ja tekstiili- 
huonekalujen pesu sekä nuohous ja lumenluonti katoilta.

TÄHÄN El KUULU:
Ulkotilojen siivous kuuluu luokkaan 6623.
Rahtilaivojen siivous kuuluu kuljetuksen luokkaan 5629.
Palolaitosten suorittama nuohous kuuluu palo- ja pelastustoimen luokkaan 8220. 
Rakennusten ulkoseinien painepesu kuuluu rakentamisen luokkaan 3890.
Huoltoyhtiöiden suorittama siivous kuuluu luokkaan 6530.

662 YMPÄRISTÖNHUOLTO
Puhtaanapito ja vastaava palvelutoiminta kuten kiinteiden jätteiden ja jäteveden poistami
nen; jäteveden ja ongelmajätteiden puhdistus tai käsittely; teiden, katujen viheralueiden ja 
muiden ulkotilojen puhtaanapito ja hoito; syöpäläisten torjunta.

TÄHÄN El KUULU:
Rakennusten sisätilojen siivous, ikkunoiden puhdistus ja savupiippujen ja -hormien 
puhdistus kuuluu luokkaan 6610.
Rakennusten ulkoseinien puhdistus hiekkapuhalluksella kuuluu rakentamisen luokkaan 
3890.
Öljyvahinkojen torjunta kuuluu palo- ja pealstustoimen luokkaan 8220. 
Luonnonsuojelualueiden hoito kuuluu metsätalouden luokkaan 0422.
Maanteiden kunnossa- ja puhtaanapito kuuluu rakentamisen luokkaan 3720.



170

6621 Viemäri- ja jätevesihuolto
Rakennuksista tulevien jätevesien poiskuljetus viemäriverkoston kautta; näiden jätevesien 
puhdistus ja poistaminen. Puhdistukseen voi liittyä suodatusta, sedimentointia ja kemiallis
ta käsittelyä ja sen tehtävänä on tehdä jätevesi terveydelle vaarattomaksi.

Sadevesien ja vastaavien vesien poistaminen viemäriverkoston kautta. Näiden vesien 
puhdistus.

TÄHÄN El KUULU:
Viemäreiden rakentaminen kuuluu rakentamisen luokkaan 3750.
Veden puhdistus ja jakelu kuuluu energia- ja vesihuollon luokkaan 3400.

6622 Jätehuolto
Asiakkaan laskuun tapahtuva kotitalous-, teollisuus- ym. kiinteistöjen jätteiden keräily, 
kuljetus ja käsittely. Myös radioaktiivisen ja räjähdysainejätteen jätehuolto.

Jätteiden keräily;
roskalaatikoiden, öljyastioiden yms. jätesäiliöiden sijoittaminen keräilypaikalle ja jätteiden 
kokoamisesta huolehtiminen. Jäteastioiden ja vastaavien vuokraus.

Jätteiden kuljetus;
jätteen kuormaus, kuljettaminen käsittelypaikalle ja purkaus. Lokakaivojen, lietesäiliöiden 
yms. tyhjennys ja jätteen kuljetus puhdistamoon tai muuhun käsittelypaikkaan. Jäteöljyn, 
liuottimien, lääkeaineiden ym. ongelmajätteiden kuljetus ongelmajätelaitokseen.

Jätteiden käsittely;
Jätteiden polttaminen polttolaitoksessa tai sijoittaminen kompostointilaitokseen. Kaato
paikkojen pito. Ongelmajätteen tekeminen ympäristölle vaarattomaksi ongelmajätelaitok
sessa ja loppujätteen varastoiminen.

TÄHÄN El KUULU:
Maantie- ja ulkoilualueiden, venesatamien yms. roskista huolehtiminen kuuluu luokkaan 
6623.
Öljyvahinkojen korjaaminen kuuluu luokkaan 8220 Palo- ja pelastustoimi. Jätepaperin, 
-lasin yms. keräily kuuluu tukkukaupan luokkaan 4167.

6623 Ulkotilojen hoito
Ulkotilojen lakaisu ja vastaava puhdistaminen. Katujen, torien, pysäköintialueiden ja 
vastaavien lakaisu; lumen ja jään auraaminen ja poiskuljettaminen; lentokenttien puhdista
minen; pihojen ja tonttien vapaa-alueiden, puistojen, hautausmaiden, liikenneviherkaisto- 
jen ym. viheralueiden hoito ja ylläpito.

TÄHÄN El KUULU:
Tienpito ml. maanteiden lumen auraus ja hiekoitus kuuluu rakentamisen luokkaan 3720. 
Kiinteistönhuoltotoimistojen suorittama lumen auraus ja hiekoitus kuuluu luokkaan 6530.

6629 Muu ympäristönhuolto
Julkisten käymälöiden pitäminen; viemäröidyt ja esim. vaunuihin sijoitetut käymälät. 

Desinfiointi, rottien ja syöpäläisten tuhoaminen.

TÄHÄN El KUULU:
Tuhoeläinten ja kasvitautien sekä maatalouden syöpäläisten torjunta kuuluvat maatalouden 
luokkaan 0150.
Alusten desinfiointi kuuluu kuljetuksen luokkaan 5629.
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663 PESULATOIMINTA
6630 Pesulatoiminta

Kaikenlaisten pesuloiden (pesulaitosten, pikapesuloiden) pesupalvelutoiminta; vesipesu, 
kemiallinen pesu sekä nahkavaatteiden, verhojen ja mattojen erikoispesu. Mankelointi ja 
silittäminen. Pyykin keruu ja jakelu.

Itsepalvelupesulatoiminta; pesulatilojen ja koneiden käyttöön tarjoaminen maksua vastaan. 

Vaatteiden, mattojen ja turkisten värjääminen.

Tekstiilien vuokraus; liinavaatevuokraus, työvaatevuokraus, vaihtomattopalvelu, vaihto- 
pyyhepalvelu yms.

Vaatteiden, mattojen yms. paikkaus ja korjaus.

Turkisten ja muiden vaatteiden säilytys.

67 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VUOKRAUS
Koneiden, kulkuneuvojen, laitteiden ja varusteiden vuokraus ilman kuljettajaa tai käyttäjää 
sekä kotitalousesineiden vuokraus.

TÄHÄN El KUULU:
Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus käyttäjineen kuuluu maatalouden luokkaan 
0150.
Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus käyttäjineen kuuluu rakentamisen luokkaan 
3820.
Liinavaatteiden, työvaatteiden yms. vuokraus kuuluu luokkaan 6630 Pesulatoiminta. 
Tukku- tai vähittäiskaupan sivutoimintana tapahtuva vuokrauskuuluu luokkaan 41 tai 
43-44.
Urheiluvälineiden yms. vuokraus kuuluu luokkaan 9150 Urheilutoiminta tai virkistys- ja 
kulttuuripalvelun luokkaan 9199.
Elokuvauskoneiden ja -laitteiden, kuvausstudioiden, kulissien yms. vuokraus kuuluu 
luokkaan 9111.
Leasingsopimusten rahoitus ja rahoituslesing kuuluu luokkaan 6129.

671 KULKUNEUVOJEN VUOKRAUS
6710 Kulkuneuvojen vuokraus

Henkilöautojen, pakettiautojen sekä muiden hyötyajoneuvojen vuokraus ilman kuljettajaa ja 
käyttöleasing. Myös moottoripyörien, moottorikelkkojen vuokraus ja käyttöleasing.

Vesi- ja ilma-alusten vuokralleantaminen ilman miehistöä ja käyttöleasing.

Asuntovaunujen ja asuntoperävaunujen vuokraus.

Konttien ja tavarankuljetusperävaunujen vuokraus.

TÄHÄN El KUULU:
Maataloustraktorien vuokraus kuuluu luokkaan 6720.
Huviveneiden vuokraus kuuluu luokkaan 9199.



672 MAATALOUSKONEIDEN JA -LAITTEIDEN VUOKRAUS
6720 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus

Maa- ja metsätalouskoneiden ja -laitteiden leasing ja vuokraus ilman käyttäjää. 

TÄHÄN El KUULU:
Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus käyttäjineen kuuluu maatalouden luokkaan 
0150.

673 RAKENNUSKONEIDEN JA -LAITTEIDEN VUOKRAUS
6730 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus

Rakennuskoneiden, -telineiden, -laitteiden ja koppien leasing ja vuokraus ilman käyttäjää. 
Myös rakennuskohteiden lämmittämiseen käytettävien laitteiden vuokraus.

TÄHÄN El KUULU:
Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus käyttäjineen kuuluu rakentamisen luokkaan 
3820.

674 TOIMISTOKONEIDEN JA -LAITTEIDEN VUOKRAUS
6740 Toimistokoneiden ja -laitteiden vuokraus

Tietojenkäsittelylaitteiden, kopiokoneiden, kirjoituskoneiden yms. toimistokoneiden ja lait
teiden vuokraus ja leasing.

TÄHÄN El KUULU:
Tietokoneajan vuokraus kuuluu luokkaan 7210.

675 KOTITALOUSTAVAROIDEN VUOKRAUS
6750 Kotitaloustavaroiden vuokraus

Kotitaloudessa käytettävien tavaroiden käyttöleasing ja vuokraus päätoimisena toimintana. 
Tällaisia tavaroita ovat esim. videofilm it ja -laitteet, puvut yms.

TÄHÄN El KUULU:
Kotitaloustavaroiden vuokraus vähittäiskaupan yhteydessä kuuluu luokkaan 43-44. 
Huvittelu- ja virkistystarkoituksiin käytettävien tavaroiden (lasketteluvälineet, surffilaudat 
yms.) vuokraus kotitalouksille kuuluu luokkaan 9199.
Urheiluvälineiden vuokraus kuuluu luokkaan 9150.
Kulkuneuvojen vuokraus kotitalouksille kuuluu luokkaan 6710.

679 MUIDEN KONEIDEN JA LAITTEIDEN VUOKRAUS
6790 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus

Teollisuuskoneiden ja muualla luokittelematon koneiden ja laitteiden vuokraus ja käyttöle
asing.
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M TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT
LIIKE-ELÄMÄLLE

71 TEKNINEN PALVELU
Asiakkaan laskuun tapahtuva tutkimus-, suunnittelu- ja konsultointipalvelu, joka kohdistuu 
ympäristöhoitoon, kunnallistekniikkaan, energiahuoltoon, maa- ja vesirakentamiseen, ta
lonrakentamiseen, tuotannolliseen toimintaan jne.

TÄHÄN El KUULU:
Atk-tekninen palvelutoiminta kuuluu luokkaan 72.
Liikkeenjohdon konsultointi kuuluu luokkaan 7510.
Tieteellinen tutkimus kuuluu luokkaan 8610. Myös Valtion teknillinen tutkimuskeskus ja 
Geologinen tutkimuslaitos kuuluvat luokkaan 8610.

711 YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA -TUTKIMUS
7110 Yhdyskuntasuunnittelu ja -tutkimus

Kaavoitus- ja maankäytön suunnittelu; yhdyskuntatutkimukset ja ennusteet, seutu-, 
asema- yms. kaavojen suunnittelu, tonttien ja alueiden saneerausten suunnittelu. Maise
mansuunnittelu; maiseman ja sen elementtien inventoinnit ja hyväksikäyttö.

Liikennetekninen tutkimus, liikennetutkimukset ja -ennusteet, sijaintitutkimukset, liikenne
turvallisuustutkimukset jne.

Mittaus- ja kartoitustekniset palvelut; maastokartoitukset ja -mittaukset, ilmakuvaukset, 
teollisuus- ja rakennemittaukset.

Tie-, katu- ja aluetekninen suunnittelu; teiden, katujen, ratojen, vesiväylien, liikennepaikko- 
jen ja alueiden suunnittelu.

Yhdyskunnan toiminta- ja taloussuunnittelu; toiminta- ja taloussuunnittelu, asuntotuotan
to, elinkeinosuunnittelu yms.

Ympäristönhoitotekniikka; luonnonvarojen hoidon suunnittelu, ympäristönhoidon suunnit
telu, ympäristövahinkojen arviointi, biologiset tutkimukset, jätehuoltosuunnitelmat

TÄHÄN El KUULU:
Seutukaavaliitot kuuluvat julkisen hallinnon luokkaan 8190.
Maanmittaushallituksen karttapaino kuuluu teollisuuden luokkaan 1620 ja muu maanmit
taushallituksen toiminta julkisen hallinnon luokkaan 8190.
Kuntien virastoissa tapahtuva tekninen suunnittelu kuuluu julkisen hallinnon luokkaan 
8190.
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712 RAKENNUSTEKNINEN PALVELU

7121 Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu
Georakennustekninen suunnittelu; rakennusten, siltojen ym. rakenteiden pohjarakennus- 
suunnittelu, maarakenteiden ja kalliorakenteiden suunnittelu.

Geoteknillinen tutkimus; perustusten kuntoisuustutkimukset, maarakentamisen ainestutki- 
mukset, koekuormitukset, valvonta- ja tarkkailututkimukset.

Pohjavesigeologiaan ja -tekniikkaan liityvä tutkimus; pohjavesivarojen selvittely, pohjavede- 
nottopaikkojen tutkimukset ja suunnittelu, pohjaveden laatutukimukset jne.

Vesihuoltotekniikan suunnittelu; vedenhankinnan, -jakelun ja viemäröinnin suunnittelu, 
vesihuoltolaitosten käyttöpalvelu.

Vesi- ja vesistötutkimukset; käyttö- ja jäteveden analyysit ja muut vesilaboratoriopalvelut, 
hankkeiden vesistövaikutusten arviointi.

Vesirakennustekniikkaan liittyvä tutkimus; hydrologiset tutkimukset, vesirakennuskohtei- 
den tutkimukset ja suunnittelu.

7122 Arkkitehtipalvelu
Rakennusten ja rakennusryhmien suunnittelu, vanhojen rakennusten ja rakennusryhmien 
saneeraus- ja restaurointisuunnittelu.

Sisustussuunnittelu; tilojen kokonaisuunnittelu, saneeraus, restaurointi, näyttelysuunnitte-
lu.

7123 Rakennetekninen palvelu
Runkomateriaalien valinta, rakennesuunnittelu, elementtien ja teräsrakenteiden piirustuk
set, siltojen, tunneleiden yms. erikoisrakenteiden rakennesuunnittelu.

7124 LVI-tekninen suunnittelu
Lämmitys-, jäähdytys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi-, palonsammutus-, kaasulaitteiden ja 
teollisuusputkistojen suunnittelu sekä säätö- ja valvontajärjestelmien sekä niiden käytön ja 
huollon suunnittelu.

7125 Sähkötekninen suunnittelu
Sähkönjakelujärjestelmien, verkostoon liittyvien laitteiden ja kojeiden , valaistuksen ja 
sähkölämmityksen suunnittelu.

T Ä H Ä N  El KUULU:
Energiatekninen suunnittelu kuuluu luokkaan 7130.
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7129 Muu rakennustekninen palvelu
Rakennuttamistehtäviin ja projektinjohtoon liittyvä palvelutoiminta; mm. hankesuunnittelu, 
hankkeen toteuttamisen tekninen ja taloudellinen valvonta, katselmukset ja tarkastukset.

Vihersuunnittelu; viheralojen ja -alueiden yksityiskohtainen ja tekninen suunnittelu.

Akustiikkaan liittyvä palvelu; huone- ja rakennusakustinen suunnittelu, melututkimukset, 
meluntorjuntasuunnittelu, ääneneristyksen suunnittelu.

Kiinteistötekniikka ja -arviointi; kiinteistöjen ja rakennusten arviointi, kiinteistöjen muodos
tus, oikeuksien, velvollisuuksien ja korvausten selvittäminen, luokitukset, rekisteritutkimuk- 
set, maanhankintaselvitykset, sekä kaavan toteuttamisen tulkinta, laskenta ja paalutus.

TÄHÄN El KUULU:
Rakennuttajatoiminta, johon sisältyy tonttien hankinta, asunto-osakkeiden markkinointi 
yms., kuuluu rakentamisen luokkaan 3810.
Kunnallinen rakennustarkastus kuuluu julkisen hallinnon luokkaan 8190.

713 KONE- JA PROSESSISUUNNITTELU
7130 Kone- ja prosessisuunnittelu

Automaatiotekniikka ja instrumentointi; prosessien ja koneistojen ohjaus- ym. järjestelmien 
suunnittelu ja ohjelmointi.

Energiatekniikka; energiahuollon suunnittelu, energian tuotanto, siirto ja jakelu.

Koneenrakennustekninen suunnittelu; koneiden, käyttökoneistojen ja teräsrakenteiden 
suunnittelu, koneiden valinta ja käytön suunnittelu.

Kuljetukseen ja materiaalinkäsittelyyn liittyvä suunnittelu; rakennusten sisäiset kuljetukset, 
tavaran vastaanotto, varastointi, pakkaaminen, lähettäminen. Koti-ja  ulkomaan kuljetukset 
sekä kuljetusjärjestelmät.

Laadunvalvonta ja -tarkastus; laadunohjausjärjestelmät, laadunvalvontaohjelmien suunnit
telu, ainetta rikkomattomat tarkastukset.

Laivanrakennustekninen palvelutoiminta; Laivojen, offshore- ja meriteknisten laitteiden 
suunnittelu, runko-, varustelu- ja koneistosuunnittelu.

Luokituslaitokset.

Prosessitekniikka; tuotantoprosessien, laitteiden, säätöjärjestelmien suunnittelu, laitteiden 
ja rakenteiden prosessiteknillinen mitoitus- ja sijoitussuunnittelu, käyntiinajopalvelut.

Teletekniikan suunnittelu; tiedonsiirto-, viestiliikenne-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien 
suunnittelu.

Teollinen muotoilu sekä tuotteiden suunnittelu ja kehittäminen tuotantoa varten.

TÄHÄN El KUULU:
Tekninen testaus kuuluu luokkaan 7190.
Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden, huonekalujen, korujen, nahkatavareoiden yms. suunnit
telu kuuluu luokkaan 7641.
Vartiointiin liittyvä ilmoitus- ja hälytyskeskusten hälytysjärjestelmien suunnittelu kuuluu 
luokkaan 7630.
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719 MUU TEKNINEN PALVELU
7190 Muu tekninen palvelu

Piirtäminen; tekniset ja konepiirustukset, tekniset luonnospiirrokset ja tekninen kuvitus.

Fyysisten ominaisuuksien testaus; tällaisia ominaisuuksia ovat mm. lujuus, tiheys, jousta
vuus, sähkönjohtavuus ja radioaktiivisuus. Hitsaussaumojen ja liitosten tutkiminen rön
tgensäteillä sekä öljysäiliöiden tarkastus. Myös lämpövuototutkimus ja lahoisuustarkastus.

Koostumuksen ja puhtauden testaus; malmien ym. kaivannaisten analysointi. Elintarvikkei
den ja veden puhtauden tutkiminen sekä elintarviketuotteiden sisältöanalyysit.

Toiminnan testaus; koneiden, moottorien, ajoneuvojen, sähkölaitteiden yms. testaus. 
Myös sellaiset laboratoriotestit, joissa käytetään laivojen, lentokoneiden, asuntoperävaunu- 
jen ym. pienoismalleja.

Kaivostekninen palvelutoiminta; malmien, öljyn ym. kaivannaisvarojen etsintä. Myös tähän 
liittyvä ilmakuvaustoiminta jne. Koeporausten ja -kaivausten suorittaminen. Kaivannaistoi- 
minnan sekä sen työturvallisuuden suunnittelu.

Tuotestandardien kuten SFS-standardien laatiminen.

Sukelluspalvelu eri tarkoituksiin.

TÄHÄN El KUULU:
Varsinaiset tieteelliset tutkimuslaitokset kuuluvat luokkaan 8610.
Laboratoriot ja röntegentutkimusasemat, jotka palvelevat lääkäri- tai hammaslääkäritoimin- 
taa kuuluvat luokkaan 8732.

Rakentamiseen erikoistunut sukelluspalvelu kuuluu rakentamisen luokkaan 3740.

72 TIETOJENKÄSITTELYPALVELU
Automaattiseen tietojenkäsittelyyn liittyvä, asiakkaan laskuun tapahtuva tietokone- ja 
käsittelypalvelutoiminta, ohjelmointi- ja atk-suunnittelupalvelu, tietopankkitoiminta sekä 
muu tietojenkäsittelypalvelutoiminta.

