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I. SELITEOSA: TAVARANTOIMITUKSIA JA PALVELUJA KOSKEVAT 
OSASTOT 01–44 JA 48 
 
Yhteinen hankintasanasto CPV sisältää pääsanaston ja lisäsanaston. Pääsanasto sisältää hankintamenettelyssä yleisesti 
käytettyjen tavaroita, rakennustöitä ja palveluja koskevien koodien luettelon. Lisäsanaston tarkoituksena on auttaa 
hankintaviranomaista kuvaamaan sopimuksen kohdetta kattavammin. 
 
Käyttäjä voi valita tarjouskilpailun kohteen kuvaamista varten CPV:n pääsanastossa lueteltuja koodeja ja lisätä koodeja 
lisäsanastosta, mikäli täsmällisempi kuvaus on tarpeen. Kuvausta voi täsmentää käyttämällä tuotteiden osalta 
lisäsanaston jaksoja A–M, palvelujen osalta lähinnä jaksoja P–U ja jaksoja D ja F joko tuotteiden tai palvelujen osalta. 
 
Jos käyttäjä haluaa esimerkiksi ostaa pöytiä, hän valitsee pääsanastosta koodin "39121200-8 Pöydät" perustuotteen 
määrittämiseksi. Lisäsanastoa voi käyttää täsmentämään tuotteen kuvausta: 
– Koodin "FA02-9 Lastentarhakäyttöön" käyttäminen tarkoittaisi, että pöytien täytyy sopia lapsille opetusalalla. 
– Lisäkoodin "FG19-6 Leiriytymiseen/retkeilyyn" käyttäminen voisi tarkoittaa, että pöytien on oltava kevyitä ja/tai 
kokoon taitettavia. 
– Kun pöytiä tarvitaan erikoistilaisuutta varten eikä hankintaviranomainen halua ostaa niitä, koodi "PA01-7 Vuokraus" 
vastaa tätä tarvetta. 
– Esimerkiksi ulkonäkösyistä pöytien valmistusmateriaali voidaan määrittää käyttämällä lisäsanaston A jaksoa. 
 
Huomautus: CPV:n jokainen osasto on puukaavion muotoinen. Kaikkia luokituskoodeja voi käyttää tarjouskilpailussa. 
On kuitenkin suositeltavaa välttää käyttämästä puukaavion yläpäässä olevia koodeja, sillä ne voivat johtaa mahdollisia 
tavarantoimittajia/palveluntarjoajia harhaan. 
 
OSASTO 03: MAA-, KARJA-, KALA- JA METSÄTALOUSTUOTTEET SEKÄ VASTAAVAT 
TUOTTEET  
Tähän osastoon eivät sisälly 
– maatalous-, puutarha- ja metsästyspalvelut, jotka löytyvät ryhmistä 771, 773 ja 776. 
– eläintieteelliset palvelut ja karjanhoitopalvelut, jotka löytyvät ryhmistä 774 ja 775. 
– metsänhoito- ja hakkuupalvelut, jotka löytyvät ryhmästä 772 "Metsänhoitopalvelut". 
– kalastukseen liittyvät palvelut, jotka löytyvät ryhmästä 777. 
– tupakkatuotteet, jotka löytyvät luokasta 1599. 
– maatalouskoneet, jotka löytyvät osastosta 16. 
 
Ryhmä 031: Maatalous- ja puutarhatuotteet 
 
Luokka 0311: Kauppapuutarhoista ja puutarhanhoidosta saadut tuotteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– tupakkatuotteet, jotka löytyvät luokasta 1599. 
 
Luokka 0312: Puutarhatuotteet ja taimitarhan tuotteet 
Tähän luokkaan sisältyvät kaikki puutarhoissa tuotetut kukat ja kasvit – elävät tai leikkokukat, jalostetut tai 
jalostamattomat – sekä puutarhoissa tuotetut kasvinosat (sipulit, juuret, pistokkaat jne.). 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– kukkien siemenet, jotka on luokiteltu siemeniin luokassa 0311. 
– kukkasipulit, jotka on luokiteltu taimitarhan tuotteisiin luokassa 0345. 
– metsätalouden koristekasvit, jotka löytyvät luokasta 0344. 
 
Luokka 0313: Juoma- ja maustekasvit 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– kahvi-, tee-, mate- ja yrttivalmisteet tai -jalosteet, jotka löytyvät luokasta 1586. 
– mauste- ja mausteainevalmisteet tai -jalosteet, jotka löytyvät luokasta 1587. 
 
Luokka 0314: Eläintuotteet ja vastaavat tuotteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– maatalouskoneet, jotka löytyvät osastosta 16. 
– jalostettu hunaja, joka on luokiteltu sokeriin ja vastaaviin tuotteisiin luokassa 1583. 
– öljyteollisuuden vahat, jotka löytyvät luokasta 0922. 
– kasvivahat, jotka löytyvät luokasta 1542. 
– hajusteet ja vahat, jotka löytyvät luokasta 3981. 
 
Ryhmä 032: Viljat, perunat, kasvikset, hedelmät ja pähkinät 
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Luokka 0321: Viljat ja perunat 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– siemenet, jotka löytyvät luokasta 0311. 
– perunatuotteet ja perunajalosteet, jotka löytyvät ryhmästä 153. 
 
Luokka 0322: Kasvikset, hedelmät, pähkinät 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– kasvis-, hedelmä- ja pähkinävalmisteet tai -jalosteet, jotka löytyvät luokasta 1533. 
 
Ryhmä 033: Maatalous-, riistatalous- ja kalataloustuotteet 
 
Luokka 0331: Kalat, äyriäiset ja vedestä saatavat tuotteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– kalavalmisteet tai -jalosteet, jotka löytyvät ryhmästä 152. 
– muiden eläinten kalarehut, jotka löytyvät luokasta 1571. 
 
Luokka 0332: Nautakarja, muu karja ja pikkueläimet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– munat, jotka löytyvät luokasta 0314. 
– lihavalmisteet tai -jalosteet, jotka löytyvät luokista 1511 ja 1513. 
– maitotaloustuotteet, jotka löytyvät ryhmästä 155. 
– muiden eläinten eläinrehut, jotka löytyvät luokasta 1571. 
 
Luokka 0333: Karjataloustuotteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– säilykemaito ja maitotaloustuotteet, jotka löytyvät ryhmästä 155. 
– turkikset ja turkistuotteet, jotka löytyvät ryhmästä 186. 
– vaatteiden valmistusta varten käsitelty eläinten villa, vuodat ja nahat, jotka löytyvät luokasta 1928. 
 