TÄHÄN El KUULU:
Atk-laitteiden valmistus ja suuret korjaukset kuuluvat teollisuuden luokkaan 2610. 
Atk-laitteiden maahantuonti ja tukkumyynti kuuluu luokkaan 4173.
Atk-laitteiden vähittäismyynti kuuluu luokkaan 4383.
Atk-laitteiden vuokraus ja leasing kuuluu luokkaan 6740.
Pienet maahantuojan suorittamat tietokoneiden korjaukset kuuluvat luokkaan 4173. 
Atk-palvelu liike-elämän palvelujen yhteydessä kuuluu luokkaan 75 tai 76.
Atk-pohjaiset tekstinkäsittelypalvelut asiakkaan laskuun kuuluvat luokkaan 7642. 
Atk-henkilöiden vuokraus kuuluu luokkaan 7619.
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721 TIETOKONE- JA KÄSITTELYPALVELU
7210 Tietokone- ja käsittelypalvelu

Tiedonvalmistelu; tietovälinemuunnokset, ajovalmistelu ja tallennus.

Tietokoneajan myynti; asiakkaan tietojenkäsittelylaite on kytketty palvelujen tarjoajan 
keskusyksikköön ja tietojenkäsittely tapahtuu suorakäyttönä asiakkaan omilla ohjelmilla.

Laskentapalvelutoiminta; asiakkaan tiedot siirretään palvelujen tarjoajan tietokoneelle, 
jossa ne käsitellään palvelujen tarjoajan ohjelmilla.

Laitteistohallinta; asiakkaan tietojenkäsittelytoiminta tai sen osa hoidetaan asiakkaan 
laitteilla pitkäaikaisen sopimuksen puitteissa.

Muut käsittelypalvelut; mikrotulostuspalvelu, piirturi- ja digitointipalvelut yms.

722 ATK-SUUNNITTELU JA OHJELMOINTI
7220 Atk-suunnittelu ja ohjelmointi

Systeemityöpalvelu sekä atk-alan konsultointi ja käyttökoulutus.

Systeemityöpalvelu; varusohjelmien ja yleisten sovellusohjelmien myynti valmistajan toi
mesta. Asiakaskohtaisten sovellusohjelmien tuottaminen ja myynti valmistajan toimesta 
(ohjelmistotalojen toiminta). Asiakkaan vaatimusten mukaan yksilöllisesti tehtävien tietoko
nesysteemien analysointi, suunnittelu, ohjelmointi ja toteuttaminen.

Konsultointitoimintaan kuuluu käyttäjän tarpeiden ja toteuttamismahdollisuuksien tutkim i
nen, atk-kehityssuunnitelman laadinta, atk-järjestelmän valinnan opastus, atk-toiminnan 
saneeraus ja toimistoautomaation kehittäminen.

Koulutukseen kuuluu erilaisten koulutustilaisuuksien järjestäminen ja niihin välittömästi 
liittyvän koulutusmateriaalin tuottaminen.

TÄHÄN El KUULU:
Liikkeenjohdon konsultointi kuuluu luokkaan 7510.
Atk-alan korkeakouluopetus kuuluu luokkaan 8513.
Atk-alan opetus muissa oppilaitoksissa kuuluu luokkaan 8511, 8512 tai 852. 
Laitekohtainen tietokoneen käytön opastus kuuluu luokkaan 4173 (kauppa) tai luokkaan 
6740 (vuokraus).
Pienimuotoisten ohjelmatuotteiden (videopelit yms.) myynti kuuluu luokkaan 4382 tai 4383. 
Atk-alan yleisluontoisen oppimateriaalin kustantaminen kuuluu teollisuuden luokkaan 1612 
ja myynti vähittäiskaupan luokkaan 4421.

723 TIETOPANKKITOIMINTA
7230 Tietopankkitoiminta

Tietokantaisäntätoiminta; tietokantatilan ja tiedonhakuohjelmiston käyttöön asettaminen 
maksua vastaan.

Rekisteripalvelut; tietojen keruu ja tallennus tietokannoiksi myyntiä varten. Mm. lehtileike- 
palvelu sekä yritystietojen keruu, tallennus ja välitys.

Tietokantakustantaminen; sähköisen tiedon ostaminen, tuottaminen ja jälleenmyynti säh
köisessä muodossa.

TÄHÄN El KUULU:
Luottotietopalvelu kuuluu luokkaan 6140 Rahoituspalvelu.
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729 MUU TIETOJENKÄSITTELYPALVELU
7290 Muu tietojenkäsittelypalvelu

Asiakkaan laskuun tapahtuva tietokoneiden huolto ja ylläpito silloin, kun se tapahtuu 
tietokoneen valmistuksesta tai maahantuonnista erillään.

75 LIIKKEENHOIDON, LAKIASIAIN JA
MARKKINOINNIN PALVELUT

751 LIIKKEENJOHDON JA HALLINNON PALVELUT
7510 Liikkeenjohdon ja hallinnon palvelut

Liikkeenjohdon konsultoinji; asiantuntijaneuvonta yrityksen organisaatiota yms. koskevissa 
asioissa. Myös henkilövalintaneuvonta ja -arviointi.

Markkinatutkimus.' „

Markkinoinnin ja suhdetoiminnan konsultointi.

Myös geopoliittinen yms. konsultointi.

TÄHÄN El KUULU:
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan konsultointi kuuluu luokkaan 6140.

752 KIRJAN PITOPALVELU
7520 Kirjanpitopalvelu

Asiakkaan laskuun tapahtuva:

Kirjanpito ja tilinpäätösten laadinta.

Veroilmoitusten laadinta.

Tilintarkastustoiminta.

TÄHÄN El KUULU:
Luottotietojen hankkiminen ja myynti sekä laskujen perintä kuuluu luokkaan 6140 Rahoi
tuspalvelu.
Kiinteistöhuoltoyhtiöiden kirjanpitopalvelu kuului^ldtnteistoiminnan luokkaan 6530.

753 LAKIASIAIN PALVELU
7530 Lakiasiain palvelu

Asiakkaan laskuun tapahtuva:

Rikos-, siviili- ja muissa oikeusasioissa tapahtuva asiakkaan asian ajaminen.

Asiakkaan lainopillinen neuvonta, oikeusasiakirjojen laadinta, kuolinpesien selvittäminen ja 
asiakirjojen vahvistaminen.

Myös kunnallinen oikeusapu.

TÄHÄN El KUULU:
Tuomioistuimet ja muu julkinen oikeuslaitos kuuluvat luokkaan 8230.
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754 MARKKINOINTIPALVELU
Asiakkaan laskuun tapahtuva mainospalvelutoiminta, markkinatutkimusten ja taloudellisten 
selvitysten tekeminen, messu- ja tuote-esittelypalvelut.

7541 Mainostoimistot
Mainonnan suunnittelu ja mainosten valmistelu (mainostekstien kirjoittaminen, mainos- 

grafiikan ja -valokuvien valmistus, mainoselokuvien valmistelu) sekä mainosten sijoittami
nen tiedotusvälineisiin (sanoma- ja aikakauslehtiin, televisioon) ja mainosten levittämistä 
koskeva suunnittelu.

Mainontaa koskeva konsultointi.

Mainonta voi koskea tavaroita, henkilöitä (esim. vaalimainonta) tai liittyä poliittisten tai 
yleishyödyllisten aatteiden edistämiseen.

TÄHÄN El KUULU.
Mainoselokuvien kuvaaminen kuuluu luokkaan 9111 Elokuvatuotanto.
Tavaroiden muotoilu ja pakkausten suunnittelu kuuluu luokkaan 7130.
Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu kuuluu luokkaan 7641.
Mainostilan myynti kuuluu luokkaan 7542 ja suoramainonnan postittaminen luokkaan 7643. 
Yrityksissä tehtävä mainonta sisältyy yrityksen päätoimintaan.

7542 Mainosten välitys ja jakelu
Mainosten hankinta lehtiin, televisioon, radioon, ulkotiloihin yms.

Ulkomainosten teko, pystyttäminen ja hoito. Tällaiset ulkomainokset voivat olla julisteita 
(valaistuja tai valaisemattomia), valomainoksia jne.

Myös näyteikkunoiden somistus.

Mainosten yms. jakelu kadulla.

TÄHÄN El KUULU:
Neonputkikuvien valmistus kuuluu teollisuuden luokkaan 2639.
Postitus-, jakelu- ja kuriiripalvelut kuuluvat luokkaan 7643.

7549 Muu markkinointipalvelu
Tuote-esittelypalvelut, messujen ja mannekiininäytösten järjestäminen, lääketuotteiden 
esittely jne.

76 MUUT PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE

761 TYÖVOIMAN VÄLITYS JA VUOKRAUS

7611 Työvoimatoimistot
Valtion ja kuntien järjestämä työvoiman välitys; mm. työvoimaministeriön työvoimatoim is
tot.

TÄHÄN El KUULU:
Työvoimaministeriö ja sen piiriorganisaatio kuuluvat julkisen hallinnon luokkaan 8140.
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7619 Muu työvoiman välitys ja vuokraus
Työvoiman vuokraus. Tällaista toimintaa harjoittavat tilapäistyövoiman välittämiseen eri
koistuneet yritykset työvoimaministeriön luvalla.

Työpaikkojen luvanvarainen välitys. Tällaista toimintaa harjoittavat työvoimaministeriön 
luvan perusteella eräät järjestöt, esim. Ekonomiliitto ja Suomen lakimiesliitto.

Ohjelmatoimistojen toiminta.

Mannekiinien ja mallien välitystoiminta.

TÄHÄN El KUULU:
Henkilöarviointi ja -valinta kuuluu luokkaan 7510.

762 UUTISVÄLITYS
7620 Uutisvälitys

Tietotoimistojen ja muiden harjoittama uutisten, uutiskuvien, selostusten, sarjakuvien jne. 
toimittaminen ja välittäminen sanoma- ja aikakauslehdistölle sekä radio- ja televisiotoimin
taa harjoittaville yrityksille.

TÄHÄN El KUULU:
Free-lance-journalismi kuuluu luokkaan 9133.
Kustannusyhtiöissä tapahtuva toimitustyö kuuluu luokkaan teollisuuden 1611 tai 1612.

763 VARTIOINTI JA TURVALLISUUSPALVELU
7630 Vartiointi ja turvallisuuspalvelu

Asiakkaan laskuun tapahtuva henkilö- ja tekninen vartiointi sekä turvallisuusjärjestelmä- ja 
erikoispalveluiden tuottaminen.

Henkilövartiointi on vartioliikkeen vartioiden suorittamaa paikallis- tai piirivartiointia.

Tekninen vartiointi on teknisin laittein ja järjestelmin tapahtuvaa kohteiden valvontaa. 
Järjestelmä siirtää valvonta- ja hälytystiedon hälytyskeskukseen, jossa ryhdytään toimenpi
teisiin vaaratilanteen selvittämiseksi.

Turvallisuusjärjestelmäpalveluja ovat järjestelmien suunnittelu, konsultointi, laiteasennus, 
-vuokraus, ja -huolto.

Erikoispalveluita ovat mm. turvallisuuskuljetukset, turvatarkastukset ja yksityisetsivätoimin- 
ta.

TÄHÄN El KUULU:
Poliisitoimi kuulu luokkaan 8210.

764 EDELLÄ MAINITSEMATTOMAT PALVELUT 
LIIKE-ELÄMÄLLE

7641 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
Asiakkaan laskuun suoritettava tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden, huonekalujen, korujen ja 
nahkatavaroiden (laukut, rahapussit yms.) muotoilu ja suunnittelu. Diplomien ja kunniakir
jojen tekstaus sekä kirjojen ja äänilevyjenkansien suunnittelu.
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7642 Tekstinkäsittely- ja monennuspalvelu
Tekstinkäsittely-, konekirjoitus-, kopiointi- ja mikrofilmauspalvelu sekä pikakirjoituspalvelu.

7643 Postitus-, jakelu- ja kuriiripalvelu
Postituspalvelu, mainoslehtien yms. jakelu sekä kuriiritoiminta eli asiakirjojen ja pakettien 
toimittaminen muita teitä kuin postilaitoksen kautta.

TÄH Ä N  El KUULU:
Postin kuljettaminen postilaitoksen toimesta kuuluu kuljetuksen luokkaan 5700.

7644 Koneiden ja laitteiden huolto
Hissi-, öljypoltin- ja sammutinhuolto sekä muu koneiden ja laitteiden huolto ja pienet 
korjaukset.

TÄH Ä N  El KUULU:
Valmistajan tai maahantuojan suorittama huolto kuuluu teollisuuden tai tukkukaupan 
luokkaan.
Kotitaloustavaroiden korjaus ja huolto kuuluu vähittäiskaupan luokkan 449.
Autojen huolto kuuluu luokkaan 4530 Huoltamotoiminta.
Hissien huolto hissien valmistukseen erikoistuneen yrityksen toimesta kuuluu teollisuuden 
luokkaan 2515.

7645 Pakkaamispalvelu
Pakkaaminen ja pullottaminen asiakkaan laskuun. Myös ilma- ja kaasupallojen täyttäminen 
esim. mainostarkoituksia varten jne. Tällaisen pakkaustoiminnan harjoittaja ei ota pakatta
via tavaroita omistukseensa.

TÄH ÄN  El KUULU:
Valmistajan, tukku- tai vähittäiskauppiaan pakkaustoiminta kuuluu ao. luokkaan. 
Tavaran kuljettajien suorittama pakkaaminen kuuluu kuljetuksen luokkaan 56.

7649 Muu liike-elämää palveleva toiminta
Kielenkääntö- ja tulkkauspalvelu.

Esineiden arvon arviointi.

77 HALLINTAYHTIÖT
770 HALLINTAYHTIÖT
7700 Hallintayhtiöt

Ns. aktiiviset omistus- tai hallintayhtiöt; holding-yhtiö tai muu yhtiö joka toimii pääasiassa 
omistuksen välikappaleena varsinaisessa yrityksessä tai liittyy konsernin omistus- ja 
hallintosuhteisiin. Hallintayhtiöt ohjaavat aktiivisesti omistamiensa yhtiöiden toimintaa.

TÄH ÄN  El KUULU:
Ns. passiiviset holding-yhtiöt kuuluvat rahoitustoiminnan luokkaan 6139.



N JULKINEN HALLINTO JA
MAANPUOLUSTUS

81 JULKINEN HALLINTO
Sellainen julkisen vallan (valtion, kuntien ja kuntainliittojen) toiminta, jonka tehtävänä on 
säätää lakeja, valmistella säädöksiä, hoitaa julkista taloutta, myöntää lupia, valvoa 
elinkeinoja sekä johtaa ja valvoa yhteiskunnallisia palveluja, hoitaa hallinnollisia rekistereitä 
jne.

Myös valtion, kuntien ja kuntainliittojen oman toiminnan hallinto.

TÄHÄN El KUULU:
Valtion virastot, joiden pääasiallisena tehtävänä on johtaa tai hallita vain yhden julkisen 
laitoksen toimintaa kuuluvat samaan luokkaan kuin virastokin.
Rautatiehallitus kuuluu kuljetuksen luokkaan 5120.
Posti- ja telehallitus kuuluu tietoliikenteen luokkaan 57-58.
Merenkulkuhallitus kuuluu kuljetuksen luokkaan 562.
Ilmailuhallitus kuuluu kuljetuksen luokkaan 5639.
Tie- ja vesirakennushallitus kuuluu rakentamisen luokkaan 3810.
Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta kuuluu vakuutuksen luokkaan 6210.

811 JULKINEN YLEISHALLINTO
8110 Julkinen yleishallinto

Lain säätämiseen ja toimeenpanoon liittyvä toiminta, julkisen talouden suunnittelu ja hoito 
(mm. budjettien laadinta, verotus ja kirjanpito), yleistaloudellinen suunnittelu, yleisten 
tieteellisteknisten asioiden julkinen hallinto, yleinen tilastotuotanto, julkisen sektorin oma 
henkilöstöhallinto ja kansainvälisten asioiden hoito (pl. sotilasasiat).

Presidentti, presidentin kanslia, eduskunta ja valtioneuvosto kanslioineen, kunnanvaltuus
to t ja -hallitukset.

Ulkoasiainministeriö, oikeusministeriö, puolustusministeriö, sisäasiainministeriö, valtiova
rainministeriö.

Valtiokonttori, verohallitus, tullihallitus, kuntien taloustoimistot, Taloudellinen suunnittelu- 
keskus, lääninhallitukset, Väestörekisterikeskus, Tilastokeskus, Suomen ulkomaanlähetys- 
tö t jne.

TÄHÄN El KUULU:
Tuomioistuinten toiminta kuuluu luokkaan 8230.

812 OPETUKSEN JA KULTTUURIASIAIN HALLINTO
8120 Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto

Koulutoimen hallinto ja valvonta sekä koulutuspolitiikan suunnittelu; mm. opetusohjelmien 
ja -menetelmien suunnittelu ja kehittäminen, koulutoimen tarkastus, opintotukiasiain hoito 
jne.
Opetusministeriö, kouluhallitus, ammattikasvatushallitus ja kuntien koululautakunnat ja 
-toim istot.

Kulttuuripolitiikan ja urheiluasioiden kehittäminen ja hallinto, puisto-, viher- ja virkistys
alueiden hallinto, historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja muistomerkkien yms. suojelun 
hallinto.
Vapaa-aikatoimistot sekä liikunta-, urheilu- ja nuorisoasioita hoitavat yksiköt.

182
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TÄHÄN El KUULU:
Varsinainen koulutus kuuluu luokkaan 85.
Puisto-, viher- ja virkistysalueiden rakentaminen kuuluu luokkaan 3710.
Puisto- ja virkistysalueiden hoito kuuluu ympäristönhuollon luokkaan 6623.

813 TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALITURVAN HALLINTO
8130 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto

Terveydenhuoltoon liittyvien asioiden hallinto, säätely ja valvonta, terveyspolitiikan suun
nittelu ja kehittäminen, lupamenettely (esim. luvat lääkärien ammatin harjoittamiseen), 
lääketieteellisten tutkimusohjelmien hallinto ja kehittäminen, ruoan ja veden puhtauden 
valvontaan liittyvät normistot jne.
Sosiaali- ja terveysministeriö, lääkintöhallitus sekö kuntien terveyslautakunnat ja -virastot.

Sosiaaliturvaan ja hyvinvointiin; mm. perhetukeen, lasten ja nuorten huoltoon, lasten 
päivähoitoon, kotipalvelutoimintaan, toimeentuloturvaan, vanhusten huoltoon, invalidien 
ja kehitysvammaisten erityishuoltoon sekä päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huoltoon 
liittyvien asioiden hallinto, valvonta, säätely ja kehittäminen.
Sosiaali- ja terveysministeriö sosiaaliasioiden osalta, sosiaalihallitus sekä kuntien sosiaali
lautakunnat.

Tapaturmavirasto.

TÄHÄN El KUULU:
Varsinainen terveydenhuolto kuuluu luokkaan 87.
Varsinaiset sosiaaliturva- ja hyvinvointipalvelut kuuluvat luokkaan 88. 
Kansaneläkelaitoksen vakuutustoimi kuuluu vakuutuksen luokkaan 6210.

814 TYÖVOIMA- JA ELINKEINOASI AI N HALLINTO 
8140 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto

Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto, säätely ja valvonta ml. tarkastustoiminta. Työvoima- 
asioita ovat työllisyyspolitiikan suunnittelu, alan tutkimuksen hallinto ja tukeminen, 
työmarkkina-asioiden hallinto ja tuki (mm. sovittelu) sekä työehtojen ja työvoimapolitiikan 
valvonta ja säätely. Elinkeinoasioita ovat varsinainen talouden valvonta ja säätely, 
ulkomaankaupan, arvopapereiden, tuotantoelämän yms. säännösten hallinto, kauppa-, 
patentti- yms. rekistereiden hoito, toimialakohtainen talouden edistäminen jne.

Liikenneministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, työvoimaministeriö, maa- ja metsäta
lousministeriö, maatilahallitus, kuntien elinkeino- ja matkailutoimistot, kuntien maatalous- 
toimistot ja -lomalautakunnat, patentti- ja rekisterihallitus jne.

Autorekisterikeskus ja autojen katsastus.

TÄHÄN El KUULU:
Työvoimatoimistot kuuluvat työvoiman välityksen ja vuokrauksen luokkaan 7611. 
Maatalouslomitus kuuluu maatalouden luokkaan 0150.
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819 MUU YLEINEN HALLINTO
8190 Muu yleinen hallinto

Yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus, rakennustarkastus sekä näihin liittyvien tutkimusohjel
mien hallinto, valvonta ja tukeminen, jätehuolto- yms. saniteettiasioiden hallinto, ilmansuo
jelu- ja muut ympäristöasiat jne.
Asuntohallitus, rakennus- ja asuntolautakunnat, ympäristöministeriö, seutukaavaliitot, 
kuntien ympäristönsuojelulautakunnat jne.

Kuntien rakentamisen suunnittelua ja kaavoittamista harjoittavat organisaatiot (esimerkiksi 
rakennusvirastot kuuluvat usein tähän).

TÄHÄN El KUULU:
Varsinaiset saniteettipalvelut kuuluvat ympäristönhuollon luokkaan 662.
Kiinteistönhuolto (mm. rakennushallitus) kuuluu kiinteistöpalvelun luokkaan 6530. 
Rakennuttaminen (mm. rakennushallituksen rakennustoimistot) kuuluu rakentamisen luok
kaan 3810.
Virkistys- ja kulttuuriasiain aluehallinto kuuluu luokkaan 8120.
Muu kuin virkatyönä tehty yhdyskuntasuunnittelu kuuluu teknisen palvelun luokkaan 7110. 
Karttapaino kuuluu luokkaan 1620.

82 YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS

821 POLIISITOIMI
8210 Poliisitoimi

Poliisivoimien toim inta, joka käsittää sekä suojelu- että tutkintatehtävät.

Myös pysäköinninvalvonta.

TÄHÄN El KUULU:
Poliisiopiston ja poliisikoulujen toiminta kuuluu koulutuksen luokkaan 8512. 
Rajavartiolaitos kuuluu luokkaan 8290.

822 PALO- JA PELASTUSTOIMI
8220 Palo- ja pelastustoimi

Tulipalojen sammutus ja ehkäiseminen, palotarkastus ja nuohous sekä hädänalaiseen 
tilanteeseen joutuneiden pelastaminen.

Ympäristövahinkojen torjunta.

Tätä toimintaa harjoittavat palolaitos, vapaapalokunnat ja erilaiset pelastusyhdistykset. 

TÄHÄN El KUULU:
Sairaankuljetus kuuluu terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen luokkaan 8733.
Alusten pelastuspalvelu kuuluu kuljetuksen luokkaan 5622.
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823 OIKEUDENHOITO
8230 Oikeudenhoito

Tuomioistuinlaitoksen, maistraattien, kaupunginviskaalinvirastojen ja kaupunginvoudin vi
rastojen toiminta.

TÄHÄN El KUULU:
Oikeusministeriö kuuluu luokkaan 8110.
Asianajotoimistot sekä kunnalliset oikeusaputoimistot kuuluvat luokkaan 7530 Lakiasiain 
palvelu.

824 VANKEINHOITO
8240 Vankeinhoito

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto ja sen alaiset vankilat.

Työlaitokset ja -siirtolat.

TÄHÄN El KUULU:
Vankimielisairaala kuuluu luokkaan 8719.

829 MUU YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS 
8290 Muu yleinen järjestys ja turvallisuus

Väestönsuojelu, rajojen vartiointi (rajavartiolaitos) sekä muu edellä luokittelematon yleiseen 
järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvä toiminta.

83 MAANPUOLUSTUS
830 MAANPUOLUSTUS
8300 Maanpuolustus

Maanpuolustusasioiden ja -joukkojen hallinto, toiminta ja johto. Puolustusvoimien sotilas- 
ja siviilihenkilöstön sekä kansainvälisten rauhanturvajoukkojen toiminta. Myös maanpuo
lustukseen liittyvä sovellettu tutkimus- ja kehittämistoiminta.

TÄHÄN El KUULU:
Puolustusministeriö kuuluu luokkaan 8110.
Sotilasalan ammatillinen ja korkean asteen koulutus kuuluu luokkaan 851. 
Sotilassairaalat kuuluvat luokkaan 8719.
Sotaveteraanien asioiden hallinto kuuluu luokkaan 8130.
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O KOULUTUS JA TUTKIMUS
85 KOULUTUS

Opetus tai koulutus on toimintaa, jonka tarkoituksena on aikaansaada oppimista eli 
muutoksia henkilöiden tiedoissa, taidoissa tai arvoissa. Koulutus sisältää opettamistilan- 
teen järjestämisen sekä opettamisen organisoinnin ja opetuksen toimeenpanon.

TÄHÄN El KUULU:
Opetukseen ei kuulu sitä tukeva tai palveleva toiminta. Opetus- ja koulutoimen hallinto 
sekä kuntien kouluvirastot ja -toim istot kuuluvat julkisen hallinnon luokkaan 8120. 
Säätiöt ja yhdistykset, jotka tukevat oppilaitoksia ja niiden oppilaita tai myöntävät 
opintoapurahoja ja -lainoja kuuluvat järjestötoiminnan luokkaan 9290.
Oppilasasuntojen ylläpito kuuluu kiinteistöpalvelun luokkaan 6511.

851 KOULUTUS KOULUJÄRJESTELMÄSSÄ

8511 Yleissivistävät oppilaitokset
Peruskoulut (ml. peruskoulujen esikouluopetus 6-vuotiaille) ja lukiot.

Musiikkikoulut ja -opistot, kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot sekä muut yleissivis
tystä antavat oppilaitokset.

8512 Ammatilliset oppilaitokset
Eri alojen ammattioppilaitokset, ammatilliset erikoisoppilaitokset (teollisuuslaitosten omat 
ammattikoulut), ammatilliset kurssikeskukset, opettaja- ja ohjaajaoppilaitokset sekä muut 
ammatilliset oppilaitokset.

8513 Korkeakoulujen opetustoiminta
Yliopistojen ja muiden korkeakoulujen järjestämä opetus opetusasteesta ja -suunnasta 
riippumatta.

TÄHÄN El KUULU:
Yliopiston apteekki kuuluu vähittäiskaupan luokkaan 4411.
Korkeakoulujen maatilat kuuluvat luokkaan 01 Maatalous tai luokkaan 04 Metsätalous. 
Korkeakoulujen tutkimuslaitokset kuuluvat luokkaan 8610.

8519 Muu koulutus koulutusjärjestelmässä
Mm. kesäyliopistot.
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852 MUU KOULUTUS

8521 Koulutuskeskusten opetustoiminta
Koulutusjärjestelmäkoulutuksen ulkopuolella järjestetty opetus; yritysten, julkisen sektorin 
järjestöjen, liittojen ja muiden yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskukset ja muut henkilöstö
koulutusta antavat itsenäiset yksiköt. Tällaisia ovat esim. Valtion koulutuskeskus, Työ- 
voimaopisto, Heinolan kurssikeskus, Posti- ja teleopisto, Rautatieopisto, VR:n konepaja- 
koulut, Kunnallis- ja Kaupunkiopisto, Kirkon koulutuskeskus, KTV:n kurssikeskus. Johta
mistaidon opisto, Liikkeenjohdon instituutti, Vientikoulutussäätiö, Insinöörijärjestöjen kou
lutuskeskus, Ekonomisäätiön koulutuskeskus, Merkonomien jatkokoulutuskeskus, Oy Ras
tor Ab, Mercuri-lnstituutti Oy jne.

8522 Kielikoulut ja -opistot

8523 Kirjeopistot

8524 Autokoulut

8529 Muualla luokittelematon koulutus
Konekirjoituskoulut, erilaisten kurssien (atk-, valmennus- jne. kurssien) järjestäjät ja 
yksityisopettajat.

TÄHÄN El KUULU:
Virkistykseen ja vapaa-ajanviettoon liittyvä kurssitoiminta kuuluu luokkaan 91.

86 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

861 TUTKIMUS
8610 Tutkimus

Varsinaiset tutkimuslaitokset ja erilaisten yhteisöjen itsenäiset tutkimusyksiköt.

TÄHÄN El KUULU:
Organisaatiot, jotka harjoittavat talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen, tuotan
nolliseen toimintaan, ympäristön hoitoon ja kunnallistekniikkaan tai muuhun tekniseen 
toimintaan liittyvää tutkimus-, suunnittelu- ja konsulttitoimintaa kuuluvat luokkaan 71 
Tekninen palvelu.
Konsulttiyritysten tuotekehitys-, johtamis-, markkinointi- ym. tutkimus kuuluu luokkaan 71, 
72 tai 75.
Laboratoriot ja röntgentutkimusasemat, jotka palvelevat lääkäri- tai hammaslääkäritointa 
kuuluvat terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen luokkaan 8732.
Riista- ja kalanviljelylaitoksen kalanviljelytoiminta kuuluu kalastuksen luokkaan 0212.

862 TUTKIMUSTA PALVELEVA TOIMINTA
8620 Tutkimusta palveleva toiminta

Tutkimustoimintaa pääasiassa rahoittavat organisaatiot, kuten esim. Suomen Akatemia, 
Teknologian kehittämiskeskus ja tieteellisiä tutkimuslaitoksia ylläpitävät säätiöt sekä eräät 
säätiöluonteiset organisaatiot.
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TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELU
TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELU

SAIRAALAHOITO
Sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla annettu sairaanhoito sekä sairaaloissa 
tapahtuva laboratorio-, röntgen-, leikkaus-, anestesia- ja synnytystoiminta, sädehoito ja 
kuntoutus. Yleissairaaloiden ja tuberkuloosisairaaloiden poliklinikkatoiminta.

Yleissairaalahoito
Yleissairaaloita ovat keskussairaalat, aluesairaalat, paikallissairaalat ja terveyskeskusten 
sairaalatoiminta sekä yksityisesti ylläpidetyt sairaalat, kuten Mehiläinen ja Reumasäätiön 
sairaala sekä muut yksityiset sairaansijoja sisältävät sairaanhoitolaitokset. Myös tuberku
loosiparantolat ja -sairaalat.

Mielisairaalahoito
Mielisairauden ja muun mielenterveyden häiriön sairaalahoito.

TÄHÄN El KUULU:
Psykiatrinen avohoito kuuluu luokkaan 8729.
Mielenterveystoimistot kuuluvat luokkaan 8729.
Kasvatus- ja perheneuvolat kuuluvat sosiaalitoimen luokkaan 8822.

Muu sairaalahoito
Puolustusvoimien sairaalat, vankeinhoitolaitoksen alaiset sairaalat sekä kuntoutuskeskuk
set ja sairaskodit, jotka toim ivat vastaavan lääkärin valvonnassa.

TÄHÄN El KUULU:
Järvenpään sosiaalisairaala kuuluu luokkaan 8854 Päihdeongelmaisten laitoshuolto. 
Keskuslaitokset ja muut kehitysvammaisten erityishuoltolaitokset kuuluvat luokkaan 8852.

AVOTERVEYDENHOITO
Yksilöön kohdistuva terveydenhoito, sairaanhoito sekä siihen liittyvät tutkimustoimenpi
teet, jotka tapahtuvat lääkärin tai hoitajan vastaanotolla tai sen yhteydessä. Lääkäri tai 
hoitaja voi käydä antamassa terveydenhuoltopalveluja myös potilaan kotona. Terveyskes
kusten avohoito, hammaslääkärien ja -hoitajien, silmälääkärien sekä muiden erikois- ja 
yleislääkärien vastaanottotoiminta. Erityispoliklinikoiden kuten mielenterveys-, reuma- ja 
tuberkuloositoimistojen toiminta.

TÄHÄN El KUULU:
Yleis- ja tuberkoloosisairaaloiden poliklinikat kuuluvat luokkaan 871.

Terveyskeskusten avohoito
Myös terveyskeskusten yhteydessä toimivat laboratoriot ja röntgenit, hammaslääkärivas- 
taanotot sekä muut neuvonta- ja tutkimustoiminnot.

TÄHÄN El KUULU:
Terveyskeskusten vuodeosastot kuuluvat luokkaan 8711.
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8722 Lääkäriasemat ja yksityisvastaanotto
Erikois- ja yleislääkäreiden vastaanottotoiminta lääkäriasemilla tai yksityisvastaanottona. 
Laboratorio- ja röntgentoiminta sekä fysikaalinen hoito ja tutkimus lääkäriasemilla.

TÄHÄN El KUULU:
Hammaslääkäreiden vastaanotto kuuluu luokkaan 8723.

8723 Hammashoito
Hammaslääkäriasemien, -hoitoloiden yms. antama hoito sekä hammaslääkäreiden yksityis
vastaanotto.

TÄHÄN El KUULU:
Hammasproteesien valmistus kuuluu teollisuuden luokkaan 2641.
Hammashoito terveyskeskuksissa kuuluu luokkaan 8721.

8729 Muu avoterveydenhoito
Mielenterveystoimistojen ja yksityisten psykoterapeuttien toiminta.

873 MUU TERVEYDENHOITOPALVELU
Sellainen terveydenhoitoon liityvä palvelu kuin fysikaalinen hoito ja muu kuntoutus, 
laboratorio- ja röntgentutkimus, sairaankuljetus ja veripalvelu, joita annetaan itsenäisistä 
palveluyksiköistä. Siten sairaaloiden ja terveyskeskusten yhteydessä annetut em. palvelut 
eivät kuulu luokkaan. Myös ympäristöterveydenhuolto.

8731 Fysikaalinen hoito
Fysikaaliset hoitolaitokset sekä itsenäiset lääkintävoimistelijat.

8732 Laboratorio- ja röntgentutkimukset
Myös veripalvelu.

TÄHÄN El KUULU.
Laboratorio- ja röntgentutkimus sairaaloissa kuuluu luokkaan 871 ja terveyskeskuksissa 
luokkaan 8721.

8733 Sairaankuljetuspalvelut
Itsenäiset sairaankuljetuspalveluja tuottavat yksiköt.

Myös lääkäriambulanssit.

TÄHÄN El KUULU:
Palolaitosten sairaankuljetus kuuluu luokkaan 8220 Palo- ja pelastustoimi mikäli sitä ei 
voida erottaa laitosten varsinaisesta toiminnasta.



8734 Ympäristöterveydenhuolto
Elintarviketarkastus ja -valvonta sekä yleinen terveysvalvonta.

TÄHÄN El KUULU:
Desinfiointi sekä rottien ja syöpäläisten torjunta kuuluu ympäristönhuollon luokkaan 6629. 
Tuhoeläinten ja kasvitautien torjunta kuuluu maatalouden luokkaan 0150.
Alusten desinfiointi kuuluu kuljetuksen luokkaan 5629.
Käyttö- ja jäteveden analyysit ja muut vesilaboratoriopalvelut kuuluvat teknisen palvelun 
luokkaan 7121.

8739 Muu terveyspalvelu
Kiropraktikkojen yms. vaihtoehtoisen lääkinnän harjoittajien toiminta.

Myös monitoimisesti järjestetyt tukipalvelut näkö- tai kuulovammaisille, sydän- tai syöpä- 
sairaille jne.

TÄHÄN El KUULU:
Käsien ja jalkojen hoito kuuluu henkilö- ja kotitalouspalvelujen luokkaan 9510.

874 ELÄINLÄÄKINTÄ
8740 Eläinlääkintä

Sekä talous- että lemmikkieläinten lääkintä ja eläinten karanteenihoito.

Myös eläinambulanssit.

TÄHÄN El KUULU:
Kennelit ja koirien koulutus- ja valmennuspalvelut kuuluvat luokkaan 9800 Muualla 
luokittelemattomat palvelut.

88 SOSIAALIPALVELUT

881 LASTEN PÄIVÄHOITO
Myös päivähoitoon rinnastettava ilta- ja yöhoito.

TÄHÄN El KUULU:
Kehitysvammaisten päivähoito sekä invalidien ja vanhusten päivätoimintayksiköt kuuluvat 
luokkaan 8891.

8811 Päiväkotitoiminta
Lasten päiväkodit, erityispäiväkodit ja koululaisten päiväkodit.

8812 Perhepäivähoito
Myös kolmiperhehoito ja lapsen kotona tapahtuva päivähoito.

8819 Muu lasten päivähoito
Leikkikerho-, leikkipuisto- ja leikkikoulutoiminta sekä leikki- ja toimintavälinelainaus ja 
avoimet päiväkodit.
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882 SOSIAALITYÖ
Sosiaalityön ammattihenkilöstön antama ohjaus ja neuvonta sekä sosiaalisten ongelmien 
selvittäminen.

8821 Yleinen sosiaalityö
Sosiaalitoimistojen toiminta ja muu vastaava yksilö- ja perhekohtainen sosiaalityö, esim. 
päihdehuolto, mukaan lukien asumuserosovittelu, ottolapsineuvonta, tukihenkilötoiminta, 
lastenvalvojien toiminta ja lastensuojeluasioiden hoito sekä lapsen huolto- ja tapaamisoi
keus.

8822 Kasvatus- ja perheneuvolat

8823 Päihdehuollon poliklinikat
A-klinikat ja nuorisoasemat.

8829 Muu sosiaalityö
Kehitysvammahuollon neuvolat ja kotihoidon ohjaus.

883 KOTIPALVELU
Kodinhoitoavun ja itsenäistä asumista ja suoriutumista edistävien tukipalvelujen antaminen 
joko kotona tai kodin ulkopuolella.

8831 Varsinainen kotipalvelu
Kodinhoitoapu, tukipalvelutoiminta ja vanhusten ja vammaisten kotihoidon tuki. 

TÄH ÄN  El KUULU:
Tukipalvelujen tuottaminen palvelukeskuksissa kuuluu luokkaan 8831 ja laitostoiminnan 
(esim. vanhainkotien) yhteydessä luokkaan 885.

8832 Vanhusten ja vammaisten palvelukeskukset
Ateria-, vaatehuolto-, kylvetys- yms. palveluja vanhuksille ja vammaisille tuottavat erilliset 
tukipalveluyksiköt.

884 PALVELUTALO- JA -ASUNTOTOIMINTA
8840 Palvelutalo- ja -asuntotoiminta

Palvelutalot ja -asunnot ja niiden yhteydessä annettavat hoito- ja huoltopalvelukset 
henkilöille, jotka vanhuuden, vamman, laitoksesta kotiutumisen tai muun syyn vuoksi 
tarvitsevat asumiseen liittyvää apua tai tukea. Myös päihdeongelmaisten hoitokodit, 
huoltokodit ja ensisuojat.

TÄH Ä N  El KUULU:
Vanhustentalot, eläkeläistalot ja ns. tukiasunnot, joiden yhteydessä ei anneta huolto- tai 
hoitopalveluja tai joissa palvelujen osuus on vähäinen, kuuluvat kiinteistöpalvelun luokkaan 
6511.
Ensi- ja turvakodit kuuluvat luokkaan 8851.
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885 LAITOSHUOLTO
Pääasiassa kokovuorokautista hoitoa ja ylläpitoa sekä kuntouttavaa toimintaa järjestävät 
sosiaalihuollon toimintayksiköt.

8851 Lasten laitoshuolto
Lastenkodit (ml. nuorisokodit) ja koulukodit. Myös ensi- ja turvakodit.

8852 Vammaisten laitoshuolto
Keskuslaitokset ja muut kehitysvammaisten erityishuoltolaitokset.

TÄHÄN El KUULU:
Kehitysvammaisten ammatilliset koulutuskeskukset kuuluvat koulutuksen luokkaan 8512. 
Vammaisten lasten erityiskoulut kuuluvat koulutuksen luokkaan 8511.
Invalidien kuntoutuslaitokset kuuluvat luokkaan 8719.

8853 Vanhusten laitoshuolto
Vanhainkodit.

8854 Päihdeongelmaisten laitoshuolto
Huoltolat (ml. Järvenpään sosiaalisairaala), A-kodit, Kalliolan kuntoutusklinikka, katkaisu
hoitoasemat ja huumeongelmaisten hoitolaitokset.

889 MUUT SOSIAALIPALVELUT

8891 Erityisryhmien ohjattu päivätoiminta
Kehitysvammaisten päivähuoltola- ja päiväkerhotoiminta sekä invalidien ja vanhusten 
päivätoimintayksiköt.

8892 Suojatyö ja työhön kuntoutus
Suojatyökeskukset, työklinikat, työtuvat, päihdeongelmaisten työkokeilutoiminta ja invali
dien elinkeinoneuvonta.

TÄHÄN El KUULU:
Kuntoutuskeskukset kuuluvat luokkaan 8719.
Kehitysvammaisten päivähuoltoloissa järjestettävä työtoim inta kuuluu luokkaan 8891

8893 Perhehoito
Lapsen, kehitysvammaisen ja muun hoitoa tai muuta huolenpitoa tarvitsevan henkilön 
hoito ja ylläpito yksityiskodissa.

TÄHÄN El KUULU:
Vanhusten ja vammaisten kotihoidontuki kuuluu luokkaan 8831.
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8899 Muu sosiaalitoiminta ja hyväntekeväisyys
AA-toim inta, vammaisten tulkkipalvelu, vapaaehtoistyö, lasten, vanhusten ja vammaisten 
sosiaalinen virike-, harrastus- ja virkistystoiminta (esim. kerho-, askartelu-, retki-, kesäkoti- 
ja leiritoiminta); ulkomaalais- ja pakolaishuolto (sikäli kuin ei kuulu edellä oleviin luokkiin) 
sekä muu edellä luokittelematon sosiaalipalvelutoiminta; sosiaalihuoltoa tukevien järjestö
jen toiminta, keräykset, hyväntekeväisyyskampanjat, avustusten jakaminen apua tarvitse
ville.