Ryhmä 034: Metsätalous- ja hakkuutuotteet 
 
Luokka 0341: Puutavara 
Tätä osiota käytetään vain raaka-aineiden hankinnassa. Kuvausta voi täydentää materiaalin täsmentämiseksi 
käyttämällä lisäsanaston koodeja etenkin A jakson B ryhmästä. 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– puumassa, joka löytyy luokasta 0346. 
– puupolttoaineet, jotka löytyvät luokasta 0911. 
– rakennusmateriaaliksi jalostettu puutavara, joka löytyy luokasta 4419 (vaneri, parkettilaatat jne.). 
 
Luokka 0342: Kumit 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– vahat. 
 
Luokka 0343: Korkkikaarna 
Tätä osiota käytetään vain raaka-aineiden hankinnassa. Kuvausta voi täydentää materiaalin täsmentämiseksi 
käyttämällä lisäsanaston koodeja etenkin A jakson B ryhmästä. 
 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– korkit, jotka löytyvät luokasta 4461. 
 
Luokka 0344: Metsätaloustuotteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– puutarhassa tuotetut kasvit, jotka löytyvät luokasta 0312. 
 
Luokka 0345: Taimitarhan tuotteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– puutarhatuotteet, jotka löytyvät luokasta 0312. 
 
OSASTO 09: ÖLJYTUOTTEET, POLTTOAINEET, SÄHKÖ JA MUUT ENERGIAN 
LÄHTEET 
Kuvausta voi täsmentää käyttämällä lisäsanaston K jaksoa "Muita määritteitä energian- ja 
vedenjakeluun". 
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Tähän osastoon eivät sisälly 
– poraustornien pystytys-, korjaus- ja purkutyöt, jotka löytyvät kategoriasta 505315. 
– öljyn- ja kaasuntuotantoon liittyvät palvelut, liikenteessä käytetyn maakaasun nesteytys- ja 
höyrystyspalvelut, jotka löytyvät osastosta 76. 
– öljy- ja kaasukenttien tutkimuspalvelut, jotka löytyvät kategorioista 71351 ja 71352. 
 
Ryhmä 091: Polttoaineet 
 
Luokka 0911: Kiinteät polttoaineet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– hiilipohjaiset tuotteet, jotka löytyvät luokasta 0924. 
– ydinpolttoaineet, jotka löytyvät luokasta 0934. 
 
Luokka 0912: Kaasumaiset polttoaineet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– nestekaasu (LPG), joka on luokiteltu öljytuotteisiin luokassa 0913. 
– avaruusalusten moottoreissa käytetyt polttoaineet, jotka löytyvät ryhmästä 241. 
 
Luokka 0913: Raakaöljy ja tisleet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– voiteluvalmisteet, jotka löytyvät luokasta 0921. 
– vaseliini ja maaöljyvahat sekä erikoisbensiinit, jotka löytyvät luokasta 0922. 
– raakaöljy, joka löytyy luokasta 0923. 
 
Ryhmä 092: Raakaöljy, kivihiili ja öljytuotteet 
 
Luokka 0921: Voiteluvalmisteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– muusta kuin öljystä valmistetut voiteluaineet, jotka löytyvät luokasta 2495. 
 
Luokka 0922: Vaseliini ja maaöljyvahat sekä erikoisbensiinit 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– muusta kuin maaöljystä valmistetut vahat. 
 
Ryhmä 093: Sähkö-, lämpö-, aurinko- ja ydinenergia 
 
Luokka 0932: Höyry, kuuma vesi ja vastaavat tuotteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– lämmitysjärjestelmien tarvikkeet, jotka löytyvät ryhmästä 441. 
– keskuslämmitysjärjestelmien tarvikkeet, jotka löytyvät luokasta 4462. 
– höyryä ja/tai kuumaa vettä käyttävien laitteiden asennus tai rakennustyöt, jotka löytyvät osastosta 45. 
– höyrynkehittimet ja höyrykoneet, jotka löytyvät ryhmästä 421. 
– putket, jotka löytyvät luokasta 4416. 
 
Luokka 0933: Aurinkoenergia 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– aurinkopaneelien asennus- ja rakennustyöt, jotka löytyvät luokasta 4526. 
 
Luokka 0934: Ydinpolttoaineet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– uraanimalmit, jotka löytyvät luokasta 1461. 
– radioaktiivisia jätteitä koskevat palvelut, jotka löytyvät luokasta 9052. 
 
OSASTO 14: KAIVOSTUOTTEET, PERUSMETALLIT JA VASTAAVAT TUOTTEET 
Tähän osastoon eivät sisälly 
– perusmetallien tai metalliseosten valu piirrosten tai mallien mukaan, löytyy luokasta 7999. 
– metallipinnoituspalvelut, jotka löytyvät luokasta 7999. 
– muulla materiaalilla kuin metallilla tehtävät pinnoituspalvelut (muovipinnoituspalvelut, fosfatointi, 
emalointi, betonilla päällystäminen jne.), jotka löytyvät luokasta 7999. 
– muut metallipintojen käsittelypalvelut, jotka löytyvät luokasta 7999. 
– taonta, meisto ja metallien muut muotoilupalvelut, jotka löytyvät luokasta 7999. 
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– jauhemetallurgia, joka löytyy luokasta 7999. 
– kaivoslaitteet, jotka löytyvät ryhmästä 431. 
 
Ryhmä 142: Hiekka ja savi 
Tätä osiota käytetään vain raaka-aineiden hankinnassa. Kuvausta voi täydentää materiaalin täsmentämiseksi 
käyttämällä lisäsanaston koodeja etenkin A jakson B ryhmästä. 
 
Ryhmä 143: Kemialliset mineraalit ja lannoitemineraalit 
 
Luokka 1431: Lannoitemineraalit 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– orgaaniset lannoitteet, jotka löytyvät luokasta 2443. 
 
Ryhmä 144: Suola ja puhdas natriumkloridi 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– elintarvikesuola, joka löytyy luokasta 1587. 
 
Ryhmä 145: Muut kaivos- ja louhintatuotteet 
 
Luokka 1452: Jalokivet ja puolijalokivet; hohkakivi; smirgeli; luonnonhioma-aineet; muut mineraalit ja 
jalometallit 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– koruissa käytetyt jalokivet ja puolijalokivet, jotka löytyvät luokasta 1851. 
 
Ryhmä 146: Metallimalmit ja -seokset 
Tätä osiota käytetään vain raaka-aineiden hankinnassa. Kuvausta voi täydentää materiaalin täsmentämiseksi 
käyttämällä lisäsanaston koodeja etenkin A jakson A ryhmästä. 
 
Luokka 1461: Metallimalmit 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– metallituotteet, jotka luokitellaan tuotenimen mukaan ja joihin lisätään materiaali lisäsanaston avulla. 
– ydinpolttoaineeksi jalostettu uraani, joka löytyy luokasta 0934. 
 