TÄHÄN El KUULU;
Lasten ohjattu leikkitoiminta kuuluu luokkaan 8819.
Erityisryhmien ohjattu päivätoiminta kuuluu luokkaan 8891.
Sosiaalipalvelua harjoittavien järjestöjen omaa varainhankintaa ei eroteta järjestön varsinai
sesta toiminnasta.
Kunnallinen oikeusaputoiminta kuuluu luokkaan 7530 Lakiasiain palvelu. 
Raittiusjärjestöjen järjestötoiminta kuuluu luokkaan 9290.
Kunnallinen raittiustyö kuuluu julkisen hallinnon luokkaan 8190.
Invalidien sopeutumisvalmennus luokkaan 8739.
Maatalouslomitus kuuluu maatalouden luokkaan 0150.

7 471186J
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R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELU
91 VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELU

Elokuva-, radio- ja televisiotoiminta, näyttämö-, konsertti- ja viihdetoiminta, kirjasto- ja 
museotoiminta sekä urheilutoiminta ja muu huvi- ja virkistyspalvelu.

TÄHÄN El KUULU:
Painotuotteiden kustantaminen kuuluu teollisuuden luokkaan 1611 tai 1612.

911 ELOKUVATOIMINTA
Elokuvien ja videofilmien tuotanto, jakelu ja esittäminen.

TÄHÄN El KUULU:
Elokuva-arkisto kuuluu luokkaan 9142.
Elokuvatarkastamo kuuluu julkisen hallinnon luokkaan 8140.

9111 Elokuvatuotanto
Elokuvien ja videofilmien tuotanto; viihde-, asia- ja mainosfilmien tuotanto.

Elokuvien tuottaminen; myös elokuvasäätiö.

Elokuvien kehittäminen, leikkaus, tekstitys ja kopiointi.

Elokuvastudioiden kaluston vuokraus.

9112 Elokuvien esittäminen
Elokuvateatterit.

Elokuvakerhot.

Elokuvien ja videofilmien jakelu; elokuvien ja videofilmien vuokraus esittäjille, kuten 
elokuvateattereille tai televisioasemille.

TÄHÄN El KUULU:
Elokuvien esittäminen televisiossa kuuluu luokkaan 9120.
Videofilmien vuokraus kotitalouksille kuuluu luokkaan 6750.

912 RADIO- JA TELEVISIOTOIMINTA
9120 Radio- ja televisiotoiminta

Radio- ja televisio-ohjelmien tuottaminen niihin kuuluvin teknisin palveluin (radio- ja 
televisiostudiot). Nämä toimipaikat harjoittavat myös radio- ja televisiosignaalien lähettä
mistä ja lähettämiseen tarpeellisten linkkiasemien pitämistä.

TÄHÄN El KUULU:
Radio- ja televisioasemien, linkkitornien yms. rakentaminen kuuluu rakentamisen luokkaan 
3750.
Tiedonvälityskanavien vuokraus sekä pääasiassa ohjelmansiirtoa harjoittavat kaapelitelevisi
oyhtiöt kuuluvat teleliikenteen luokkaan 5830.
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913 NÄYTTÄMÖ-, KONSERTTI- JA TAITEILIJATOIMINTA

9131 Näyttämö- ja konserttitoiminta
Teatteri-, ooppera-, tanssi- ja konserttitoiminta muualla kuin radiossa ja televisiossa. Myös 
teknisten palvelujen tuottaminen em. esityksiin, mm. lavasteiden teko sekä valaistus- ja 
äänilaitteiden asennus.

Esitystilojen varauspalvelu.

Esiintyjien välityspalvelu. Lippupalvelutoiminta ja muu lippujen myynti teatterinäytäntöihin, 
konsertteihin, urheilutilaisuuksiin, elokuvaesityksiin jne.

TÄHÄN El KUULU:
Teatteri- yms. tilojen (kiinteistöjen) omistus, vuokraus ja huolto kuuluu kiinteistöpalvelun 
luokkaan 6519.
Omaan laskuun toimivien näyttelijöiden ja muiden esiintyjien palvelut kuuluvat luokkaan 
9133.

9132 Äänitysstudiot
Äänilevyjen ja muiden tallenteiden alkuperäiskappaleiden teko.

Myös musiikkikustannusliikkeet.

TÄHÄN El KUULU:
Äänilevyjen valmistus ja äänikasettien monistus kuuluvat teollisuuden luokkaan 2624.

9133 Taiteilijatoiminta
Palkkio- ja sopimuspohjalla tai omaan laskuun (freelance-pohjalla) toimivat taiteilijat ja 
taiteilijoiden yritykset. Nämä voivat olla kuvanveistäjiä, taidegraafikolta, taidemaalareita, 
sarjakuvapiirtäjiä, tai muita kuvataiteilijoita; kirjailijoita, runoilijoita; kriitikoita; journalisteja; 
radio- ja TV-ohjelmatoimittajia; säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia, muusikoita (ml. katumuu
sikot); lavataiteilijoita; näyttelijöitä; tanssijoita; valokuvaajia; teatteri- ja elokuvaohjaajia; 
taidekäsityöläisiä, jonglöörejä, taikureita, akrobaatteja tai muita esiintyviä taiteilijoita; myös 
freelance-luennoitsijat.

TÄHÄN El KUULU:
Työsopimuksella taiteellista työtä tekeviä ei eroteta työnantajansa toiminnasta. Esim. 
mainostoimistossa toimiva graafikko tai mainostekstien kirjoittaja, kustannusyhtiössä 
toimiva valokuvaaja tai kriitikko, oppilaitoksessa toimiva taideopettaja jne.
Taiteilijoiden ammattialajärjestöt kuuluvat järjestötoiminnan luokkaan 9222.

914 KIRJASTO-, MUSEO- JA NÄYTTELYTOIMINTA

9141 Kirjastot ja arkistot
Yleiset kirjastot; kunnallisten kirjastojen pääkirjastot, sivukirjastot, kirjastobussit ja -veneet, 
siirtokokoelmat ja niiden muu lainaustoiminta.

Erikois- ja laitoskirjastot; korkeakoulujen, tutkimuslaitosten yms. yksiköiden kirjastot, 
edellyttäen, että kirjastoon on pääsy ulkopuolisilla ja että toiminta on huomattavaa 
(enemmän kuin yksi henkilö toimii päätoimisesti kirjastossa).

Julkiset arkistot; mm. maakunta-arkistot.

TÄHÄN El KUULU:
Elokuva- ja kuva-arkistot kuuluvat luokkaan 9142.



9142 Museot
Tieteelliset museot; Kansallismuseo, luonnontieteelliset museot, historialliset museot jne. 

Taidemuseot.

Muut museot; maakuntamuseot, ulkomuseot, kuva-arkistot.

TÄHÄN El KUULU:
Museoviraston (pl. Kansallismuseo) toiminta kuuluu julkisen hallinnon luokkaan 8120.

9143 Näyttelyt
Taidehallit ja taidenäyttelyt.

Eläin- ja kasvitarhat, Särkänniemen akvaario ja planetaario.

Tieteelliset ym. popularisoivat näyttelyt.

Luonnonpuistot, historialliset nähtävyydet, automuseot, museorautatie.

TÄHÄN El KUULU:
Taidenäyttelyt, joiden yhteydessä taide on myytävänä kuuluvat vähittäiskaupan luokkaan 
4399.
Messut, maatalousnäyttelyt ym. kaupalliset näyttelyt kuuluvat markkinointipalvelun luok
kaan 7549.
Koiranäyttelyt kuuluvat luokkaan 9800 Muualla luokittelemattomat palvelut.

915 URHEILUTOIMINTA
9150 Urheilutoiminta

Urheilu- ja kilpailupaikkatoiminta, kuten urheilukentät, stadionit, raviradat, urheiluhallit, 
jäähallit, tenniskentät ja -hallit, biljardisalit, golfradat, ampumaradat, hiihtorinteet ja -ladut, 
uimahallit, voimistelusalit ja kuntosalit.

Urheiluseurat, urheilun piiri- ja keskusjärjestöt sekä tuki- ja kannatusyhdistykset.

Urheilijoiden valmennus ja urheilukilpailujen järjestäminen, freelance-valmentajat ja ammat- 
tilaisurheilijat.

Kilpahevostallit ja hevosjalostus.

Kuntokoulu- ja kehonrakennustoiminta, kilpatanssi.

Shakkikerhot.

Urheiluvälineiden vuokraus.

Urheilun PR-toiminta.
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TÄHÄN El KUULU:
Urheiluopistot kuuluvat koulutuksen luokkaan 8512. 
Totalisaattoripeli eri yrittäjän toimesta kuuluu luokkaan 9192.
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919 MUU HUVI- JA VIRKISTYSPALVELU

9191 Tanssipaikat ja -koulut
Tanssisalit -lavat ja -paviljongit yms.

Harrastuspohjaiset tanssi- ja liikuntakoulut.

TÄHÄN El KUULU:
Tanssiravintolat kuuluvat ravitsemistoiminnan luokkaan 4811.
Tanssijoiden ammatillinen koulutus kuuluu luokkaan 851.

9192 Rahapelien järjestäminen
Lotto, veikkaus, bingo, raha-automaatit, ruletit, totalisaattoripeli, V5-peli jne.

TÄHÄN El KUULU:
Ravikilpailujen järjestäjän ylläpitämä totalisaattoripeli kuuluu luokkaan 9150.

9193 Sirkukset ja huvipuistot
Sirkusten, huvipuistojen, puuhamaiden, tivolien ja pelihallien toiminta.

Delfinaario.

9199 Muu huvi- ja virkistystoiminta
Purjehdus- ja venekerhot, metsästysseurat ja ratsastuskoulut sekä purjelento- ja ilmailuker
hot.

Huviveneiden ym. välineiden vuokraus, säilytys ja nosto.

Myös näköalatornit.

TÄHÄN El KUULU:
Riistanhoitoyhdistykset kuuluvat riistatalouden luokkaan 0220.



198

S JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN 
TOIMINTA
Sellainen toiminta, jonka tarkoituksena on ajaa järjestön jäsenten tai jäsenyhteisöjen etuja 
tai edustamia aatteita (esim. uskonnolliset tai poliittiset aatteet). Selvitystyö, tiedottami
nen, valistaminen, julistaminen, julkaisutoiminta ja neuvotteleminen järjestön nimissä.

Myös toiminta, jonka tarkoitus on edistää jäsenistön viihtyvyyttä tai järjestää jäsenille 
yhteistä harrastusta tai muuta ajanvietettä.

Myös koulutuksen, terveydenhuollon ja sosiaalipalvelun tukeminen.

TÄHÄN El KUULU:
Kustannustoiminta kuuluu teollisuuden luokkaan 1611 tai 1612.
Urheilujärjestöt sekä urheilun tuki- ja kannatusyhdistykset kuuluvat luokkaan 9150. 
Tieteen tukeminen kuuluu luokkaan 8620 Tutkimusta palveleva toiminta.

92 JÄRJESTÖTOIMINTA

921 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖT

9211 Työntekijäjärjestöt
Niiden työntekijäjärjestöjen toiminta, jotka solmivat työ- ja virkaehtosopimuksia. Myös 
näiden järjestöjen piiri-, perus- ym. järjestöt. SAK, TVK, STTK, AKAVA ja niiden 
jäsenjärjestöt sekä riippumattomat ammattiliitot.

TÄHÄN El KUULU:
Ay-opistojen toiminta kuuluu koulutuksen luokkaan 8521.
Kustannustoiminta kuuluu teollisuuden luokkaan 1611 tai 1612.

9212 Työnantajajärjestöt
Niiden työnantajajärjestöjen toiminta, jotka solmivat työ- ja virkaehtosopimuksia.

Myös kunnallinen sopimusvaltuuskunta, valtion työmarkkinalaitos ja kirkon sopimus
valtuuskunta.

922 ELINKEINO- JA AM MATTI ALA JÄRJESTÖT

9221 Maataloustuottajien etujärjestöt
Maataloustulo- ym. sopimuksista neuvottelevat tuottajajärjestöt ja näiden alajärjestöt. 

TÄHÄN El KUULU:
Maatalouden neuvontajärjestöt kuuluvat maatalouden luokkaan 0150. 
Maataloustuottajien muut etujärjestöt kuuluvat luokkaan 9222.
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9222 Muut elinkeino- ja ammattialajärjestöt
Ammatinharjoittajien ja ammattialojen, kuten taksi- tai kuorma-autoilijoiden, asianajajien, 
merkonomien yms. etujärjestöt.

Teollisuuden, kaupan ym. toimialajärjestöt, kuten Teollisuuden Keskusliitto ja Kaupan 
Keskusvaliokunta sekä pankkien järjestöt, kuten Suomen Pankkiyhdistys, Säästöpankkiliit- 
to  ja Osuuspankkiliitto.

Kauppakamarit, nuorkauppakamarit ja yrittäjäyhdistykset ja muut järjestöt, joiden tarkoitus 
on ammatinharjoittajien tai elinkeinojen etujen ajaminen tai ammattitaidon kehittäminen ja 
ylläpito, kuten Keskuskauppakamari ja Tieyhdistys.

Myös tekijänoikeusjärjestöt, kuten Teosto, Gramex ja Kopiosto.

923 PUOLUEPOLIITTISET JÄRJESTÖT
9230 Puoluepoliittiset järjestöt

Rekisteröityjen puolueiden ja niiden nais-, nuoriso-, varhaisnuoriso- ja opiskelijajärjestöjen 
toiminta.

TÄHÄN El KUULU:
Puolueopistojen toiminta kuuluu koulutuksen luokkaan 8521.
Puolueiden eläkeläis- ja raittiusjärjestöt kuuluvat luokkaan 9290.

929 MUU JÄRJESTÖTOIMINTA
9290 Muu järjestötoiminta

Asukasyhdistykset, opiskelijajärjestöt, osakunnat, ystävyysseurat, eläkeläisjärjestöt, vapaa- 
ajattelijat, raittiusjärjestöt, lionsit, martat, maanpuolustusjärjestöt, vesiensuojelu- ja muut 
ympäristönsuojeluyhdistykset, taiteilijaseurat, koulujen tukiyhdistykset, NMKY ja NNKY, 
valokuvauskerhot, Liikenneturva sekä tieteelliset yhdistykset.

TÄHÄN El KUULU:
Elokuvakerhot kuuluvat luokkaan 9112.
Terveydenhuoltotyötä tekevät järjestöt kuuluvat luokkaan 87.
Sosiaalihuoltotyötä tekevät järjestöt kuuluvat luokkaan 88.
Urheilujärjestöt ja -tukiyhdistykset kuuluvat luokkaan 9150.

93 KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT JA ULKOMAISET
EDUSTUSTOT

930 KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT JA ULKOMAISET 
EDUSTUSTOT

9300 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot
Suomessa toimivat ulkomaiset lähetystöt ja konsulaatit. Myös kansainvälisten järjestöjen 
hallinnolliset yksiköt. WIDER-instituutti ja Pohjoismainen Investointipankki.

TÄHÄN El KUULU:
Ulkomaalaisten omistamat yritykset, rahoituslaitokset yms. luokitellaan varsinaisen toim in
tansa mukaan.
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94 USKONNOLLINEN TOIMINTA

TÄHÄN El KUULU:
Salatieteiden (esim. vapaamuurarit) ja vapaa-ajattelijoiden järjestötoiminta kuuluu luokkaan 
9290.

941 EVANKELISLUTERILAINEN KIRKKO
9410 Evankelisluterilainen kirkko

Kirkkohallitus, tuom iokapitulit, seurakunnat ja hautainhoitorahastot.

TÄHÄN El KUULU:
Ns. vapaat evankelisluterilaiset yhteisöt kuuluvat luokkaan 949.
Kristilliset opistot kuuluvat koulutuksen luokkaan 8521.
Seurakuntien omistamat päiväkodit, vanhainkodit, lastenkodit ja huoltolat kuuluvat luok
kaan 88 Sosiaalipalvelut.

942 ORTODOKSINEN KIRKKO
9420 Ortodoksinen kirkko

Kirkollishallitus, hiippakunnat, seurakunnat, luostarit.

949 MUU USKONNOLLINEN TOIMINTA
9490 Muu uskonnollinen toiminta

Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat (pl. valtiokirkot), kuten Vapaakirkko, Jehovan 
todistajat. Adventtikirkko, roomalais-katolinen kirkko ja Islam-seurakunta.

Ns. vapaat evankelisluterilaiset yhteisöt, kuten lähetysseurat, rauhanyhdistykset, herätys
liikkeet ja raamattuseurat.

Muualla mainitsemattomat uskonnolliset yhteisöt.

Myös evankelistat ja lähetyssaarnaajat.

TÄHÄN El KUULU:
Näiden yhteisöjen omistamien oppilaitosten toiminta kuuluu luokkaan 85.
Päiväkotien, vanhainkotien, lastenkotien ja huoltoloiden toiminta kuuluu luokkaan 88 
Sosiaalipalvelut.
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T MUUT PALVELUT
95 HENKILÖ- JA KOTITALOUSPALVELU

Parturit, kampaamot ja kauneushoitolat, kotitalouspalvelu, valokuvaamot, hautausalan 
palvelut sekä muut pääasiassa kotitalous- ja yksityishenkilöpalvelut.

TÄHÄN El KUULU:
Pääasiassa yritysten ja yhteisöjen palvelu kuuluu luokkaan M Tekninen palvelu ja palvelut 
liike-elämälle.
Valokuvakehittämöt kuuluvat teollisuuden luokkaan 2906.

951 PARTURIT, KAMPAAMOT JA KAUNEUSHOITOLAT
9510 Parturit, kampaamot ja kauneushoitolat

Hiusten pesu, leikkuu, värjäys, föönaus, permanentin laittaminen, parranajo jne. 

Naisten ja miesten käsien ja jalkojen hoito.

Kauneudenhoito; kosmetologien palvelut.

TÄHÄN El KUULU:
Solariumihoitolat kuuluvat luokkaan 9599.

952 KOTITALOUSPALVELU
9520 Kotitalouspalvelu

Kotiapulaiset, kokit, palvelijat, lastenhoitajat, taloudenhoitajat, yksityisopettajat, yksityis
sihteerit, henkivartijat, autonkuljettajat ja muut kotitalouksien tai yksityishenkilöiden 
palkkaamat työntekijät. Myös yritykset, jotka pääasiassa toim ittavat työntekijöitään em. 
tehtäviin kotitalouksille.

TÄHÄN El KUULU:
Lasten päiväkodit kuuluvat sosiaalipalvelujen luokkaan 8811.
Lasten perhepäivähoito kuuluu sosiaalipalvelujen luokkaan 8812.
Siivousliikkeet kuuluvat luokkaan 6610 Siivouspalvelu.
Pitopalvelu kuuluu ravitsemistoiminnan luokkaan 4850.

959 MUUT HENKILÖPALVELUT

9591 Valokuvaamotoiminta
Studiossa tapahtuva henkilökuvaus (hääkuvat, ylioppilaskuvat ym.). Valokuvien ottaminen
mainostoimistojen tarpeisiin.

Valokuvausautomaatit.

TÄHÄN El KUULU:
Valokuvien kehittäminen ja kopiointi kuuluu teollisuuden luokkaan 2906.
Elokuvien kehittäminen kuuluu luokkaan 9111 Elokuvatuotanto.
Valokuvausalan tukkukauppa kuuluu luokkaan 4191 ja vähittäiskauppa luokkaan 4441.
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9592 Hautausalan palvelut
Hautaamistoiminta (krematoriotoiminta ja hautaaminen) sekä haudankaivu.

Myös hautaustoimistopalvelut (hautausten järjestäminen, kuljetuspalvelut jne.) sekä hauta
kivien ja kukkien myynti hautaustoimistoissa.

TÄHÄN El KUULU:
Pelkkä hautakivien vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4489.
Pelkkä kukkien vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4451.

9599 Muualla luokittelemattomat henkilöpalvelut
Saunat, hieromalaitokset, solariumihoitolat, laihduttamispalvelulaitokset, terveyskylpylät, 
luontaishoitolat ja muut fyysistä hyvinvointia edistävät laitokset.

Astrologit, povarit ja muut henkiökohtaista neuvontaa harjoittavat laitokset ja ammatinhar
joittajat.

Kengänkiillottajat, tatuoijat, henkilökohtaiset matkaoppaat yms.

Kirjeystävien välitys, hypnoosipalvelut, kuppaus, sukututkimus, biorytmien laadintapalve- 
lut, puhemiestoiminta, jne.