Luokka 1462: Metalliseokset 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– metalliseoksesta valmistetut tuotteet, jotka luokitellaan tuotenimen mukaan ja joihin lisätään materiaali 
lisäsanaston avulla. 
 
Ryhmä 147: Epäjalot metallit 
Tätä osiota käytetään vain raaka-aineiden hankinnassa. Kuvausta voi täydentää materiaalin täsmentämiseksi 
käyttämällä lisäsanaston koodeja etenkin A jakson A ryhmästä. 
 
Ryhmä 148: Erilaiset ei-metalliset kaivannaiset 
Tätä osiota käytetään vain raaka-aineiden hankinnassa. Kuvausta voi täydentää materiaalin täsmentämiseksi 
käyttämällä lisäsanaston koodeja etenkin A jakson B ryhmästä. 
 
Ryhmä 149: Kierrätysraaka-aineet 
Tätä osiota käytetään vain raaka-aineiden hankinnassa. Kuvausta voi täydentää materiaalin täsmentämiseksi 
käyttämällä lisäsanaston koodeja. 
 
OSASTO 15: ELINTARVIKKEET, JUOMAT, TUPAKKA JA VASTAAVAT TUOTTEET 
Kuvausta voi täsmentää käyttämällä lisäsanaston H jaksoa "Muita määritteitä elintarvikkeille, juomille 
ja aterioille". 
Tähän osastoon eivät sisälly 
– elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneet tai niiden osat, jotka löytyvät ryhmästä 422. 
 
Ryhmä 151: Eläintuotteet, liha ja lihatuotteet 
 
Luokka 1511: Liha 



 7 

Tähän luokkaan eivät sisälly 
– elävät eläimet, jotka löytyvät ryhmästä 033. 
 
Ryhmä 152: Kalavalmisteet ja -säilykkeet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– tuore kala, joka löytyy luokasta 0331. 
– muille eläimille tarkoitettu tuore kala, joka löytyy luokasta 1571. 
– kalakeitto, joka löytyy luokasta 1589. 
 
Ryhmä 153: Hedelmät, vihannekset ja vastaavat tuotteet 
 
Luokka 1531: Perunat ja perunatuotteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– jalostamattomat perunat, jotka löytyvät luokasta 0321. 
 
Luokka 1533: Hedelmä- ja vihannesjalosteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– tuoreet vihannekset, hedelmät ja pähkinät, jotka löytyvät luokasta 032. 
 
Ryhmä 154: Eläin- tai kasviöljyt ja -rasvat 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– maissiöljy, joka on luokiteltu tärkkelyksiin ja tärkkelyspitoisiin tuotteisiin luokassa 1562. 
– kaakaovoi, -rasva tai -öljy, jotka on luokiteltu kaakaotuotteisiin luokassa 1584. 
– eteeriset öljyt, jotka löytyvät luokasta 2492. 
 
Ryhmä 155: Maitotaloustuotteet 
 
Luokka 1551: Maito ja kerma 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– tuore maito, joka löytyy luokasta 0333. 
– maitokaakaojuoma, joka löytyy luokasta 1598. 
 
Ryhmä 156: Viljavalmisteet, tärkkelykset ja tärkkelyspitoiset tuotteet 
 
Luokka 1562: Tärkkelykset ja tärkkelyspitoiset tuotteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– lääkinnälliseen käyttöön tarkoitetut glukoosiliuokset, jotka löytyvät luokasta 3369. 
 
Ryhmä 158: Sekalaiset elintarvikkeet 
 
Luokka 1581: Leipä ja muut tuoreet leipomo- ja konditoriatuotteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– paahdettu leipä ja muut vastaavat tuotteet, jotka löytyvät luokasta 1582. 
 
Luokka 1583: Sokeri ja vastaavat tuotteet 
Tähän luokkaan ei sisälly 
– luonnonhunaja, joka löytyy luokasta 0314. 
 
Luokka 1584: Kaakao; suklaa ja makeiset 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– kaakaopavut, jotka löytyvät luokasta 0313. 
– maitokaakaojuoma, joka löytyy luokasta 1598. 
 
Luokka 1585: Pasta 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– mannasuurimot, jotka löytyvät luokasta 1562. Tässä luokassa "Kuskus" tarkoittaa kokonaista ateriaa. 
 
Luokka 1586: Kahvi, tee ja vastaavat tuotteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– teepensaat ja raaka mate, jotka löytyvät luokasta 0313. 
 
Luokka 1587: Mausteaineet 
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Tähän luokkaan eivät sisälly 
– sinapinsiemenet, jotka löytyvät luokasta 0311. 
– maustekasvit ja jalostamattomat mausteet, jotka löytyvät luokasta 0313. 
– muu suola kuin elintarvikesuola, joka löytyy ryhmästä 144. 
 
OSASTO 16: MAATALOUSKONEET 
 
Ryhmä 166: Maa- tai metsätaloudessa käytettävät erikoiskoneet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– maataloustuotteiden kuivauslaitteet, jotka on luokiteltu elintarviketeollisuuden koneiksi luokassa 4221. 
 
Ryhmä 167: Traktorit 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– maataloudessa käytettävien ajoneuvojen osat ja lisävarusteet, jotka löytyvät ryhmästä 343. 
 
Ryhmä 168: Maa- ja metsätalouskoneiden osat 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– maa- ja metsätalouskoneiden korjaus-, huolto- ja asennuspalvelut, jotka löytyvät luokista 5053 ja 5152. 
 
OSASTO 18: VAATTEET, JALKINEET, MATKALAUKKUTUOTTEET JA TARVIKKEET 
 
Ryhmä 181: Työvaatteet, erikoistyövaatteet ja työasusteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– sotilaiden ja poliisien asut, jotka löytyvät luokasta 3581. 
– suojavaatteet ja -asusteet, jotka löytyvät luokista 3511 ja 3581. 
 
Ryhmä 182: Päällysvaatteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– turkistuotteet, jotka löytyvät ryhmästä 186. 
– sotilaiden ja poliisien asut, jotka löytyvät luokasta 3581. 
– suojavaatteet ja -asusteet, jotka löytyvät luokista 3511 ja 3581. 
 
Ryhmä 183: Asut 
 
Luokka 1831: Alusvaatteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– rintaliivit ja vastaavat tuotteet, jotka löytyvät luokasta 1832. 
 
Ryhmä 184: Erikoisvaatteet ja -vaatetustarvikkeet 
 
Luokka 1841: Erikoisvaatteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– työvaatteet, jotka löytyvät ryhmästä 181. 
– sotilaiden ja poliisien asut, jotka löytyvät luokasta 3581. 
– suojavaatteet ja -asusteet, jotka löytyvät luokista 3511 ja 3581. 
 