TÄHÄN El KUULU:
Kuntokoulut yms. kuuluvat urheilutoiminnan luokkaan 9150.
Kylpylähotellit kuuluvat luokkaan 47 Hotelli- ja muu majoitustoiminta.
Perheneuvolat kuuluvat sosiaalipalvelujen luokkaan 8822.

98 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT PALVELUT
980 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT PALVELUT
9800 Muualla luokittelemattomat palvelut

Kennelit ja koiranäyttelyt sekä koirien valmennus huume-, vartio-, opas- tai poliisikoiriksi.
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X TOIMIALA TUNTEMATON
99 TOIMIALA TUNTEMATON 
990 TOIMIALA TUNTEMATON 
9900 Toimiala tuntematon

Talousyksiöt, joiden toimialaa ei ole määritetty.

TÄHÄN El KUULU:
Tähän eivät kuulu esim. monialayritykset.
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LIITE: TOIMIALALUOKITUSTEN 1979 ja 1988 VÄLINEN 
AVAIN

TOIM IALALUOKITUS 1979 TOIMIALALUOKITUS 1988
Koodi N im ike Koodi N im ike

1111 Maanviljely, kotieläintalous
0111Peltoviljely Peltoviljely

Kotieläintalous 0112 osa Kotieläintalous
Yhdistetty peltoviljely ja kotieläinta
lous

0113 Yhdistetty peltoviljely ja kotieläintalous

1112 Puutarhanviljely ja -hoito 0120 Puutarhatalous

1113 Poronhoito 0130 Porotalous

1114 Turkiseläinten hoito 0140 Turkistarhaus

1115 Muiden eläinten hoito
Mehiläistenhoito ja hunajantuotanto 0112 osa Kotieläintalous
Kilpahevostallit, hevosjalostus 9150 osa Urheilutoiminta
Koirakennelit 9800 osa Muualla luokittelemattomat palvelut

1120 Maatalouspa Ivelukset 0150 Maataloutta palveleva toiminta

1130 Metsästys ja riistaeläinten kasvatus 0220 Riistatalous

1211 Metsänviljely
0421Metsien uudistaminen Metsien uudistaminen

Muu 0422 Muut metsänhoitotyöt

1212 Metsätalouden edistämistoiminta 0430 Metsätalouden edistäminen

1213 Metsäkasvien yms. keräily 0490 osa Muu metsätalous

1221 Puunkorjuu
0410Puunkorjuu Puunkorjuu

Joulukuusten viljely 0490 osa Muu metsätalous

1222 Uitto ja lauttaus 5323 Puun uitto

1301 Meri- ja rannikkokalastus 0211 osa Kalastus

13021 Sisävesikalastus 0211 osa
13022 Kalanviljely 0212 Kalanviljely

2100 Kivihiilen kaivuu 0610 Kivi- ja ruskohiilen kaivu

2200 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto 0620 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto

2301 Rautamalmien kaivuu 0710 Rautamalmien kaivu

2302 Muiden malmien kaivuu 0790 Muiden malmien kaivu

290111 Kalkkikiven kaivuu ja louhinta 0911 Kalkkikiven kaivu ja louhinta

290119 Muun kiven louhinta 0912 Muu kiven louhinta

29012 Saven, soran ja hiekan otto 0920 Saven, soran ja hiekan otto

2902 Kemiallisten mineraalien kaivuu 0940 Kemiallisten ja lannoitemineraalien taltee
notto

2903 Suolan talteenotto 0990 osa Muiden kaivannaisten talteenotto



Koodi

29091
29099
31111
311121
311129
31121
31122
31123
31124
3113
3114
31151
31159
31161
31169
31171
31172
31173
31179

31181
31182
3119
31211
31212
31219
3122
3131

3132
31331
31332
3134
3140
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TOIMIALALUOKITUS 1979 TOIMIALALUOKITUS 1988
Nim ike Koodi N im ike

Turpeennosto ja muokkaus 0930 Turpeen nosto ja muokkaus

Muiden kaivannaisten talteenotto 0990 osa Muiden kaivannaisten talteenotto

Teurastus 1111 Teurastus

Makkaran valmistus 1112 osa Lihanjalostus

Muu lihanjalostus 1112 osa
Meijerituotteiden valmistus 1121 osa Meijerituotteiden valmistus

Maitojauheen valmistus 1121 osa
Sulatejuuston valmistus 1121 osa
Jäätelön valmistus 1122 Jäätelön valmistus

Kasvisten ja hedelmien jalostus 1113 Hedelmä- ja kasvistuotteiden valmistus

Kalatuotteiden valmistus 1114 Kalatuotteiden valmistus

Margariinin valmistus 1115 Margariinin valmistus

Muu öljyjen ja rasvojen valmistus 1116 Muu öljyjen ja rasvojen valmistus

Jauhatus 1130 osa Myllytuotteiden valmistus

Muu myllytuotteiden valmistus 1130 osa
Näkkileivän valmistus 1142 Näkkileivän valmistus

Makaronin valmistus 1144 Makaronin valmistus

Keksien valmistus 1143 Keksien valmistus

Muu leipomotuotteiden valmistus 1141 Pehmeän ruokaleivän ja leivonnaisten 
valmistus

Juurikassokerin valmistus 1151 Juurikassokerin valmistus

Sokerin puhdistus 1152 Sokerin puhdistus

Suklaan ja makeisten valmistus 1153 Suklaan ja makeisten valmistus

Tärkkelyksen valmistus 1180 Tärkkelyksen valmistus

Kahvinpaahto 1154 Kahvinpaahto

Muiden elintarvikkeiden valmistus 1159 Muiden elintarvikkeiden valmistus

Rehujen valmistus 1190 Rehujen valmistus

Väkiviinan ja -juomien valmistus 1161 Väkiviinan ja alkoholijuomien valmistus 
väkiviinasta

Viinien valmistus 1162 Alkoholijuomien valmistus käymisteitse

Maltaiden valmistus 1163 Maltaiden valmistus

Mallasjuomien valmistus 1164 osa Mallas- ja virvoitusjuomien valmistus

Virvoitusjuomien valmistus 1164 osa
Tupakkatuotteiden valmistus 1170 Tupakkatuotteiden valmistus
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N im ike

321111 Villalankojen valmistus 1211 osa Lankojen valmistus

321112 Pellavalankojen valmistus 1211 osa
321113 Puuvillalankojen valmistus 1211 osa
321114 Lankojen kiharrus 1211 osa

321119 Muiden lankojen valmistus 1211 osa
321121 Villakankaiden valmistus 1212 osa Kankaiden valmistus

321122 Pellavakankaiden valmistus 1212 osa

321123 Puuvillakankaiden valmistus 1212 osa
321124 Silkkikankaiden valmistus 1212 osa
321125 Pitsin, nauhan yms. valmistus 1234 Nauhojen valmistus

321129 Muiden kudosten valmistus 1212 osa Kankaiden valmistus

32113 Tekstiilien valkaisu, värjäys ja viimeistys 1213 Tekstiilien viimeistely

32121 Sisustustekstiilien valmistus 1231 Sisustustekstiilien valmistus

32122 Tavaranpeitteiden, purjeiden yms. val
mistus

1232 osa Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden 
sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus

32129 Muu tekstiiliompelu 1232 osa
32131 Trikooneulosten valmistus 1221 Trikooneulosten valmistus

32132 Naisten sukkien valmistus 1222 osa Sukkien ja sukkahousujen valmistus

32133 Muiden sukkien valmistus 1222 osa
32134 Trikooalusvaatteiden valmistus 1223 osa Trikoovaatteiden valmistus

32139 Muu trikootuotteiden valmistus 1223 osa
32141 Kokolattiamattojen valmistus 1233 osa Mattojen ja ryijyjen valmistus

32142 Sovitettujen mattojen valmistus 1233 osa
3215 Köysien, sidenarujen ja verkkojen val

mistus
1235 Köysien, sidenarujen ja verkkojen valmis

tus

32191 Päällystettyjen ja kyllästettyjen tekstii
lien valmistus

1239 osa Muiden tekstiilituotteiden valmistus

32192 Kuitukankaan ja kuitukangastuotteiden 
valmistus

1236 osa Kuitukankaiden, vanun ja näistä tehtyjen 
tuotteiden valmistus

32193 Huovan ja huopateosten valmistus 1239 osa Muiden tekstiilituotteiden valmistus

32194 Vanun ja vanuteosten valmistus 1236 osa Kuitukankaiden, vanun ja näistä tehtyjen 
tuotteiden valmistus

32199 Muu tekstiilituotteiden valmistus 1239 osa Muiden tekstiilituotteiden valmistus

32201 Hattujen ja lakkien valmistus 1311 osa Kangasvaatteiden ja -asusteiden valmis
tus

32202 Nahkakäsineiden ja -pukujen valmistus 1312 Nahkavaatteiden ja -asusteiden valmistus

32203 Turkisvaatteiden valmistus 1313 osa Turkisvaatteiden ja -asusteiden valmistus
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322041 Miesten takkien, pukujen ja housujen 
valmistus

1311 osa Kangasvaatteiden ja -asusteiden valmis
tus

322042 Naisten takkien, pukujen ja hameiden 
valmistus

1311 osa

322043 Leninkien ja ipuseroiden valmistus 1311 osa
322044 Ulkoilupukimien valmistus 1311 osa
322045 Työpukimien valmistus 1311 osa
322049 Muu tekstiilipäällysvaatteiden valmistus 1311 osa
322051 Paitojen valmistus 1311 osa
322052 Alusvaatteiden ml. liivien valmistus 1311 osa
322059 Muiden vaatteiden ja asusteiden valmis

tus
1311 osa

3231 Nahan valmistus 1321 Nahan valmistus

3232 Turkisten muokkaus 1313 osa Turkisvaatteiden ja -asusteiden valmistus

32331 Laukkujen, salkkujen yms. valmistus 1322 osa Laukkujen yms. nahkatuotteiden valmis
tus

32339 Muu nahkatavaroiden valmistus 1322 osa
3240 Kenkien valmistus 1330 Jalkineiden valmistus

331111 Sahaus ja höyläys 1410 osa Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

331112 Puunkyllästys 1410 osa
331121 Puutalojen valmistus 1431 Puutalojen valmistus

331122 Muiden rakennuspuusepänteosten val
mistus

1439 Muu rakennuspuusepäntuotteiden val
mistus

331191 Vanerin valmistus 1421 osa Vanerin ja vaneriviilun valmistus

331192 Lastulevyn valmistus 1422 Lastulevyn valmistus

331199 Muun puumateriaalin valmistus 
Lastuvilla ja puujauho 
Erikoiskäsitelty puu

1410
1421

osa
osa

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 
Vanerin ja vaneriviilun valmistus

3312 Puu- ja ruokopakkausten valmistus 1440 Puupakkausten ja -laatikoiden valmistus

33191 Ruumisarkkujen valmistus 1450 osa Muiden puutuotteiden valmistus

33199 Muiden puuteosten valmistus 1450 osa

33201 Kiinteiden kalusteiden valmistus 1700 osa Huonekalujen valmistus

33202 Ei-metallisten huonekalujen valmistus 1700 osa
33203 Patjojen, markiisien, kaihtimien ym. val

mistus 
Patjat
Markiisit ja ulkokaihtimet

1700
1232

osa
osa Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden

sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus



208

TOIMIALALUOKITUS 1979 TOIMIALALUOKITUS 1988
Koodi Nimike Koodi Nimike

341111 Mekaaninen massan valmistus
Erillinen valmistus 1511 osa Massan erillinen valmistus
Yhdistetty valmistus 1512 osa Massan, paperin ja kartongin yhdistetty 

valmistus

341112 Puolikemiallinen massan valmistus
Erillinen valmistus 1511 osa Massan erillinen valmistus
Yhdistetty valmistus 1512 osa Massan, paperin ja kartongin yhdistetty 

valmistus

341113 Sulfiittimassan valmistus
Erillinen valmistus 1511 osa Massan erillinen valmistus
Yhdistetty valmistus 1512 osa Massan, paperin ja kartongin yhdistetty 

valmistus

341114 Sulfaattimassan valmistus
Erillinen valmistus 1511 osa Massan erillinen valmistus
Yhdistetty valmistus 1512 osa Massan, paperin ja kartongin yhdistetty 

valmistus

341121 Paperin valmistus
Yhdistetty valmistus 1512 osa Massan, paperin ja kartongin yhdistetty 

valmistus
Erillinen valmistus 1513 osa Paperin ja kartongin erillinen valmistus

341122 Kartongin valmistus
Yhdistetty valmistus 1512 osa Massan, paperin ja kartongin yhdistetty 

valmistus
Erillinen valmistus 1513 osa Paperin ja kartongin erillinen valmistus

34113 Kuitulevyn valmistus 1423 Kuitulevyn valmistus

34121 Säkkien ja pussien valmistus 1521 Säkkien ja pussien valmistus

34129 Muiden paperi- ja kartonkipakkausten 1522 Aaltopahvin sekä muiden paperi- ja kar
valmistus tonkipakkausten valmistus

34191 Tapettien valmistus 1531 Tapettien valmistus

34199 Muiden paperi- ja kartonkituotteiden 1539 Muiden paperi- ja kartonkituotteiden val
valmistus mistus

342011 Sanomalehtien painanta
Kustantamisen ohella 1611 osa Lehtien kustantaminen; painaminen leh

tien kustantamisen yhteydessä
Erillinen painaminen 1620 osa Erillinen painaminen

342019 Muu painanta
1612Kustantamisen ohella osa Kirjojen kustantaminen; painaminen kirjo

jen kustantamisen yhteydessä
Erillinen painaminen 1620 osa Erillinen painaminen

34202 Kuvalaattojen valmistus 1630 osa Painamista palveleva toiminta

34203 Kirjojen sidonta 1630 osa

342041 Sanomalehtien kustantaminen 1611 osa Lehtien kustantaminen; painaminen leh
tien kustantamisen yhteydessä

342042 Aikakauslehtien kustantaminen 1611 osa
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342043 Kirjojen kustantaminen

342049 Muu kustantamotoiminta

351111 Ammoniakin valmistus

351112 Rikkihapon valmistus

351113 Alkaalin ja kloorin valmistus

351114 Tiivistettyjen kaasujen valmistus

351119 Muiden epäorgaanisten kemikaalien val
mistus

Fosforihappo
Ydinpolttoaine
Muut

351121 Sulfiittispriin valmistus

351129 Muu orgaanisten kemikaalien valmistus 
Hiilivedyt 
Muut

35121 Lannoitteiden valmistus

35122 Torjunta-aineiden valmistus

351311 Hartsien ja muoviaineiden valmistus

351312 Muovipuolivalmisteiden tuotanto

35132 Tekokuitujen valmistus

35133 Kumiaineiden valmistus

3521 Maalin ja lakan valmistus

3522 Lääkevalmisteiden tuotanto

35231 Saippuan ja pesuaineiden valmistus

35232 Kosmeettisten ja toalettituotteiden val
mistus

35291 Teknokemian tuotteiden valmistus

35292 Räjähteiden, ilotulitustarvikkeiden val
mistus

35293 Liimojen ja liisterien valmistus

35294 Kynttilöiden valmistus

35295 Painovärien, musteen ja tussin valmis
tus

35296 Tulitikkujen valmistus

TOIMIALALUOKITUS 1988
Koodi Nimike

1612 osa Kirjojen kustantaminen; painaminen kirjo
jen kustantamisen yhteydessä

1612 osa
1815 Ammoniakin ja typpihapon valmistus

1811 Rikkihapon valmistus

1812 Alkalin ja kloorin valmistus

1813 Teollisuuskaasujen valmistus

1814
1940
1819 osa

Fosforihapon valmistus 
Ydinpolttoaineen valmistus 
Muiden peruskemikaalien valmistus

1819 osa

1816
1819 osa

Hiilivetyjen valmistus
Muiden peruskemikaalien valmistus

1821 Lannoitteiden valmistus

1822 Torjunta-aineiden valmistus

1830 Hartsien ja muoviaineiden valmistus

2121 Kalvojen, levyjen, putkien yms. muovi
tuotteiden valmistus

1850 Tekokuitujen valmistus

1840 Kumiaineiden valmistus

1860 osa Maalien ja painovärien valmistus

1870 Lääkkeiden valmistus

1880 osa Pesuaineiden, kosmetiikka- ja toaletti
tuotteiden valmistus

1880 osa

1880 osa
1890 osa Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus

1890 osa
2909 osa Muualla luokittelemattomien tuotteiden 

valmistus

1860 osa Maalien ja painovärien valmistus

2909 osa Muualla luokittelemattomien tuotteiden
valmistus
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35299 Muiden kemiallisten tuotteiden valmis
tus

Optiikka- ja valokuvaustarvikkeet

Muut

3530 Maaöljyn jalostus

35401 Voiteluaineiden valmistus

35402 Kattohuovan valmistus

35409 Muu maaöljy- ja asfalttituotteiden val
mistus

Koksaamot
Muut

3551 Renkaiden valmistus

3559 Muu kumituotteiden valmistus

35601 Muovipakkausten valmistus

35602 Rakennusmuovitavaroiden valmistus

35609 Muu muovituotteiden valmistus

3610 Posliiniteosten ja saviastiain valmistus

36201 Tasolasin valmistus ja jalostus

36202 Pakkauslasin valmistus

36203 Talous- ja koristelasin valmistus

36209 Muiden lasituotteiden valmistus 
Lääkintä- ja laboratoriovarusteet

Muut

36911 Tiilien valmistus

36919 Muu rakennuskeramiikan valmistus

36921 Sementin valmistus

36922 Kalkin valmistus

36923 Laastin valmistus

369911 Kivenhakkuu ja -hionta

369912 Sepelin murskaus

369919 Muu kiviteosten valmistus

369921 Betonimassan valmistus

369922 Rakennuselementtien valmistus

369929 Muiden betonituotteiden valmistus

TOIMIALALUOKITUS 1988 
Koodi Nimike

2643 osa Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmis
tus

1890 osa Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus

1910 Öljyn jalostus

1921 Voiteluaineiden valmistus

1922 Bitumisten kateaineiden valmistus

1930 Koksaamot
1929 Muiden öljy- ja asfalttituotteiden valmis

tus

2111 Renkaiden valmistus ja pinnoitus

2119 Muiden kumituotteiden valmistus

2129 osa Muiden muovituotteiden valmistus

2129 osa
2129 osa
2220 Posliinituotteiden ja saviastiain valmistus

2210 osa Lasin ja lasituotteiden valmistus

2210 osa
2210 osa

2641 osa Lääkintä- ja ortopediatuotteiden valmis
tus

2210 osa Lasin ja lasituotteiden valmistus

2231 Tiilien valmistus

2239 Muun rakennuskeramiikan valmistus

2241 Sementin valmistus

2242 Kalkin valmistus

2205 osa Betonin ja betoni- sekä kipsituotteiden 
valmistus

2280 osa Kivituotteiden valmistus ja sepelin murs
kaus

2280 osa
2290 osa Muiden lasi-, savi- ja kivituotteiden val

mistus

2250 osa Betonin ja betoni- sekä kipsituotteiden 
valmistus

2250 osa
2250 osa — " _
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369991 Vuori- ja lasivillan sekä niistä tehtyjen 
teosten valmistus

2260 Vuori- ja lasivillan valmistus

369992 Hionta-aineiden valmistus 2290 osa Muiden lasi-, savi- ja kivituotteiden vai 
mistus

369993 Asbestituotteiden valmistus 2290 osa

369994 Kipsiteosten valmistus 2250 osa Betonin ja betoni- sekä kipsituotteiden 
valmistus

369995 Lastuvillalevyjen valmistus 2250 osa

369999 Muiden kivennäisteosten valmistus
Kevytsora ja -tuotteet 2270 Kevytsoran ja kevytsoratuotteiden val

mistus
Muut 2290 osa Muiden lasi-, savi- ja kivituotteiden val

mistus

371011 Raudan valmistus 2310 osa Raudan ja teräksen valmistus

371012 Teräksen valmistus 2310 osa

37102 Ferroseosten valmistus 2310 osa
37103 Raudan ja teräksen valu 2331 Raudan ja teräksen valu

37104 Teräksen valssaus
Putkistot 2414 Teollisuusputkistojen valmistus
Muu 2310 osa Raudan ja teräksen valmistus

37201 Muiden metallien sulatus 2320 osa Muiden kuin rautametallien valmistus

37202 Muiden metallien puhdistus 2320 osa

37203 Muiden metallien valu 2332 Muiden metallien valu

37204 Muiden metallien muokkaus 2320 osa Muiden kuin rautametallien valmistus

381 x Metallituotteiden valmistus 2491 Takominen, puristaminen ja meistäminen
2499 Muu metallituotteiden valmistusta palve

leva toiminta

3811 Työkalujen ja -välineiden valmistus
2486Keittiötavarat osa Metallisten kotitaloustuotteiden valmistus

Lukko- ja avainteollisuus 2485 osa Muiden metallisten rakennuslaitteiden ja 
-tarvikkeiden valmistus