Luokka 1842: Vaatetustarvikkeet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– työasusteet, jotka löytyvät luokasta 1814. 
– hattukoristeet, jotka löytyvät luokasta 1844. 
 
Luokka 1844: Hatut ja päähineet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– sotilaspäähineet, jotka löytyvät luokasta 3581. 
 
Ryhmä 185: Korut, kellot ja vastaavat tuotteet 
 
Luokka 1851: Korut ja vastaavat tuotteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– raa'at jalokivet ja puolijalokivet sekä jalometallit, jotka löytyvät luokasta 1452. 
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Luokka 1852: Henkilökohtaiset ajanmittauslaitteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– muut kuin ranne- ja taskukellot, jotka löytyvät luokasta 3925. 
 
Luokka 1853: Lahjat ja palkinnot 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– mitalit, jotka löytyvät luokasta 1851. 
 
Ryhmä 186: Turkikset ja turkistuotteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly nahka, vuodat ja nahat, jotka sisältyvät osastoon 19. 
 
Ryhmä 188: Jalkineet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– ortopediset jalkineet, jotka löytyvät luokasta 3314. 
 
OSASTO 19: NAHKA JA TEKSTIILIKANKAAT, MUOVI- JA KUMIMATERIAALIT 
Tähän osastoon eivät sisälly 
– tekstiilien valmistuksessa käytettävät raa'at kasviaineet, jotka löytyvät luokasta 0311. 
– vaatteet, jotka löytyvät osastosta 18; suoja- ja turvavaatteet, jotka löytyvät luokasta 3511; 
sairaalahenkilöstön työasut, jotka löytyvät luokasta 3319, ja urheiluvaatteet, joita ei ole luokiteltu 
osastoon 18 vaan jotka löytyvät ryhmästä 374. 
– tekstiilien viimeistely, kuten kuitujen, lankojen ja kankaiden värjäys, sekä kankaiden painanta ja muu 
tekstiilien viimeistely, jotka löytyvät luokasta 9839. 
– vaatteiden ja tekstiilien korjaus, joka löytyy luokasta 5083. 
– leirintävälineiden korjaus ja huolto, joka löytyy luokasta 5088. 
– muoviosien valmistus, joka löytyy luokasta 7999. 
 
Ryhmä 191: Nahka 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– eläinten vuodat, jotka löytyvät luokasta 1928. 
– nahkatuotteet, jotka löytyvä tuotenimen perusteella. 
 
Ryhmä 192: Tekstiilikankaat ja vastaavat tuotteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– käsittelemätön eläinten villa, joka löytyy luokasta 0333. 
– tekstiililangat, jotka löytyvät ryhmästä 194. 
– tekstiilivanu, langat ja kankaat tekniseen käyttöön, jotka löytyvät luokasta 3956. 
 
Ryhmä 194: Tekstiililangat 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– tekstiilikankaat, jotka löytyvät ryhmästä 192. 
– tekstiilivanu, langat ja kankaat tekniseen käyttöön, jotka löytyvät luokasta 3956. 
 
Ryhmä 195: Kumi- ja muovimateriaalit 
 
Luokka 1951: Kumituotteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– luonnonkumi, joka löytyy luokasta 0311. 
– kumituotteet, jotka löytyvät tuotenimen perusteella. 
 
Luokka 1952: Muovituotteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– alkumuotoiset muovit, jotka löytyvät ryhmästä 245. 
– hartsituotteet, jotka löytyvät luokasta 2432. 
 
Ryhmä 197: Synteettinen kumi ja kuidut 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– synteettiset ompelulangat ja muut langat, jotka löytyvät luokasta 1944. 
 
OSASTO 22: PAINOTUOTTEET JA VASTAAVAT TUOTTEET 
Tähän osastoon eivät sisälly 
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– painopalvelut, jotka löytyvät luokasta 7981. 
– kirjojen sidonta- ja viimeistelypalvelut, jotka löytyvät luokasta 7997. 
– ladontaan liittyvät palvelut ja painolevyn valmistuspalvelut, jotka löytyvät luokasta 7982. 
– ohjelmistojen monistus, joka löytyy luokasta 7226. 
– videotallennus- ja äänen tallennuspalvelut, jotka löytyvät luokasta 7999. 
 
Ryhmä 221: Painetut kirjat, esitteet ja lehtiset 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– sanomalehdet, aikakauskirjat, -julkaisut ja -lehdet, jotka löytyvät ryhmästä 222. 
 
Ryhmä 224: Postimerkit, sekkilomakkeet, setelit, osakekirjat, mainosmateriaali, luettelot ja 
käsikirjat 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– yleiset postitoimistolaitteet, jotka löytyvät luokasta 3013. 
– postimerkkikirjat ja -kansiot, jotka löytyvät luokasta 2284. 
– edellä mainittujen tuotteiden tuotannossa käytetty paperi, joka löytyy luokasta 3019. 
 
Ryhmä 225: Painolevyt tai -sylinterit tai muut painovälineet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– toimistoissa käytettävät offsetpainokoneet, jotka löytyvät luokasta 3012. 
– painokoneet, jotka löytyvät luokasta 4299. 
 
Ryhmä 226: Muste 
Tähän ryhmään ei sisälly 
– toimistotarvikkeisiin kuuluva muste (värityynyt, värimustekasetit jne.), joka löytyy luokasta 3019. 
 
Ryhmä 228: Paperista tai kartongista valmistelut luettelot, tilikirjat, irtokannet, lomakkeet ja 
muut painetut paperitavarat 
 
Luokka 2281: Paperista tai kartongista valmistetut luettelot 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– painetut kirjat, jotka löytyvät luokasta 2211. 
 
OSASTO 24: KEMIALLISET TUOTTEET 
 
Ryhmä 242: Värit ja pigmentit 
 
Luokka 2422: Parkki- ja värjäysuutteet, tanniinit ja väriaineet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– värjäyksessä käytettävät kasvijohdannaiset, jotka löytyvät luokasta 2432. 
 
Ryhmä 244: Lannoitteet ja typpiyhdisteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly lannoitemineraalit, jotka löytyvät luokasta 1431. 
 
Ryhmä 246: Räjähdysaineet 
 
Luokka 2461: Räjähteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly aseet ja ammukset, jotka löytyvät ryhmästä 353. 
 
Ryhmä 249: Hienokemikaalit ja erilaiset kemialliset tuotteet 
 
Luokka 2495: Kemialliset valmisteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– peruskemikaalit, jotka löytyvät ryhmästä 243. 
– värit ja pigmentit, jotka löytyvät ryhmästä 242. 
– räjähteet, jotka löytyvät ryhmästä 246. 
– liimat, jotka löytyvät luokasta 2491. 
– valokuvauskemikaalit, jotka löytyvät luokasta 2493. 
 