Muut 2481 Työkalujen ja -välineiden valmistus

3812 Metallihuonekalujen valmistus 1700 osa Huonekalujen valmistus

3813 Metallirakenteiden valmistus
Metallisäiliöt 2412 Metallisäiliöiden valmistus
Höyrykattilat 2413 Höyrykattiloiden valmistus
Muut 2411 Metallirakenteiden valmistus

38191 Metallipakkausten valmistus 2482 Metallipakkausten valmistus

38192 Metalliverkkojen ja -lankojen valmistus 2483 Metalliverkkojen ja -lankojen valmistus

38193 Naulojen, ruuvien ja pulttien valmistus 2484 Naulojen, ruuvien yms. tuotteiden vai-
mistus
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38194 Muiden metallisten rakennusteollisuus- 
tuotteiden valmistus

2512 osaPutkimiesten tarvikkeet ja venttiilit Pumppujen, hydraulisten ja pneumaattis
ten voimakoneiden sekä venttiilien val
mistus

Muut 2485 osa Muiden metallisten rakennuslaitteiden ja 
-tarvikkeiden valmistus

38195 Metallisten kotitaloustavaroiden valmis 2486 osa Metallisten kotitaloustuotteiden valmistus
tus

38199 Muiden metallituotteiden valmistus
Valaisimet ja valaisinkalusteet 2905 Valaisimien ja valaisinkalusteiden valmis

tus
Muut 2489 osa Muu metallituotteiden valmistus

3821 Kiinteiden moottorien ja turbiinien val
mistus

Voimakoneet 2512 osa Pumppujen, hydraulisten ja pneumaattis
ten voimakoneiden sekä venttiilien val
mistus

Muut 2511 osa Kiinteiden moottorien ja turbiinien val
mistus

3822 Maatalouskoneiden valmistus 2521 Maatalouskoneiden valmistus

38231 Metallintyöstökoneiden valmistus
2523Metallin jalostuskoneet Metallien jalostuskoneiden valmistus

Muut 2522 osa Työstökoneiden valmistus

38232 Puuntyöstökoneiden valmistus 2522 osa
38241 Massa- ja paperikoneiden ja -laitteiden 

valmistus
2525 Massa- ja paperikoneiden valmistus

38242 Rakennus- ja kivenjalostuskoneiden ja 2524 Kaivos- ja rakennustoiminnan koneiden
-laitteiden valmistus valmistus

38249 Muu teollisuuden erikoiskoneiden ja lait 2526 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden val
teiden valmistus mistus

3825 Tieto- ja konttorikoneiden valmistus
Punnitsemislaitteet (ei tieteelliset) 2519 osa Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen ko

neiden ja laitteiden valmistus
Muut 2610 Tieto- ja konttorikoneiden valmistus

38291 Kotitalouskoneiden ja -laitteiden valmis
tus

Ei-sähköiset 2485 osa Muiden metallisten rakennuslaitteiden ja 
-tarvikkeiden valmistus

Sähkö- 2633 osa Kotitalouskoneiden valmistus

382991 Nostolaitteiden valmistus 2515 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus

382992 Muiden koneiden valmistus
Pumput ja kompressorit 2512 osa Pumppujen, hydraulisten ja pneumaattis

ten voimakoneiden sekä venttiilien val
mistus

Teollisuusuunit 2514 osa Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien 
valmistus

Aseet 2516 Aseiden ja ammusten valmistus
Muut 2519 osa Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen ko

neiden ja laitteiden valmistus



213

Koodi
TOIMIALALUOKITUS 1979 
Nimike Koodi

TOIMIALALUOKITUS 1988 
Nimike

382993 Koneenosien valmistus, ei erikoisosien 2513 Laakereiden, hammaspyörien sekä voi- 
mansiirtolaitteiden valmistus

382994 Koneiden korjaus 2530 Erillinen koneiden korjaus ja asennus

38311 Sähkökoneiden ja muuntajien valmistus 2631 Sähkömoottorien, -generaattorien ja 
-muuntajien valmistus

38319 Muiden teollisuussähkölaitteiden val
mistus

Sähköinduktio- ja dialektriset kuu-
mennuslaitteet
Hitsauslaitteet
Kondensaattorit ja vastukset 
Sähkönjakelu- ja tarkkailulaitteet

Muut

2514 osa

2522 osa 
2621 osa 
2632

2639 osa

Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien 
valmistus
Työstökoneiden valmistus 
Elektronisten piirien ja osien valmistus 
Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden val
mistus
Muiden sähkökoneiden ja -laitteiden val
mistus

38321 Elektronisten viihdelaitteiden valmistus 2623 Radio- ja televisiovastaanottimien valmis
tus

38329 Muiden tietoliikennevälineiden valmis
tus

Elektroniset putket, puolijohdekom
ponentit yms.
Yleisradio- ja televisiolähettimet, tut
kalaitteet
Ääni- ja kuvataltiot 
Röntgen- ja läpivalaisulaitteet

2621 osa

2622

2624 
2641 osa

Elektronisten piirien ja osien valmistus

Tietoliikennevälineiden valmistus

Ääni- ja kuvatallenteiden valmistus 
Lääkintä- ja ortopediatuotteiden valmis
tus

3833 Kotitalouden sähkölaitteiden valmistus 2633 osa Kotitalouskoneiden valmistus

38391 Sähköjohtimen ja -kaapelin valmistus 2634 Sähköjohtimien ja -kaapelien valmistus

38392 Akkujen ja paristojen valmistus 2635 Akkujen ja paristojen valmistus

38399 Muiden sähkölaitteiden ja -varusteiden 
valmistus

2639 osa Muiden sähkökoneiden ja -laitteiden val
mistus

384111 Laivojen valmistus 2710 osa Laivojen valmistus ja korjaus

384112 Laivojen korjaus 2710 osa
384121 Puuveneiden valmistus ja korjaus 2720 osa Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus

384122 Muiden veneiden valmistus ja korjaus 2720 osa
38413 Laivojen ja veneiden moottoreiden val

mistus
2511 osa Kiinteiden moottorien ja turbiinien val

mistus

38419 Muu laivan osien valmistus, laivojen 
hajoitus

Ankkurit, potkurit yms.^
Rungot ja lohkot, laivojen hajoitus 
Kalusteet

2489 osa 
2710 osa 
1700 osa

Muu metallituotteiden valmistus 
Laivojen valmistus ja korjaus 
Huonekalujen valmistus

3842 Kiskoilla kulkevien ajoneuvojen valmis
tus ja korjaus

2730 Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen valmis
tus

38431 Autojen valmistus 2741 osa Autojen valmistus
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384321 Autonkorien valmistus 2742 osa Autonkorien ja perävaunujen valmistus

384322 Perävaunujen valmistus 2742 osa

384329 Autonmoottoreiden ja muiden autono- 
sien valmistus

Käynnistinmoottorit ym. sähkölaitteet 2639 osa Muiden sähkökoneiden ja -laitteiden val
mistus

Alustat ilman moottoria, autonkorien 2742 osa Autonkorien ja perävaunujen valmistus
osat
Moottorit ym. auton osat 2741 osa Autojen valmistus

3844 Polku- ja moottoripyörien valmistus 2791 Polkupyörien, mopojen ja moottoripyö
rien valmistus

3845 Lentokoneiden valmistus ja korjaus 2750 Ilma-alusten sekä niiden moottorien val
mistus ja korjaus

3849 Muu kulkuneuvojen valmistus
Lastenvaunut ja -rattaat 2909 osa Muualla luokittelemattomien tuotteiden 

valmistus
Muut 2799 Muiden kuljetusvälineiden valmistus

3851 Instrumenttien valmistus ja korjaus
Lääkintä- ja ortopediatuotteet 2641 osa Lääkintä- ja ortopediatuotteiden valmis

tus
Muut 2642 Mittaus-, tarkkailu- ja ohjauslaitteiden 

valmistus

3852 Valokuvaus- ja optiikkavälineiden val 2643 osa Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmis
mistus tus

3853 Kellojen valmistus 2644 Kellojen valmistus

3901 Kultasepänteosten valmistus 2901 Kultasepäntuotteiden valmistus

3902 Soitinten valmistus 2902 Soitinten valmistus

3903 Urheiluvälineiden valmistus 2903 Urheiluvälineiden valmistus

39091 Siveltimien ja harjojen valmistus 2909 osa Muualla luokittelemattomien tuotteiden 
valmistus

39092 Leikkikalujen valmistus 2904 Leikkikalujen ja pelien valmistus

39099 Muiden tuotteiden valmistus 2909 osa Muualla luokittelemattomien tuotteiden 
valmistus

410111 Vesivoiman tuotanto 3111 Sähkön tuotanto vesivoimalla yhdyskun
tia varten

3131 Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuo
tanto vesivoimalla

410112 Vastapainevoiman tuotanto 3112 osa Sähkön ja kaukolämmön tuotanto lämpö- 
voimalla yhdyskuntia varten

3132 osa Teollisuuden omatarpeinen sähkön ja 
lämmön tuotanto lämpövoimalla

410113 Lauhdevoiman tuotanto 3113 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla yh
dyskuntia varten

3133 Teollisuuden omatarpeinen sähkön erillis-
tuotanto lämpövoimalla
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410114 Ydinvoiman tuotanto 3114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla yhdyskun
tia varten

410119 Muu sähkön tuotanto 3119 Sähkön tuotanto muulla tavoin yhdys
kuntia varten

3139 Sähkön tuotanto muulla tavalla teolli
suuden omaan tarpeeseen

41012 Sähkön jakelu 3121 Sähkön siirto ja jakelu
3122 osa Sähkön ja lämmön jakelu

4102 Kaasun tuotanto ja jakelu 3300 Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu

41031 Kaukolämmön tuotanto ja jakelu, yh 3112 osa Sähkön ja kaukolämmön tuotanto lämpö-
dyskuntaa palveleva

3122 osa
voimalla yhdyskuntia varten 
Sähkön ja lämmön jakelu

3210 Yhdyskuntien kaukolämmön erillistuotan- 
to ja jakelu

41032 Kaukolämmön tuotanto ja jakelu, teolli 3122 osa Sähkön ja lämmön jakelu
suutta palveleva

3132 osa Teollisuuden omatarpeinen sähkön ja 
lämmön tuotanto lämpövoimalla

3220 Teollisuuden lämmön tuotanto

4200 Veden puhdistus ja jakelu 3400 Veden puhdistus ja jakelu

5110 Varsinaiset talonrakennustyöt
3510Pääurakoitsijan talonrakentaminen osa Talojen rakentaminen ja korjaus

Muuraustyöt 3521 osa Betoni- ja muuraustyöt
Metallirakenteiden ja -kalusteiden 3522 osa Metalli- ja peltityöt
asennus
Puusepäntyöt 3523 osa Puu- ja levytyöt
Puurakenteiden ja -kalusteiden asen 3523 osa
nus
Elementtiasennukset 3525 osa Valmiiden rakenteiden kokoaminen ja

asennus
Valmistalojen pystytys 3525 osa
Raskaiden rakenteiden kokoaminen ja 3525 osa
pystytys
Rakennuttajayritysten toiminta 3810 osa Rakennuttajatoiminta
Rakennusvientipalvelut kotimaassa 3890 osa Muu rakentamista palveleva toiminta
Koneiden ja laitteiden vuokraus käyt
täjineen

3820 osa Rakennuskonevuokraus

5121 Putkiasennustyöt
LVI-työt 3610 osa Lämpö- ja vesiasennus
Putkien lämpöeristys 3610 osa
Erikoistuneet ilmastointiasennukset 3620 llmastointiasennus
Öljypoltinhuolto 7644 osa Koneiden ja laitteiden huolto

5122 Sähköasennustyöt
3630Sähköasennus Sähköasennus

Hissien yms. asennus 3690 osa Muu rakennusasennus ja viimeistely

5123 Maalaustyöt 3660 Maalaus ja seinien verhous

5124 Lattianpäällystystyöt 3650 Lattianpäällystys

5125 Rakennuspeltityöt 3522 osa Metalli- ja peltityöt
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5126 Eristys- ja asfalttityöt 
Eristystyöt
Asfaltointi talonrakentamisen yhtey
dessä

5127 Lasitustyöt

5129 Muut sivu- ja alaurakat 
Betonityöt
Julkisivukoristelu ja -pinnoitus 
Julkisivukoristelu ja -pinnoitus 
Julkisivukoristelu ja -pinnoitus 
Julkisivukoristelu ja -pinnoitus 
Julkisivukoristelu ja -pinnoitus 
Palotikkaiden asennus 
Metallisten kiintokalusteiden asennus 
Puisten kiintokalusteiden asennus 
Tiivistys ja lämpöeristys 
Teollisuusputkistojen asennus

Kylmäkalusteiden asennus
Nosturitoiminta
Höyryn myynti
Savun, pölyn ym. poisto
Rakennusten purku ja siirto
Julkisivupuhdistus

5210 Maan perusparannustyöt 
Vesistöjen säännöstely 
Salaojitus ja soiden kuivatus

5220 Louhinta ja maansiirto

5231 Varsinaiset tienrakennustyöt
Maanteiden yms. liikenneväylien ra
kentaminen
Rautateiden rakentaminen 
Metron rakentaminen 
Ajoratamerkintöjen teko 
TVH ja TVL 
TVL:n piiriorganisaatio

5232 Silta-, satama- ym. rakennetyöt
Siltojen ja niiden osien rakentaminen 
Satamarakentaminen 
Sukelluspalvelu vesirakentamisen yh
teydessä

5233 Asfaltointi ym. päällystystyöt
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3524 osa Eristystyöt
3710 osa Maa- ja pohjarakentaminen

3640 osa Lasitus

3521 osa Betoni- ja muuraustyöt
3521 osa
3522 osa Metalli- ja peltityöt
3523 osa Puu- ja levytyöt
3529 osa Muu talonrakentaminen
3640 osa Lasitus
3522 osa Metalli- ja peltityöt
3522 osa
3523 osa Puu- ja levytyöt
3524 osa Eristystyöt
3525 osa Valmiiden rakenteiden kokoaminen ja 

asennus
3610 osa Lämpö- ja vesiasennus
3820 osa Rakennuskonevuokraus
3820 osa — "  —

3820 osa
3890 osa Muu rakentamista palveleva toiminta
3890 osa

3740 osa Vesirakentaminen
3790 osa Muu maa- ja vesirakentaminen

3710 osa Maa- ja pohjarakentaminen

3720 osa Teiden ja siltojen rakentaminen

3730 osa Rautateiden rakentaminen
3730 osa
3790 osa Muu maa- ja vesirakentaminen
3810 osa Rakennuttajatoiminta
3720 osa Teiden ja siltojen rakentaminen

3720 osa
3740 osa Vesirakentaminen
3740 osa

3720 osa Teiden ja siltojen rakentaminen
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5290 Muu maa- ja vesirakennustoiminta 
Viherrakentaminen 3710 osa Maa- ja pohjarakentaminen
Urheilu- ja virkistysalueiden rakenta 3710 osa
minen
Aitojen ym. varusteiden asennus 3710 osa
Vesistörakentaminen 3740 osa Vesirakentaminen
Voimaloiden rakentaminen 3750 osa Vesi- ja energialaitosten rakentaminen
Vesi-, lämpö- ja viemäriverkostojen 3750 osa
rakentaminen
Öljy- ja kaasuputkistojen rakentami- 3750 osa
nen
Sähkölinjojen rakentaminen 3750 osa —  "  —

Tietoliikenneverkostojen rakentami- 3750 osa
nen
Uudismaan raivaus 3790 osa Muu maa- ja vesirakentaminen
Kaivojen kaivu ja poraus 3790 osa

6111 Keskustukkukauppa
Keskustukkujen yleistukkukauppa 4110 osa Yleistukkukauppa
Keskustukkujen viljakauppa 4127 osa Viljan tukkukauppa
Keskustukkujen maa- ja metsätalous- 4171 osa Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvik
koneiden ja -tarvikkeiden kauppa 
Keskustukkujen autokauppa 4511 osa

keiden tukkukauppa 
Moottoriajoneuvojen tukkukauppa

6112 Muu yleistukkukauppa 4110 osa Yleistukkukauppa

61201 Tuore- ja kuivaelintarvikkeiden tukku
kauppa

Elintarvikkeiden yleistukkukauppa 
Koristekasvien tuontiliikkeet

4121
4192 osa

Elintarvikkeiden yleistukkukauppa 
Kukkien ja puutarha-alan tukkukauppa

61202 Maataloustuote- ja hedelmätukkukaup
pa

Maataloustuote-' ja hedelmätukku 4122 osa Maataloustuote- ja hedelmätukkukauppa
kauppa
Viljan tukkukauppa 
Luontaistuotteiden tukkukauppa

4127
4129 osa

Viljan tukkukauppa
Muiden ravinto- ja nautintoaineiden tuk

61203 Lihatukkukauppa 4123
kukauppa

Lihatukkukauppa

61204 Kalatukkukauppa 4124 Kalatukkukauppa

61205 Meijerituotteiden tukkukauppa 4125 Maitotaloustuotteiden tukkukauppa

61206 Munatukkukauppa 4126 Munatukkukauppa

61209 Muiden ravinto- ja nautintoaineiden tuk 4129 osa Muiden ravinto- ja nautintoaineiden tuk

61301
kukauppa

Kangastukkukauppa
Kangas- ja lankatukkukauppa 4133 osa

kukauppa

Kangas- ja lankatukkukauppa
Kodin tekstiilien tukkukauppa 4132 osa Tekstiili- ja nahkavalmistetukkukauppa

61302 Asuste- ja pukinetukkukauppa 
Vaatteiden tukkukauppa 4131 osa Vaatteiden tukkukauppa
Lankojen tukkukauppa 4133 osa Kangas- ja lankatukkukauppa
Ompelutarvikkeiden tukkukauppa 4133 osa
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61303 Jalkinetukkukauppa

61304 Nahkatavara- ja turkistukkukauppa

61411 Rautakauppatavaroiden tukkukauppa 
Yleistukkukauppa

Puisten rakennustarvikkeiden tukku
kauppa
Metallisten ja kivennäisten rakennus
tarvikkeiden tukkukauppa 
Urheiluvälineiden tukkukauppa 
Työkalujen- ja tarvikkeiden tukku
kauppa

61412 Taloustarvikkeiden tukkukauppa
Ruokailuvälineiden, talousmuovien, 
siivousvälineiden, astioiden yms. tuk
kukauppa
Pesu- ja puhdistusaineiden tukku
kauppa

61413 Väri- ja tapettitukkukauppa

6142 Sähkö- ja radiotarviketukkukauppa 
Sähkötarvikkeiden tukkukauppa 
Telepäätelaitteiden tukkukauppa 
Kodinkoneiden tukkukauppa 
Viihde-elektroniikan tukkukauppa

61501 Autotukkukauppa
Autojen tukkukauppa 
Moottoriveneiden tukkukauppa

61502 Autonrengastukkukauppa

61503 Autotarvike- ja varaosatukkukauppa 
Autojen varaosien, varusteiden yms. 
tukkukauppa
Autoradiopuhelimien tukkukauppa 
Autoradioiden tukkukauppa

61611 Hiilikauppa

61612 Nestemäisten polttoaineiden tukku
kauppa

61619 Muiden polttoaineiden tukkukauppa
Maakaasun tukkukauppa 
Muu
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4134 Jalkinetukkukauppa

4132 osa Tekstiili- ja nahkavalmistetukkukauppa

4141 osa Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleistuk
kukauppa

4143 osa Puutavaratukkukauppa

4144 osa Metalli- ja kivennäistuotteiden tukku
kauppa

4184 Urheiluvälinetukkukauppa
4142 Työkalu- ja tarviketukkukauppa

4146 Taloustarvikkeiden tukkukauppa

4147 osa Puhdistusaineiden tukkukauppa

4145 Maalien, tapettien ja lattianpäällysteiden 
tukkukauppa

4151 Sähkötä rviketukkukauppa
4152 osa Tietoliikennevälineiden tukkukauppa
4153 Kodinkonetukkukauppa
4154 Viihde-elektroniikan tukkukauppa

4511 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa
4193 osa Veneiden ja eräiden muiden kuljetuväli- 

neiden tukkukauppa

4512 Renkaiden tukkukauppa

4513 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden 
tukkukauppa

4152 osa Tietoliikennevälineiden tukkukauppa
4154 osa Viihde-elektroniikan tukkukauppa