Luokka 2496: Erilaiset kemialliset tuotteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
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– peruskemikaalit, jotka löytyvät ryhmästä 243. 
– värit ja pigmentit, jotka löytyvät ryhmästä 242. 
– räjähteet, jotka löytyvät ryhmästä 246. 
– liimat, jotka löytyvät luokasta 2491. 
– valokuvauskemikaalit, jotka löytyvät luokasta 2493. 
 
OSASTO 30: TOIMISTO- JA ATK-LAITTEET JA -TARVIKKEET, LUKUUN OTTAMATTA 
KALUSTEITA JA TIETOKONEOHJELMATUOTTEITA 
Tätä osastoa käytetään vain laitteiden hankintaan. Kuvausta voi täsmentää käyttämällä lisäsanaston 
J jaksoa "Muita määritteitä tietokone-, tieto- tai viestintätekniikkaan". 
 
Ryhmä 301: Toimistokoneet, -laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta tietokoneita, tulostimia ja 
kalusteita 
 
Luokka 3012: Valokopiokoneet ja offsetpainokoneet ja -laitteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– valokopio- ja lämpökopiokoneiden kulutustarvikkeet, värikasetteja lukuun ottamatta, jotka löytyvät 
luokista 2261 ja 3019. 
– painoteollisuuden ja painopalvelujen laitteet, jotka löytyvät ryhmästä 225. 
 
Luokka 3013: Postitoimistolaitteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– postimerkit, jotka löytyvät ryhmästä 224. 
 
Luokka 3014: Lasku- ja kirjanpitokoneet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– laskimen nauhat ja rummut, jotka löytyvät luokasta 3019. 
 
Luokka 3015: Kirjoituskoneet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– kirjoituskoneen värinauhat, jotka löytyvät luokasta 3019. 
 
Luokka 3016: Magneettikortit 
Tähän luokkaan eivät sisälly sellaiset muut henkilökohtaiset kortit – magneettikortit tai muut kortit – jotka voidaan 
luokitella CPV:ssä tuotteen nimen perusteella ja yhdistää lisäkoodiin "CA16-8 Magneettinen", kuten henkilökortit, 
jotka löytyvät luokasta 3512. 
 
Luokka 3017: Nimiöintikoneet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– merkit ja laput, jotka löytyvät luokista 3019, 3512 ja 3956. 
 
Ryhmä 302: Atk-laitteet ja tarvikkeet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– muut toimistokoneet kuin tietokoneet, jotka löytyvät ryhmästä 301. 
 
Luokka 3021: Tietojenkäsittelylaitteet (laitteisto) 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– syöttö- ja ulostuloyksiköt, jotka löytyvät luokasta 3023. 
 
OSASTO 31: SÄHKÖKONEET, -KOJEET, -LAITTEET JA -KULUTUSTARVIKKEET; 
VALAISTUS 
 
Ryhmä 311: Sähkömoottorit, -generaattorit ja -muuntajat 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien korjaus, huolto ja käämityksen uusiminen, jotka löytyvät 
luokista 5053 ja 5111. 
 
Ryhmä 312: Sähkönjakelu- ja ohjauslaitteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– sähkönjakelu- ja ohjauslaitteiden asennus, joka löytyy luokasta 5111. 
– rakentamiseen liittyvä sähköjohtojen ja -laitteiden asennus, joka löytyy luokasta 4531. 
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Ryhmä 313: Eristetyt sähköjohdot ja kaapelit 
 
Luokka 3131: Sähköverkot 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– muut verkot kuin sähköverkot, jotka löytyvät luokista 4411, 4413 ja 4416. 
 
Luokka 3134: Kaapelitarvikkeet, eristetyt 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– putkien eristetyt liitoskappaleet, jotka löytyvät luokasta 4416. 
 
Ryhmä 315: Valaistuslaitteet ja sähkölamput 
 
Luokka 3151: Sähköhehkulamput 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– valaisimet ja valaistustarvikkeet sekä lamppujen ja valaisinten osat, jotka löytyvät luokista 3152 ja 3153. 
 
Luokka 3152: Valaisimet ja valaistustarvikkeet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– sähköhehkulamput, jotka löytyvät luokasta 3151. 
– lamppujen ja valaisinten osat, jotka löytyvät luokasta 3153. 
 
Ryhmä 316: Sähkölaitteet ja -kojeet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– sähkölaitteiden ja -kojeiden korjaus ja huolto, joka on luokiteltu koodilla 50532000. 
– sähkölaitteiden ja -kojeiden asennus, joka löytyy ryhmästä 511. 
– tieliikenteen, rautateiden ja muiden vastaavien valaistus- ja merkinantolaitteiden asennus, joka löytyy 
luokasta 4531. 
 
Luokka 3161: Moottoreiden ja ajoneuvojen sähkölaitteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– johdot, jotka löytyvät ryhmistä 313 ja 443. 
 
Luokka 3162: Akustiset tai visuaaliset merkinantolaitteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– merkinantovalot, jotka löytyvät luokasta 3151. 
– liikennevalot, jotka löytyvät luokasta 3499. 
– rautatieliikenteen ohjauslaitteet, jotka löytyvät luokasta 3463. 
– poliisin merkinantolaitteet, jotka löytyvät luokasta 3526. 
 
Ryhmä 317: Sähkötarvikkeet, sähkömekaaniset ja -tekniset tarvikkeet 
 
Luokka 3171: Elektroniset laitteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– toimistokäyttöön tarkoitetut elektroniset laitteet, jotka löytyvät ryhmästä 301. 
– vain lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut elektroniset laitteet, jotka löytyvät osastosta 33. 
– vain puolustus- ja poliisivoimien käyttöön sekä muuhun turvatoimintaan tarkoitetut elektroniset laitteet, jotka 
löytyvät osastosta 35. 
 
OSASTO 32: RADIO-, TELEVISIO-, VIESTINTÄ- JA TELELIIKENNELAITTEET JA 
NIIHIN LIITTYVÄT LAITTEET 
Kuvausta voi täsmentää käyttämällä lisäsanaston J jaksoa "Muita määritteitä tietokone-, tieto- tai 
viestintätekniikkaan". 
 
Ryhmä 322: Radiopuhelin-, radiosähkötys-, radio- tai televisiolähettimet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– radiopuhelin-, radiosähkötys-, radio- tai televisiolähetinten korjaus, huolto ja asennus, jotka löytyvät 
luokista 5033, 5034, 5132 ja 5133. 
 
Ryhmä 323: Televisio- ja radiovastaanottimet, äänen tai kuvan tallennus- tai toistolaitteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– televisio- ja radiovastaanotinten sekä äänen tai kuvan tallennus- tai toistolaitteiden korjaus, huolto ja asennus, 
jotka löytyvät luokista 5033, 5034 ja 5131. 
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Luokka 3232: Televisiovastaanottimet ja av-laitteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– katodisädeputket, jotka löytyvät luokasta 3167. 
– television katodisädekuvaputket, jotka löytyvät luokasta 3171. 
 
Ryhmä 324: Verkot 
 
Luokka 3242: Verkkolaitteisto 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– verkkoliittymät, jotka löytyvät luokasta 3023. 
– verkkopalvelimet, jotka löytyvät luokasta 4882. 
 
Ryhmä 325: Teleliikenteen laitteet ja tarvikkeet 
 
Luokka 3254: Kytkintaulut 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– sähkökytkintaulut ja muut kuin teleliikenteeseen tarkoitetut kytkintaulut, jotka löytyvät luokasta 3121. 
 
Luokka 3255: Puhelinlaitteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– matkapuhelimet, jotka löytyvät luokasta 3225. 
 
Luokka 3256: Kuituoptiset materiaalit 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– valokuitulaitteet, jotka löytyvät luokasta 3862. 
 
Luokka 3257: Tietoliikennelaitteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– tietoliikenneverkot, jotka löytyvät luokasta 3241. 
– viestintäsatelliitit, jotka löytyvät luokasta 3563. 
 
OSASTO 33: LÄÄKETIETEELLISET LAITTEET, FARMASEUTTISET VALMISTEET JA 
HENKILÖKOHTAISEEN HYGIENIAAN LIITTYVÄT TUOTTEET 
Kuvausta voi täsmentää käyttämällä lisäsanaston L jaksoa "Muita määritteitä lääke- ja 
laboratorioalalle". 
 
Ryhmä 331: Lääketieteelliset laitteet 
 
Luokka 3311: Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen käyttöön tarkoitetut kuvauslaitteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– röntgentarvikkeet, -kehitteet ja -kiinnitteet, jotka löytyvät luokasta 2493. 
– ultraäänidiagnostiikkalaitteet, jotka löytyvät luokasta 3312. 
– kuvauslaitteiden asennus, joka löytyy luokasta 5141. 
– röntgenkuvauspalvelut, jotka löytyvät luokasta 7996. 
– lääketieteelliset kuvantamispalvelut, jotka löytyvät luokasta 8515. 
 
Luokka 3312: Rekisteröintijärjestelmät ja diagnostiikkalaitteet 
Tähän luokkaan ei sisälly 
– röntgendiagnostiikkajärjestelmä, joka löytyy luokasta 3311. 
 
Luokka 3313: Hammashoidon alan välineet ja laitteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– hammasvaha, joka löytyy luokasta 2495. 
– hammasröntgen, joka löytyy luokasta 3311. 
– hammashoitotarvikkeet, jotka löytyvät luokasta 3314. 
– hammashoitotyöasemat, jotka löytyvät luokasta 3319. 
– suun- tai hampaidenhoitovalmisteet ja -tarvikkeet, jotka löytyvät luokasta 3371. 
– hammashoitopalvelut ja niihin liittyvät palvelut, jotka löytyvät luokasta 8513. 
 
Luokka 3314: Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– muut kuin kemialliset lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet ja hematologiset tarvikkeet. 
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Tähän luokkaan eivät sisälly 
– lääkintäkaasut, jotka löytyvät luokasta 2411. 
– verensiirtolaitteet ja -instrumentit, jotka löytyvät luokasta 3319. 
– paperiset sairaalatarvikkeet, jotka löytyvät luokasta 3319. 
 
Luokka 3315: Sädehoito-, mekanoterapia-, sähköhoito- ja fysioterapialaitteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– lääkintäkaasut, jotka löytyvät luokasta 2411. 
 
Luokka 3316: Leikkaussalin tekniikka 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– happiteltat, jotka löytyvät luokasta 3315. 
– kyseisiin laitteisiin ja instrumentteihin tarkoitetut lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet, jotka löytyvät 
luokasta 3314. 
– kirurgiassa käytetyt laitteet ja välineet, kuten keinotekoiset ruumiinosat, jotka löytyvät luokasta 3318. 
 
Luokka 3318: Tukitoiminnot 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– potilasvalvontajärjestelmät, jotka löytyvät luokasta 3319. 
 
Ryhmä 336: Farmaseuttiset tuotteet 
 
Luokka 3362: Veritautien sekä sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– dialyysiliuokset, jotka löytyvät luokasta 3369. 
 
Ryhmä 337: Henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet 
 
Luokka 3371: Hajuvedet, hygienianhoitoon tarkoitetut tuotteet ja kondomit 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– jalkojenhoitovälinesarjat, jotka löytyvät luokasta 3372. 
 
Luokka 3372: Parranajovälineet ja käsien- tai jalkojenhoitovälinesarjat 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– jalkojenhoitotuotteet ja -emulsiot, jotka löytyvät luokasta 3371. 
– kynsienhoitotuotteet, jotka löytyvät luokasta 3374. 
 
Luokka 3373: Silmienhoitotuotteet ja näköä korjaavat linssit 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– astronomiset ja optiset välineet, jotka löytyvät luokasta 3863. 
 
Luokka 3374: Käsien- ja kynsienhoitotuotteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– käsien- ja jalkojenhoitovälinesarjat, jotka löytyvät luokasta 3372. 
 
Ryhmä 339: Ruumiinavaus- ja ruumishuonelaitteet ja -varusteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– lääketieteellisten ja kirurgisten laitteiden ja välineiden korjaus, huolto ja asennus, jotka löytyvät ryhmästä 514 ja 
luokasta 5042 
– laboratoriolaitteet, optiset laitteet ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja), jotka löytyvät osastosta 38. 
– työvaatteet, erikoistyövaatteet ja työasusteet, jotka löytyvät ryhmästä 181. 
 
OSASTO 34: KULJETUSVÄLINEET JA KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
APUTUOTTEET 
Kuvausta voi täsmentää käyttämällä lisäsanaston M jaksoa "Muita määritteitä kuljetusalalle". 
Tähän osastoon eivät sisälly 
– moottoriajoneuvojen korjaus, huolto ja romuttaminen, jotka löytyvät ryhmästä 501. 
– ilma-, rautatie-, tie- ja vesiliikenteeseen liittyvät korjaus- ja huoltopalvelut ja muut palvelut, jotka 
löytyvät luokasta 502. 
 
Ryhmä 341: Moottoriajoneuvot 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– sotilasajoneuvot, jotka löytyvät ryhmästä 354. 
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Luokka 3414: Raskaat moottoriajoneuvot 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– ajoneuvoihin asennettavat nosturit, jotka löytyvät luokasta 4241. 
 
Luokka 3415: Simulaattorit 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– lentosimulaattorit, jotka löytyvät luokasta 3474. 
– laivan komentosillan simulaattorit, jotka löytyvät luokasta 3493. 
– taistelusimulaattorit, jotka löytyvät luokasta 3574. 
 