4163 osa Muiden polttoaineiden tukkukauppa

4161 osa Nestemäisten polttoaineiden tukkukaup
pa

4162 Maakaasun tukkukauppa
4163 osa Muiden polttoaineiden tukkukauppa
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61621 Kone-, metallituote- ja raaka-ainetukku- 
kauppa

Käsittelemättömän villan, vuotien, 
turkisten ym. tukkukauppa 
Maansiirto- ja rakennuskoneiden tuk
kukauppa
Teollisuuskoneiden tukkukauppa

LVI-tarvikkeiden tukkukauppa

Teollisuuskemikaalien tukkuliikkeet 
Voiteluaineiden tukkukauppa

61622 Konttorikonetukkukauppa

61623 Myymäläkalusteiden tukkukauppa

6163 Maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden tuk
kukauppa

Koneiden ja tarvikkeiden tukkukaup
pa
Salaojaputkien tukku- ja vähittäis
kauppa

6164 Puutavaratukkukauppa 
Käsittelemättömän raakapuun tukku
kauppa
Sahatun- ja höylätyn puutavaran 
tukku- ja vähittäiskauppa 
Selluloosan, paperin ja kartongin tuk
kukauppa
Hirsi- ym. puutalojen tukkukauppa

61691 Elävien eläinten tukkukauppa 
Teuraseläinten tukkukauppa 
Lemmikkieläinten tukkukauppa

61692 Jätetavarakauppa

61711 Lääketukkukauppa

61712 Kemikaalikauppatavaroiden tukkukaup
pa

61791 Paperi- ja konttoritarviketukkukauppa 
Paperi- ja toimistotarvikkeiden tukku
kauppa
Kirjatukkukauppa

61792 Kumi- ja muovitavaratukkukauppa 
Talousmuovin ja kumitavaran tukku
kauppa
Rakennuskumin ja -muovin tukku
kauppa

61793 Laboratoriovälineiden tukkukauppa
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4169 osa Muiden raaka-aineiden tukkukauppa

4172 Rakennuskoneiden tukkukauppa

4174 osa Muiden koneiden ja tarvikkeiden tukku
kauppa

4176 osa Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden tuk
kukauppa

4165 Teollisuuskemikaalien tukkukauppa
4161 osa Nestemäisten polttoaineiden tukkukaup

pa

4173 osa Toimisto- ja tietokoneiden tukkukauppa

4175 Toimitilakalusteiden tukkukauppa

4171 Maa ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkei
den tukkukauppa

4144 osa Metalli- ja kivennäistuotteiden tukku
kauppa

4164 Raakapuutukkukauppa

4143 osa Puutavaratuotetukkukauppa

4169 osa Muiden raaka-aineiden tukkukauppa

4143 osa Puutavaratuotetukkukauppa

4166 Teuraseläinten tukkukauppa
4199 osa Muualla luokittelematon tukkukauppa

4167 Jätteen ja romun tukkukauppa

4181 Lääketukkukauppa

4183 Hygieniatuotteiden ja kosmetiikan tukku
kauppa

4186 Paperi- ja toimistotarviketukkukauppa

4187 Kirjatukkukauppa

4146 osa Taloustarvikkeiden tukkukauppa

4144 osa Metalli- ja kivennäistuotteiden tukku
kauppa

4182 osa Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden 
tukkukauppa
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617941 Jalometallituotteiden tukkukauppa 4188 osa Kello- ja jalometallitukkukauppa

617942 Kellotukkukauppa 4188 osa

617943 Optisen alan ja valokuvausvälineiden 
tukkukauppa

4189Optisen alan tukkukauppa Optisen alan tukkukauppa
Valokuvausvälineiden tukkukauppa 4191 Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden 

tukkukauppa
Valokopiokoneiden tukkukauppa 4173 osa Toimisto- ja tietokoneiden tukkukauppa

61799 Muu edellä mainitsematon tukkukauppa
4185Huonekalujen ja mattojen tukkukaup Huonekalujen ja mattojen tukkukauppa

pa
Puutarha-alan tukkukauppa 4192 osa Kukkien ja puutarha-alan tukkukauppa
Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa 4155 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
Sairaalakalusteiden tukkukauppa 4182 osa Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden 

tukkukauppa
Kuljetusvälineiden, veneiden, lento 4193 Veneiden ja eräiden muiden kuljetusväli
koneiden tukkukauppa neiden tukkukauppa
Muu 4199 Muualla luokittelematon tukkukauppa

61801 Yleisagentuuritoiminta 4210 osa Yleisagentuuritoiminta

61802 Elintarvike- ja nautintoaineagentuuritoi- 4220 Elintarvike- ja nautintoaineagentuuritoi-
minta minta

61803 Tekstiili- ja vaatetusalan agentuuritoi 4230 Tekstiili- ja vaatetusalan agentuuritoimin
minta ta

618041 Puutavara-agentuuritoiminta 4260 osa Puu- ja paperialan agentuuritoiminta

618042 Paperituoteagentuuritoiminta 4260 osa

61805 T uotantotarvikeagentuuritoiminta
4260Selluloosan, puuhiokkeen agentuuri osa

toiminta
Metalliromun, villan, vuotien ja nah 4270 osa Muiden raaka-aineiden sekä polttoainei
kojen agentuuritoiminta

4250
den agentuuritoiminta

Koneiden ja laitteiden agentuuritoi
minta

osa Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta

Metalli- ja kivennäisvalmisteiden (ra
kennustarvikkeiden)

4250 osa

61809 Muiden tavaroiden agentuuritoiminta 4290 osa Muu agentuuritoiminta

62111 Itsepalvelutavaratalot 4311 osa Itsepalvelutavaratalot

62112 Tavaratalot
Itsepalvelutavaratalot (myyntipinta- 
ala yli 2500 m2)

4311 osa — —

Muu 4312 osa Tavaratalot

62113 Pienoistavaratalot 4313 Pienoistavaratalot

6212 Sekatavarain kauppa
Myyntipinta-ala yli 1000 m2 4312 osa Tavaratalot
Myyntipinta-ala 400 - 999 m2 4313 osa Pienoistavaratalot
Myyntipinta-ala alle 400 m2 4322 osa Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa

62211 Supermarketkauppa 4321 Supermarkettikauppa



221

Koodi
TOIMIALALUOKITUS 1979 
Nimike Koodi

TOIMIALALUOKITUS 1988 
Nimike

62212 Muu elintarvikkeiden yleisvähittäiskaup- 
pa

Elintarvikekioskit
Muu

4337 osa 
4322 osa

Kioskikauppa
Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa

6222 Maito-, meijerituote- ja leipävähittäis- 
kauppa

4333 Maitotalous- ja leipomotuotteiden vähit
täiskauppa

62231 Lihakauppa 4331 Lihan vähittäiskauppa

62232 Kalakauppa 4332 Kalan vähittäiskauppa

62233 Hedelmä- ja vihanneskauppa 4334 Hedelmien ja vihannesten vähittäiskaup
pa

62241 Kioskikauppa 4337 osa Kioskikauppa

62242 Tupakkakauppa 4329 osa Muu päivittäistavaroiden vähittäiskauppa

62249 Edellä mainitsematon elintarvikkeiden 
vähittäiskauppa 

Makeisten vähittäiskauppa 
Luontaistuotteiden vähittäiskauppa 
Muu

4335
4336 
4329 osa

Makeisten vähittäiskauppa 
Luontaistuotteiden vähittäiskauppa 
Muu päivittäistavaroiden vähittäiskauppa

6230 Alkoholijuomien vähittäiskauppa 4340 Alkoholijuomien vähittäiskauppa

6241 Tekstiili- ja vaatetusalan yleisvähittäis- 
kauppa

4351 osa Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden yleis
vähittäiskauppa

62421 Kangaskauppa
Kankaiden vähittäiskauppa 
Ompelutarvikemyymälät, käsityöliik- 
keet

4361
4362 osa

Kankaiden vähittäiskauppa 
Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäis
kauppa

62422 Sisustustekstiilikauppa 
Verhojen, vuodevaatteiden yms. vä
hittäiskauppa 
Mattojen vähittäiskauppa

4363 

4399 osa

Sisustustekstiilien vähittäiskauppa 

Muu sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa

62431 Miesten ja naisten pukukauppa 
Miesten ja naisten tekstiilivaatteet 
Miesten ja naisten nahkavaatteet

Päätoimiset pukuvuokraamot

4352 osa
4353 osa

6750 osa

Vaatteiden erikoisvähittäiskauppa 
Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäis
kauppa
Kotitaloustavaroiden vuokraus

62432 Miesten pukukauppa 
Miesten tekstiilivaatteet 
Miesten nahkavaatteet

4352 osa
4353 osa

Vaatteiden erikoisvähittäiskauppa 
Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäis
kauppa

62433 Naisten pukukauppa 
Naisten tekstiilivaatteet 
Naisten nahkavaatteet

4352 osa
4353 osa

Vaatteiden erikoisvähittäiskauppa 
Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäis
kauppa

62434 Lasten pukukauppa 4354 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa

62435 Turkistavara kauppa 4353 osa Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäis
kauppa
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62441 Miesten ja naisten asustekauppa

62442 Miesten asustekauppa

62443 Naisten asustekauppa

62444 Hattu- ja lakkikauppa

62445 Laukku- ym. nahkatavarakauppa

6245 Jalkineiden vähittäiskauppa

62511 Varsinainen rautakauppa
Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleis- 
vähittäiskauppa
Keittiökalusteiden vähittäiskauppa

LVI-alan vähittäiskauppa 
Ruohonleikkuukoneiden vähittäis
kauppa

62512 Värien, tapettien ja lattianpäällysteiden 
vähittäiskauppa

6252 Maataloustarvikkeiden vähittäiskau ppa

62531 Sähkötarvike- ja valaisinkauppa

62532 Radio- ja kotitalouskonekauppa
Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan 
vähittäiskauppa
Elektroniikan erikoistunut vähittäis
kauppa kotitalouksille 
Kotitietokoneiden ja niiden lisä- ja 
oheislaitteiden (ml. valmisohjelmat) 
vähittäiskauppa
Telepäätelaitteiden (puhelimet, radio- 
ja autopuhelimet) vähittäiskauppa

62591 Urheilutarvikekauppa

62592 Taloustarvikekauppa

6261 Huonekalukauppa

6269 Muu sisustustarvikekauppa

62711 Varsinainen autokauppa
Uusien autojen vähittäiskauppa 
Moottoripyörien, mopojen ja skootte
rien vähittäiskauppa 
Moottorikelkkojen vähittäiskauppa

62712 Käytettyjen autojen kauppa

TOIM IALALUOKITUS 1988
Koodi Nimike

4352 osa Vaatteiden erikoisvähittäiskauppa

4352 osa
4352 osa
4355 Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa

4357 Laukkujen vähittäiskauppa

4356 Jalkineiden vähittäiskauppa

4371 Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähit- 
täiskauppa

4379 osa Muu rauta- ja rakennusalan vähittäis
kauppa

4379 osa
4379 osa

4372 Maalien, tapettien ja lattianpäällysteiden 
vähittäiskauppa

4171 Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvik
keiden tukkukauppa

4381 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähit
täiskauppa

4382 Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vä
hittäiskauppa

4383 osa Tiedonvälitys- ja -käsittelylaitteiden vähit
täiskauppa

4383 osa

4383 osa

4461 Urheilutarvikkeiden vähittäiskauppa

4373 Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa

4391 Huonekalujen vähittäiskauppa

4399 osa Muu sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa

4521 Uusien autojen vähittäiskauppa
4523 Moottoripyörien vähittäiskauppa

4462 osa Veneiden ja eräiden muiden kuljetusväli
neiden vähittäiskauppa

4522 Käytettyjen henkilöautojen vähittäiskaup
pa
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62713 Autotarvike- ja varaosakauppa
Varaosien, akkujen yms. vähittäis
kauppa
Renkaiden vähittäiskauppa 
Autoradioiden vähittäiskauppa

Autoradiopuhelimien vähittäiskauppa

Kotitalouskäyttöön tarkoitettujen 
asunto-, matkailu- yms. perävaunujen 
vähittäiskauppa

4525

4524
4382 osa

4383 osa

4526

Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden 
vähittäiskauppa 
Renkaiden vähittäiskauppa 
Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vä
hittäiskauppa
Tiedonvälitys- ja -käsittelylaitteiden vähit
täiskauppa
Matkailuvaunujen vähittäiskauppa

6272 Huoltamotoiminta 4530 Huoltamotoiminta

6281 Apteekkitavarain kauppa 4411 Apteekit

6282 Kemikaalitavarain kauppa 4412 Kemikalituotteiden vähittäiskauppa

62911 Kirjakauppa 4421 Kirjojen vähittäiskauppa

62912 Pa pe rita va ra ka u ppa 4422 Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäis
kauppa

629191 Antikvariaattikauppa 4423 Antikvariaattikauppa

629192 Lehtien myynti 4424 Aikakausjulkaisujen vähittäiskauppa

6292 Kultasepänteosten ja kellojen vähittäis
kauppa

4430 Kultasepänteosten ja kellojen vähittäis
kauppa

62931 Valokuvausta rvikekauppa 4441 Valokuvaustarvikkeiden vähittäiskauppa

62932 Optisen alan kauppa 4442 Optisen alan vähittäiskauppa

62933 Terveydenhoitovälinekauppa 4443 Terveydenhoitoalan vähittäiskauppa

62941 Kukkakauppa 4451 Kukkien vähittäiskauppa

62942 Siemenkauppa 4452 osa Puutarha-alan vähittäiskauppa

62991 Kumi- ja muovitavarakauppa 4374 Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskaup
pa

62992 Leikkikalukauppa 4483 osa Leikkikalujen ja askartelutarvikkeiden vä
hittäiskauppa

62993 Musiikkita rvikekauppa 4384 Musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa

62994 Askarteluvälinekauppa 4483 osa Leikkikalujen ja askartelutarvikkeiden vä
hittäiskauppa

62995 Käytettyjen tavaroiden kauppa 4482 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa

62996 Huutokauppatoiminta ym. välityskaup- 
pa vähittäin

Huutokaupat ja -kauppiaat 
Kirjaedustajat, joilla ei ole omaa va-

4210 osa 
4290 osa

Yleisagentuuritoiminta 
Muu agentuuritoiminta

rastoa (sekä autosta että puhelimitse 
myyvät)
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62999 Muiden alojen vähittäiskauppa
Työturvallisuusvälineiden vähittäis
kauppa
Lastenvaunujen ja -rattaiden vähit
täiskauppa
Veneiden ja niiden moottorien vähit
täiskauppa
Muiden kuin huoltamoiden harjoitta
ma polttoaineen myynti kotitalouksille 
Elävien eläinten sekä kennel- ym. ter- 
vikkeiden vähittäiskauppa 
Rottinki- ja korituotteiden vähittäis
kauppa (mm. sokeain myymälät) 
Lahja- ja matkamuistoesineiden vähit
täiskauppa 
Puutarhamyymälät
Muu (leimasimet, peruukit, sekalais
ta)

631111 Yleiset anniskeluravintolat

631112 Kerhoravintolat

631191 Yleiset ruokalat

631192 Kerho- ja työmaaruokalat
Henkilöstöravintolat, laitosruokalat 
Ateriapalvelu

6312 Kahvila- ja baaritoiminta

6313 Makkaran, kahvin yms. kojumyynti 
Kojut
Ruoka-automaatit yms.

632111 Hotellit
Anniskeluravintolalla
Muut

632112 Motellit
Anniskeluravintolalla
Muut

632121 Matkustajakodit

632122 Moottorimajat

63213 Yömajat

632211 Lomakylät

632212 Leirintäalueet

632213 Vapaa-aikatäysihoitolat

632214 Yksityismajoitus

632215 Retkeilymajat

TOIM IALALUOKITUS 1988
Koodi Nimike

4174 osa Muualla luokittelematon koneiden ja tar
vikkeiden tukkukauppa

4484 osa Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäis
kauppa

4462 osa Veneiden ja eräiden muiden kuljetusväli
neiden väh.kauppa

4161 osa Nestemäisten polttoaineiden tukkukaup
pa

4481 Lemmikkieläinten vähittäiskauppa

4399 osa Muu sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa

4485 Lahjatavaroiden vähittäiskauppa

4452 osa Puutarha-alan vähittäiskauppa
4489 Muualla luokittelematon vähittäiskauppa

4811 Yleiset anniskeluravintolat

4812 Kerhoravintolat

4820 osa Kahvilat ja muut luvanvaraiset ravitsemis
liikkeet

4830 Henkilöstöravintolat ja laitosruokalat
4850 Ateriapalvelu

4820 osa Kahvilat ja muut luvanvaraiset ravitsemis
liikkeet

4840 Kahvin, makkaran yms. kojumyynti
4850 Ateriapalvelu

4710 osa Hotellit, joissa anniskeluravintola
4720 osa Muut hotellit

4710 osa Hotellit, joissa anniskeluravintola
4720 osa Muut hotellit

4730 osa Matkustajakodit ja täysihoitolat

4730 osa
8899 osa Muu sosiaalitoiminta ja hyväntekeväisyys

4750 Lomakylät

4770 Leirintäalueet

4730 osa Matkustajakodit ja täysihoitolat

4780 osa Muu majoitustoiminta

4740 Retkeilymajat
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632219 Muu matkailua palveleva erityismajoi- 
tustoiminta

63229 Muu erittelemätön majoitustoiminta 
Huonevälitys ym.
Muu

7111 Rautatieliikenne 
Henkilö- ja tavaraliikenne 
Rautatieliikennettä palveleva toiminta

7112 Linja-auto- ja raitiovaunuliikenne 
Raitiotie- ja metroliikenne 
Linja-autoliikenne 
Linja-autoasemat

7113 Henkilöautoliikenne

7114 Kuorma-auto- ja muu tieliikenne 
Tavarankuljetus 
Terminaalit
Lastinkäsittely tieliikenteen terminaa
leissa

7115 Putkijohtokuljetus

71161 Pysäköintialuetoiminta

71162 Autojen vuokraus ilman kuljettajaa

71169 Muu maaliikennettä palveleva toiminta 
Hinauspalvelut 
Katsastuskonttorit 
Tiepalvelu

71211 Valtameriliikenne
Henkilökuljetus
Tavarankuljetus

71212 Rannikkoliikenne
Henkilökuljetus

Tavarankuljetus

7122 Sisävesiliikenne
Henkilökuljetus

Tavarankuljetus

712311 Luotsilaitos

712312 Majakka laitos

712313 Kanavalaitos

712314 Jäänmurtajatoiminta

71232 Ahtaustoiminta

TOIMIALALUOKITUS 1988
Koodi Nimike

4780 osa Muu majoitustoiminta

4790 Majoitusta palveleva toiminta
4780 Muu majoitustoiminta

5110 Rautateiden henkilö- ja tavaraliikenne
5120 Rautatieliikennettä palveleva toiminta

5210 Raitiotie- ja metroliikenne
5220 Linja-autoliikenne
5611 Linja-autoasemat

5230 Taksiliikenne

5240 Tieliikenteen tavarankuljetus
5652 osa Kuljetusvälitys ja terminaalitoiminta
5669 osa Muu lastinkäsittely

5500 Putkijohtokuljetus

5612 Maksullinen pysäköinti

6710 osa Kulkuneuvojen vuokraus

5240 osa Tieliikenteen tavarankuljetus
8140 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
9290 osa Muu järjestötoiminta

5311 Meriliikenteen henkilökuljetus
5312 Meriliikenteen tavarankuljetus

5321 osa Rannikko- ja sisävesiliikenteen henkilö
kuljetus

5322 osa Rannikko- ja sisävesiliikenteen tavaran
kuljetus

5321 osa Rannikko- ja sisävesiliikenteen henkilö
kuljetus

5322 osa Rannikko- ja sisävesiliikenteen tavaran
kuljetus

5621 osa Navigointia palveleva toiminta

5621 osa
5623 osa Satama- ja kanavalaitos

5629 osa Jäänmurtajat ja muu vesiliikennettä pal
veleva toiminta

5661 Ahtaus

8 471186J
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71233 Satamalaitos

71239 Muu vesiliikennettä palveleva toiminta 
Alusten pelastus 
Alusten vuokraus

7131 llmakuljetus

7132 Ilmaliikennettä tukeva toiminta
Lentokentät, lentoterminaalit 
Lentokoneiden huolto ja lennonjohto 
Ilma-alusten vuokraus Ilman kuljetta
jaa

71911 Matkatoimistotoiminta

71912 Huolinta ja rahtaus

71919 Muu kuljetusta palveleva toiminta

7192 Varastointi

72001 Postiliikenne

72002 Teleliikenne 
Puhelinliikenne 
Muu teleliikenne 
Yhteisantennit yms. 
Muu

8101 Rahalaitostoiminta 
Keskuspankkitoiminta 
Talletuspankit 
Kiinnitysluottopankit 
Muu rahalaitostoiminta

8102 Muu rahoituslaitostoiminta 
Kehitysluototus 
Luottokorttiluototus 
Factoring, osamaksukaupan rahoitus 
yms.
Kehitys ja sijoitusyhtiöt
Takaustoiminta
Muu

8103 Rahoituspa Ivelutoiminta

8201 Henki- ja eläkevakuutus 
Henkivakuutus 
Eläkevakuutuslaitokset 
Sairas- ja hautauskassat 
T yöttömyyskassat

8202 Vahinkovakuutus

8203 Jälleenvakuutus

8311 Asuntojen hallinta ja vuokraus

8312 Muiden kiinteistöjen omistus

83131 Isännöitsijätoiminta

TOIMIALALUOKITUS 1988
Koodi Nimike

5623 osa Satama- ja kanavalaitos

5622 Alusten pelastuspalvelut
6710 osa Kulkuneuvojen vuokraus

5400 Ilmaliikenne

5631 Lentoasemien palvelut
5639 Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta
6710 osa Kulkuneuvojen vuokraus

5640 Matkatoimistot

5651 Huolinta ja rahtaus

5652 osa Kuljetusvälitys ja terminaalitoiminta

5670 Varastointipalvelut

5700 Postiliikenne

5810 Puhelinliikenne
5820 Muu teleliikenne
5830 Ohjelmansiirtopalvelut
5840 Teleliikennettä palveleva toiminta

6111 Keskuspankkitoiminta
6112 T alletuspankkitoiminta
6113 Kiinnitysluottopankkitoiminta
6119 Muu pankkitoiminta

6121 Kehitysluototus
6122 Luottokorttiluototus
6129 Muualla luokittelematon rahoitustoiminta

6131 Kehitys- ja sijoitusyhtiötoiminta
6140 osa Rahoituspalvelu
6139 Muu sijoitustoiminta

6140 osa Rahoituspalvelu

6230 Henkivakuutus
6221 Eläkevakuutuslaitokset
6242 Sairausavustuskassat
6222 T yöttömyyskassat

6241 osa Vahinkovakuutusyhtiöt

6241 osa
6511 Asuntojen ja asuinkiinteistöjen vuokraus

6519 Muiden kiinteistöjen vuokraus

6530 Kiinteistön huolto ja isännöinti



227

Koodi
TOIMIALALUOKITUS 1979 
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83132 Kiinteistöjen kauppa ja välitys

8321 Lainopillinen palvelutoiminta

8322 Kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelu

8323 Automaattinen tietojenkäsittely 
Tietojenkäsittelypalvelu 
Atk-suunnittelu ja ohjelmointi 
Tietopankit 
Muu

83241 Rakennustekninen palvelutoiminta 
Maa- ja vesirakentaminen

Arkkitehtipalvelut
Rakennetekninen palvelu
LVI-tekniikka
Sähkötekniikka
Muu

83249 Muu tekninen palvelutoiminta 
Yhdyskuntasuunnittelu yms. 
Kone- ja prosessisuunnittelu 
Tekninen testaus, muu

8325 Markkinointipalvelutoiminta 
Mainostoimistot 
Mainosten välitys ja jakelu 
Markkinatutkimus 
Nimi- ja osoitetietojen myynti

83291 Konekirjoitus, monistus ja postitus 
Konekirjoitus, monistus, pääkirjoitus 
Postitus

83292 Työnvälitys
Työvoimatoimistot
Työvoiman vuokraus ja muu välitys

83293 Uutistoimistotoiminta

83294 Vartioimistoiminta 
Vartiointi- ja turvallisuuspalvelu 
Vartio- ja poliisikoirien koulutus

83299 Edellä mainitsematon liike-elämää pal-
veleva toiminta

Liikkeenjohdon konsultointi 
Muotoilu ja muotisuunnittelu 
Kone- ja laitehuolto 
Pakkaamispalvelu 
Messut yms. Pr-toiminta 
Mannekiinitoimistot 
Luottotietopalvelu 
Tulkkaus, kielenkääntö, muu 
Hallintayhtiöt

TOIMIALALUOKITUS 1988
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6520 Asuntojen ja kiinteistöjen välitys ja kaup
pa

7530 osa Lakiasiain palvelu

7520 Klrjanpitopalvelu

7210 Tietokone- ja käsittelypalvelu
7220 Atk-suunnittelu ja -ohjelmointi
7230 osa Tietopankkitoiminta
7290 Muu tietojenkäsittelypalvelu

7121 Maa- ja vesirakentamisen tekninen palve
lu

7122 Arkkitehtipalvelut
7123 Rakennetekninen palvelu
7124 LVI-tekninen suunnittelu
7125 Sähkötekninen suunnittelu
7129 Muu rakennustekninen palvelu

7110 Yhdyskuntasuunnittelu ja -tutkimus
7130 Kone- ja prosessisuunnittelu
7190 Muu tekninen palvelu

7541 Mainostoimistot
7542 Mainosten välitys ja jakelu
7510 osa Liikkeenjohdon ja hallinnon palvelut
7230 osa Tietopankkitoiminta

7642 osa Tekstinkäsittely- ja monennuspalvelu
7643 osa Postitus-, jakelu- ja kuriiripalvelu

7611 T yövoimatoimistot
7619 osa Muu työvoiman välitys ja vuokraus

7620 Uutisvälitys

7630 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelu
9800 Muualla luokittelemattomat palvelut

7510 osa Liikkeenjohdon ja hallinnon palvelut
7641 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
7644 Koneiden ja laitteiden huolto
7645 Pakkaamispalvelu
7549 osa Muu markkinointipalvelu
7619 osa Muu työvoiman välitys ja vuokraus
6140 osa Rahoituspalvelu
7649 Muu liike-elämää palveleva toiminta
7700 Hallintayhtiöt
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8330 Koneiden ja laitteiden vuokraus
Maatalouskoneiden ja -laitteiden 
vuokraus
Rakennuskoneiden ja laitteiden vuok
raus
Toimistokoneiden ja laitteiden vuok
raus
Kotitaloustavaroiden vuokraus 
Teollisuuskoneiden ja muiden laittei
den vuokraus

9111 Lainsäädännöllinen ja toimeenpaneva 
julkinen valta

9112 Julkinen yleishallinto
Suomen Akatemia, Tekes 
Muu

9113 Opetustoimen yleinen hallinto

9114 Terveydenhuollon yleinen hallinto

9115 Sosiaaliturvan ja sosiaalipalvelujen ylei
nen hallinto 

Yleinen hallinto 
Kansaneläkelaitos

9116 Työvoima- ja elinkeinoasiain yleinen hal
linto

Yleinen hallinto 
Ilmailuhallitus

9119 Muu yleinen hallinto 
Kulttuuriasiain hallinto 
Muu

9121 Maanpuolustus

9122 Väestönsuojelu

9131 Poliisitoimi

9132 Oikeuslaitos
Oikeudenhoito
Oikeusaputoimistot

9133 Vankeinhoito

9134 Palo- ja pelastustoimi

9135 Rajojen vartiointi

9201 Viemäri- ja jätevesihuolto

9202 Jätehuolto

9203 Rakennusten puhdistus ja siivous
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6720

6730

Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuok
raus
Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus

6740 Toimistokoneiden ja -laitteiden vuokraus

6750
6790

Kotitaloustavaroiden vuokraus 
Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus

8110 osa Julkinen yleishallinto

8620
8110

osa
osa

Tutkimusta palveleva toiminta 
Julkinen yleishallinto

8120 osa Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto

8130 osa Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallin
to

8130
6210

osa
Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta

8140
5631

Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto 
Lentoasemien toimintaan liittyvät palve
lut

8120
8190

osa Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto 
Muu yleinen hallinto

8300 Maanpuolustus

8290 osa Muu yleinen järjestys ja turvallisuus

8210 Poliisitoimi

8230
7530 osa

Oikeudenhoito
Lakiasiainpalvelu

8240 Vankeinhoito

8220 osa Palo- ja pelastustoimi

8290 osa Muu yleinen järjestys ja turvallisuus

6621 Viemäri- ja jätevesihuolto

6622 Jätehuolto

6610 Siivous
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TOIMIALALUOKITUS 1979 
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9204 Teiden, katujen ja ulkotilojen puhtaana
pito

Maanteiden lumenauraus ja hiekoitus 
Katujen ja muiden ulkotilojen lakaisu, 
hiekoitus, lumenluonti 
Viheralueiden hoito ja ylläpito

9209 Muu puhtaanapito

93111 Esiasteen koulut

93112 Perus- ja kansakoulut

93113 Erityiskoulut

93114 Oppikoulut

93115 Muut perus- ja/tai lukioasteen käsittä
vät koulut

93119 Muut yleiskoulutusta antavat oppilaitok
set

9312 Maa- ja metsätalousoppilaitokset

9313 Tekniikan ja käsityöammattien oppilai
tokset

9314 Kuljetuksen ja tietoliikenteen oppilaitok
set

9315 Kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset

9316 Hoitoalan oppilaitokset

9317 Muut keskiasteen ja muuta erityiskoulu
tusta antavat oppilaitokset

9318 Korkean asteen oppilaitokset 
Ammatillisten oppilaitosten opettaja- 
opistot 
Kadettikoulu
Lastentarhanopettajaopistot
Kieli-instituutit
Toimistoalan korkean asteen oppilai
tokset (sihteeriopisto)

9319 Muut oppilaitokset 
Autokoulut 
Kieliopistot 
Kirjeopistot
Oppilaitokset, muut koulujärjestel
mään kuuluvat 
Koulutuskeskukset 
Muut

TOIMIALALUOKITUS 1988 
Koodi Nimike

5320 osa Teiden ja siltojen rakentaminen
6623 osa Ulkotilojen hoito

6623 osa
6629
8511 osa

Muu ympäristön huolto 

Yleissivistävät oppilaitokset

8511 osa
8511 osa
8511 osa
8511 osa

8511 osa

8512 osa Ammatilliset oppilaitokset

8512 osa

8512 osa

8512 osa
8512 osa
8512 osa

8513
8512 osa

Korkeakoulujen opetustoiminta 
Ammatilliset oppilaitokset

8512 osa _*'_
8512 osa
8512 osa
8512 osa — " —

8524
8522
8523 
8519 osa

Autokoulut 
Kielikoulut ja-opistot 
Kirjeopistot
Muu koulutus koulujärjestelmässä

8521 osa Koulutuskeskusten opetustoiminta
8529 osa Muualla luokittelematon koulutus
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93201 Luonnontieteellinen tutkimus

93202 Maatalous- ja metsätieteellinen tutki
mus

93203 Teknistieteellinen tutkimus

93204 Lääketieteellinen tutkimus

93205 Yhteiskuntatieteellinen tutkimus

93206 Humanistinen tutkimus

93209 Muu tutkimus

933111 Yleissairaalahoito
Yleissairaalat
Laitossairaalat

933112 Mielisairaalahoito

933113 Tuberkuloosilaitoshoito

93312 Erikoislääkärien palvelukset (ml. sairaa
loiden avohoito)

Sairaaloiden avohoito 
Lääkäriasemat, yksityisvastaanotto

93313 Hampaanhoito
Terveyskeskusten hampaanhoito 
Muu hampaanhoito

93314 Äitiyshuolto

93319 Muu terveyden- ja avosairaanhoito 
Terveyskeskusten avohoito 
Mielenterveystoimisto, psykoterapeu
tit
Fysikaalinen hoito 
Laboratoriot, röntgentutkimus 
Ambulanssit yms.
Elintarvikevalvonta, yleinen terveys
valvonta jne.
Muu

9332 Eläinlääkintäpalvelu

93411 Lasten ja nuorison laitoshuolto

93419 Lasten ja nuorison muu kuin laitoshuol
to

Päiväkodit
Perhepäivähoito
Muu lasten päivähoito
Kasvatusneuvolatoiminta
Perhehoito
Muu lasten ja nuorten huolto 
Muu

93421 Vanhusten laitoshuolto
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8610 osa Tutkimus

8610 osa

8610 osa
8610 osa
8610 osa
8610 osa
8610 osa

8711 osa Yleissairaalahoito
8719 Muu sairaalahoito

8712 Mielisairaalahoito

8711 osa Yleissairaalahoito

8711
8722

osa
Lääkäriasemat ja yksityisvastaanotto

8721
8723

osa Terveyskeskusten avohoito 
Hammashoito

8721 osa Terveyskeskusten avohoito

8721
8729

osa
Muu avoterveydenhoito

8731
8732
8733
8734

Fysikaalinen hoito
Laboratorio- ja röntgentutkimukset
Sairaankuljetuspalvelukset
Ympäristöterveydenhuolto

8739 Muu terveyspalvelu

8740 Eläinlääkintä

8851 Lasten laitoshuolto

8811 Päiväkotitoiminta
8812 Perhepäivähoito
8819 Muu lasten päivähoito
8822 osa Kasvatus- ja perheneuvolat
8893 osa Perhehoito
8821 osa Yleinen sosiaalityö
8899 osa Muu sosiaalitoiminta ja hyväntekeväisyys

8853 Vanhusten laitoshuolto
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TOIMIALALUOKITUS 1979 TOIM IALALUOKITUS 1988
Koodi Nimike Koodi Nimike

93429 Vanhusten muu kuin laitoshuolto 
Kotipalvelu 8831 osa Varsinainen kotipalvelu
Palvelukeskukset 8832 osa Vanhusten ja vammaisten palvelukeskuk

set
Palvelutalo- ja asuntotoimintaPalvelutalot ja -asunnot 8840 osa

Muu vanhustenhuolto 8821 osa Yleinen sosiaalityö
Vanhusten päivätoimintayksiköt 8891 osa Erityisryhmien ohjattu päivätoiminta
Muu 8899 osa Muu sosiaalitoiminta ja hyväntekeväisyys

93431 Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien 8854 Päihdeongelmaisten laitoshuolto

93439
laitoshuolto

Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien 
muu kuin laitoshuolto 

Polikliininen päihdehuolto 
Hoitokodit, huoltokodit ja ensisuojat

8823
8840 osa

Päihdehuollon poliklinikat 
Palvelutalo- ja asuntotoiminta

Työkokeilutoiminta 8892 osa Suojatyö ja työhön kuntoutus
Muu päihdyttävien aineiden väärin- 8821 osa Yleinen sosiaalityö
käyttäjien huolto 
Muu 8899 osa Muu sosiaalitoiminta ja hyväntekeväisyys

9349 Muu sosiaalinen ja humanitäärinen 
avustustoiminta

Vammaisten laitoshuolto 
Vammaisten kotipalvelu

8852
8831 osa

Vammaisten laitoshuolto 
Varsinainen kotipalvelu

Vammaisten palvelukeskukset 8832 osa Vanhusten ja vammaisten palvelukeskuk
set
Palvelutalo- ja -asuntotoimintaVammaisten palvelutalot ja -asunnot 8840 osa

Kehitysvammahuollon neuvolat ja ko- 8829 osa Muu sosiaalityö
tihoidon ohjaus 
Invalidien elinkeinoneuvonta 8892 osa Suojatyö ja työhön kuntoutus
Vammaisten suojatyö ja työhön kun- 8892 osa
toutus
Kehitysvammaisten päivähuoltola- ja 8891 osa Erityisryhmien ohjattu päivätoiminta
päiväkerhotoiminta 
Invalidien päivätoimintayksiköt 8891 osa _" _
Kehitysvammaisten perhehoito 8893 osa Perhehoito
Muu vammaisten huolto 8821 osa Yleinen sosiaalityö
Muu sosiaalinen ja humanitäärinen 8899 osa Muu sosiaalitoiminta ja hyväntekeväisyys
avustustoiminta
Muu 8899 osa

935011 T y öntekijäjärjestöt 9211 T y öntekijäjä rjestöt

935012 Työ na ntajajä rjestöt 9212 Työnantajajärjestöt

935013 Maataloustuottajain järjestöt 9221 Maataloustuottajien etujärjestöt

93502 Muut elinkeino- ja ammattijärjestöt 9222 Muut elinkeino- ja ammattialajärjestöt

939111 Evankelisluterilainen kirkko 9410 Evankelisluterilainen kirkko

939112 Vapaat evankelisluterilaiset yhteisöt 9490 osa Muu uskonnollinen toiminta

93912 Ortodoksinen kirkko 9420 Ortodoksinen kirkko

93919 Muut uskonnolliset yhteisöt 9490 osa Muu uskonnollinen toiminta

93991 Poliittiset yhteisöt 9230 Puoluepoliittiset järjestöt
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Koodi

93999

9411
94121
94122
9413
94141
94142
94143
9415
94201
94202

94901
94902
94903

94909

9511
9512

95131
95132
95139
9514

TOIMIALALUOKITUS 1979 
Nimike Koodi

TOIMIALALUOKITUS 1988 
Nimike

Edellä mainitsemattomat aatteelliset ja 
sivistykselliset yhteisöt 

Tieteen tukisäätiöt 8620 osa Tutkimusta palveleva toiminta
Muu 9290 osa Muu järjestötoiminta

Elokuvatuotanto 9111 Elokuvatuotanto

Elokuvien jakelu 9112 osa Elokuvien esittäminen

Elokuvien esitys 9112 osa
Radio- ja televisiotoiminta 9120 Radio- ja televisiotoiminta

Teatteri- ja oopperatoiminta 9131 osa Näyttämö- ja konserttitoiminta

Konserttitoiminta 9131 osa
Levytys ja nauhoitus 9132 Äänitysstudiot

Taiteilijat (itsenäiset) 9133 Taiteilijatoiminta

Kirjastot 9141 Kirjastot ja arkistot

Museot, eläin- ja kasvitarhat
Museot, taidemuseot, kuva-arkistot 9142 Museot
Eläin- ja kasvitarhat, taidehallit ja 9143 Näyttelyt
-näyttelyt, luonnonpuistot, nähtävyy
det

Urheilutoiminta 9150 osa Urheilutoiminta

Arpajaistoiminta 9192 osa Rahapelien järjestäminen

Raviratojen palvelukset 
Kilpailujen järjestäminen 9150 osa Urheilutoiminta
Totalisaattoripeli 9192 osa Rahapelien järjestäminen

Muu huvi- ja virkistystoiminta 
T anssipaikat, harrastuspohjaisten 9191 Tanssipaikat ja -koulut
tanssi- ja liikuntakoulujen toiminta 
Bingo 9192 osa Rahapelien järjestäminen
Sirkusten, huvipuistojen, puuhamai 9193 Sirkukset ja huvipuistot
den, tivolien ja pelihallien toiminta 
Purjehdus- ja venekerhot, metsästys 9199 Muu huvi- ja virkistystoiminta
seurat, purje-, lento- ja ilmailukerhot, 
veneiden yms. huvitteluvälineiden 
vuokraamo, muualla luokittelematon 
huvi- ja virkistystoiminta

Jalkine- ym. nahkatavaroiden korjaus 4491 Jalkineiden ja nahkatuotteiden korjaus

Kotitaloussähkölaitteiden korjaus 
Kotitaloussähkölaitteiden korjaus 4492 Kotitaloussähkölaitteiden korjaus
TV-antennien asennus ja korjaus 3630 osa Sähköasennus

Autojen korjaus 4541 Autojen korjaus

Renkaiden korjaus 4543 Renkaiden korjaus

Muiden moottoriajoneuvojen korjaus 4542 Moottoripyörien korjaus

Kellojen ja korujen korjaus 4493 Kellojen ja korujen korjaus
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Koodi
TOIMIALALUOKITUS 1979 
Nimike

9519 Muu kotitalousesineiden korjaus

9520 Pesulapalvelu

9530 Kotitalouspalvelu
Kotitalouspalvelu
Juhlapalvelu

95911 Parturipalvelu

95912 Kampaamo- ja kauneushoitolapalvelu

9592 Valokuvaamo- ja kehittämistoiminta 
Valokuvaamot 
Valokuvauslaboratoriot

95991 Saunat ja hieromapalvelu

95992 Hautauspalvelu

95999 Muu edellä mainitsematon henkilökoh
tainen palvelu 

Lippupalvelu

9600 Kansainväliset järjestöt

TOIMIALALUOKITUS 1988
Koodi Nimike

4499 Muu kotitalousesineiden korjaus

6630 Pesulatoiminta

9520 Kotitalouspalvelu
4850 osa Ateriapalvelu

9510 osa Parturit, kampaamot ja kauneushoitolat

9510 osa

9591 Valokuvaamotoiminta
2906 Valokuvien kehittäminen

9599 osa Muualla luokittelematon henkilöpalvelu- 
toiminta

9592 Hautausalan palvelu

9599 osa Muualla luokittelematon henkilöpalvelu- 
toiminta

9131 osa Näyttämö- ja konserttitoiminta

9300 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset 
edustustot
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