Ryhmä 343: Ajoneuvojen ja niiden moottoreiden osat ja lisävarusteet 
 
Luokka 3431: Moottorit ja moottoreiden osat (ajoneuvot) 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– moottoreiden ja ajoneuvojen sähkölaitteet, jotka löytyvät luokasta 3161. 
 
Luokka 3432: Muut mekaaniset varaosat kuin moottorit ja moottorin osat 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– ajoneuvojen nopeusmittarit, jotka löytyvät luokasta 3856. 
 
Luokka 3435: Raskaiden ja kevyiden ajoneuvojen renkaat 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– moottoripyöränrenkaat, jotka löytyvät luokasta 3441. 
– polkupyöränrenkaat, jotka löytyvät luokasta 3443. 
– ilma-alusten renkaat, jotka löytyvät luokasta 3473. 
 
Ryhmä 345: Laivat ja veneet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– sota-alukset, jotka löytyvät ryhmästä 355. 
– vesiliikenteeseen liittyvät korjaus- ja huoltopalvelut ja muut palvelut, jotka löytyvät luokasta 5024. 
 
Ryhmä 346: Junan ja raitiovaunun veturit ja muu liikkuva kalusto sekä niiden osat 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– tela-ajoneuvot, jotka löytyvät ryhmästä 435. 
– rautateiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut, jotka löytyvät luokasta 5022. 
 
Ryhmä 347: Ilma- ja avaruusalukset 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– sotilaskäyttöön tarkoitetut ilma- ja avaruusalukset, jotka löytyvät luokista 3561 ja 3563. 
– ilma-, rautatie-, tie- ja vesiliikenteeseen liittyvät korjaus- ja huoltopalvelut ja muut palvelut, jotka löytyvät 
luokasta 5021. 
 
Ryhmä 349: Erilaiset kuljetusvälineet ja varaosat 
 
Luokka 3492: Teiden laitteet ja varusteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– liikennevalot ja valaistuslaitteet, jotka löytyvät luokasta 3499. 
 
OSASTO 35: TURVA-, PALONTORJUNTA-, POLIISI- JA MAANPUOLUSTUSVÄLINEET 
Kuvausta voi täsmentää käyttämällä lisäsanaston F jaksoa "Erityiskäyttö". 
 
Ryhmä 358: Yksilölliset ja tukivarusteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– aseiden ja asejärjestelmien korjaus, huolto ja asennus, jotka löytyvät luokasta 5084. 
– aseiden ja ammusten hävittäminen, joka löytyy luokasta 9052. 
– työvaatteet, erikoistyövaatteet ja työasusteet, jotka löytyvät ryhmästä 181. 
 
Luokka 3581: Yksilölliset varusteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– laskuvarjot, jotka löytyvät luokasta 3952. 
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OSASTO 37: SOITTIMET, URHEILUVÄLINEET, PELIT, LELUT, KÄSITYÖ- JA 
TAIDETARVIKKEET JA -VARUSTEET 
 
Ryhmä 374: Urheilutarvikkeet ja -välineet 
Tässä ryhmässä urheilutarvikkeet on luokiteltu soveltuvin osin pallon nimen mukaan. 
 
Luokka 3741: Ulkoliikunnan välineet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– laskuvarjot, jotka löytyvät luokasta 3952. 
 
Ryhmä 378: Käsityö- ja taidetarvikkeet 
 
Luokka 3782: Taidetarvikkeet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– muuhun kuin taiteeseen ja käsitöihin tarkoitettu paperi, kopiokoneiden paperi ja muut vastaavat paperit, jotka 
löytyvät osastoista 22 tai 30. 
 
OSASTO 38: LABORATORIOLAITTEET, OPTISET JA TARKKUUSLAITTEET (LUKUUN 
OTTAMATTA SILMÄLASEJA) 
Kuvausta voi täsmentää käyttämällä lisäsanaston L jaksoa "Muita määritteitä lääke- ja 
laboratorioalalle". 
Tähän osastoon eivät sisälly 
– mittaus-, tarkastus-, testaus- ja navigointilaitteiden sekä muiden vastaavien laitteiden korjaus, huolto 
ja asennus; ajanmittauslaitteiden korjaus, huolto ja asennus sekä optisten laitteiden korjaus ja huolto, 
jotka löytyvät luokasta 5041 sekä ryhmistä 508 ja 512. 
 
Ryhmä 383: Mittalaitteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– punnituslaitteet ja vaa'at, lukuun ottamatta tarkkuusvaakoja, jotka löytyvät luokasta 4292. 
– navigoinnin mittalaitteet, jotka löytyvät ryhmästä 381. 
– geologiassa ja geofysiikassa käytettävät mittalaitteet, jotka löytyvät ryhmästä 382. 
– fysikaalisten ominaisuuksien mittausvälineet, jotka löytyvät ryhmästä 384. 
 
Ryhmä 385: Testaus- ja koelaitteet 
 
Luokka 3851: Mikroskoopit 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– optiset mikroskoopit, jotka löytyvät luokasta 3863. 
 
Luokka 3852: Skannerit 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– kuvanlukijat, jotka löytyvät luokasta 3021. 
– lääketieteen kuvauslaitteet, kuten ultraäänikuvauslaitteet, magneettikuvausskannauslaitteet tai tomografialaitteet, 
jotka löytyvät luokasta 3311. 
– säteilyannosmittarit, jotka löytyvät luokasta 3834. 
– annosmittausjärjestelmät, jotka löytyvät luokasta 3854. 
 
Luokka 3854: Testaus- ja mittauslaitteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– lämpötila-kosteustesterit, jotka löytyvät luokasta 3893. 
– ajoneuvojen nopeusmittarit, jotka löytyvät luokasta 3856. 
– sähköiset ilmaisinlaitteet, jotka löytyvät luokasta 3764. 
– fysikaalisten ominaisuuksien mittausvälineet, jotka löytyvät ryhmästä 384. 
– muut arviointi- ja testausvälineet, joita ei luetella tässä ja jotka löytyvät ryhmästä 389. 
 
Luokka 3855: Mittarit 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– fysikaalisten ominaisuuksien mittausvälineet, jotka löytyvät ryhmästä 384. 
 
Luokka 3857: Säätö- ja ohjauslaitteet ja -välineet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– ajoneuvojen nopeusmittarit, jotka löytyvät luokasta 3856. 
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Luokka 3858: Säteilyn käyttöön perustuva muu kuin lääketieteellinen laitteisto 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– lääketieteelliset röntgenlaitteet, jotka löytyvät luokista 3311 (yleiskäyttö) ja 3318 (sydänkirurgia). 
– röntgensädemikroanalysaattorit, jotka löytyvät luokasta 3894. 
 
Ryhmä 386: Optiset instrumentit 
 
Luokka 3863: Astronomiset ja optiset välineet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– lääketieteelliset laserit, jotka löytyvät luokista 3316 (kirurgia) ja 3312 (muu kuin kirurgia). 
– laserin avulla toimivat työstökoneet, jotka löytyvät luokasta 4261. 
 
Luokka 3865: Valokuvauslaitteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– Internet-kamerat, jotka löytyvät luokasta 3023. 
– turvakamerat, jotka löytyvät luokasta 3512. 
– sisäisen järjestelmän televisiokamerat, jotka löytyvät luokasta 3223. 
– valokuvapaperi ja valokuvauskemikaalit, jotka löytyvät luokista 2299 ja 2493. 
– filmit, jotka löytyvät luokasta 3235. 
 
Ryhmä 387: Ajanrekisteröintilaitteet ja vastaavat mittarit; pysäköintimittarit 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– joustavan työajan seurantalaitteistot, ajanottojärjestelmät ja ajanvalvontajärjestelmät tai työajan tallentimet, jotka 
löytyvät luokasta 3512. 
 
Ryhmä 388: Teollisuuden prosessinohjauslaitteet ja kauko-ohjauslaitteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– kauko-ohjaussireenilaitteet, jotka löytyvä luokasta 3882. 
– digitaaliset kauko-ohjausyksiköt, jotka löytyvät luokasta 4296. 
 
Ryhmä 389: Erilaiset arviointi- ja testausvälineet 
 
Luokka 3894: Ydinfysikaaliset arviointivälineet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– geigermittarit, kontaminaation valvontalaitteet ja säteilyvalvontalaitteet, jotka löytyvät luokasta 3834. 
 
OSASTO 39: HUONEKALUT (MYÖS TOIMISTOKALUSTEET), SISUSTUSTAVARAT, 
KODINKONEET JA LAITTEET (VALAISTUSTA LUKUUN OTTAMATTA) JA 
PUHDISTUSTUOTTEET 
Tähän osastoon eivät sisälly 
– valaisimet, jotka löytyvät ryhmästä 315. 
 
Ryhmä 391: Huonekalut 
 
Luokka 3911: Istuimet, tuolit, niihin liittyvät tuotteet ja niiden osat 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– ajoneuvojen istuimet, jotka löytyvät ryhmästä 343. 
 
Luokka 3912: Pöydät, astia- ja muut kaapit, kirjoituspöydät ja kirjahyllyt 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– sairaalapöydät ja muut sairaalassa tai avustavassa hoidossa käytetyt pöydät, jotka löytyvät luokista 3319 ja 3393. 
– pöytäpelien pöydät, jotka löytyvät luokasta 3746. 
 
Ryhmä 392: Sisustaminen 
 
Luokka 3922: Keittiölaitteet, talous- ja kodin tavarat ja ateriointivälineet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– ruoanvalmistus- ja -tarjoilulaitteet (myös ruokalan laitteet ja suurkeittiölaitteet), jotka löytyvät luokasta 3931. 
– elintarvikkeet, jotka löytyvät osastoista 03 ja 15. 
 
Kategoria 39254: Ajanmittaustuotteet 
Tähän kategoriaan eivät sisälly 
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– henkilökohtaiset ajanmittauslaitteet, jotka löytyvät luokasta 1852. 
 
Ryhmä 393: Erilaiset laitteet 
 
Luokka 3931: Ruoanvalmistus- ja -tarjoilulaitteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– ateriointivälineet, jotka löytyvät luokasta 3922. 
 
Ryhmä 398: Puhdistus- ja kiillotustuotteet 
 
Luokka 3981: Hajusteet ja vahat 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– hajuvesiteollisuudessa käytettävät kasvit, jotka löytyvät luokasta 0311. 
– hajuvedet, jotka löytyvät luokasta 3371. 
 
OSASTO 41: PUHDISTETTU VESI 
Kuvausta voi täsmentää käyttämällä lisäsanaston K jaksoa "Muita määritteitä energian- ja 
vedenjakeluun". 
Tähän osastoon eivät sisälly 
– vesihuolto ja siihen liittyvät palvelut, jotka löytyvät ryhmästä 651. 
– kivennäisvesi tai veden kiinteät olomuodot, jotka löytyvät luokasta 1598. 
– tislattu vesi, joka löytyy luokasta 2431. 
 
OSASTO 42: TEOLLISUUSKONEET 
 
Ryhmä 421: Voimakoneet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– höyrynkehittimien, turbiinien, kompressoreiden ja polttimien asentaminen, joka löytyy luokasta 5113. 
– kompressorien asentaminen, korjaus ja huolto, jotka löytyvät luokista 5053 ja 5113. 
– hanojen ja venttiilien korjaus ja huolto, jotka löytyvät luokasta 5051. 
– höyrynkehittimien asentaminen, joka löytyy luokasta 5113. 
 
 
Luokka 4211: Turbiinit ja moottorit 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– käyttömoottorit, jotka löytyvät luokasta 1673. 
– sähkömoottorit, jotka löytyvät luokasta 3111. 
– vaihtovirtageneraattorit, jotka löytyvät luokasta 3113. 
– tuuliturbiinit ja tuuliturbiinien generaattorit, jotka löytyvät luokasta 3112. 
– hydrauliset ja pneumaattiset voimakoneet, jotka löytyvät luokasta 4212. 
 
Luokka 4215: Ydinreaktorit ja niiden osat 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– ydinpolttoaineet, jotka löytyvät luokasta 0934. 
– ydinreaktorin suojausjärjestelmä ja suojavarusteet ydinaineita varten sekä ydinturvalaitteet, jotka löytyvät 
luokasta 3511. 
 
Ryhmä 422: Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneet sekä niiden osat 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– ruoanvalmistus- ja -tarjoilulaitteet, jotka löytyvät luokasta 3931. 
– keittiölaitteet, talous- ja kodin tavarat ja ateriointivälineet, jotka löytyvät luokasta 3922. 
 
Ryhmä 423: Teollisuus- tai laboratoriouunit, polttouunit ja muut uunit 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– teollisuusuunien rakentaminen, joka löytyy luokasta 4526. 
– teollisuusuunien ja poltinten asentaminen, joka löytyy luokasta 5113. 
– tulisijojen puhdistuspalvelut, jotka löytyvät luokasta 9091. 
 
Ryhmä 424: Nosto- ja käsittelylaitteet ja niiden osat 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– hissien huoltopalvelut, jotka löytyvät luokasta 5075. 
– nosto- ja käsittelylaitteiden, ei kuitenkaan hissien ja liukuportaiden, asentaminen, joka löytyy luokasta 5151. 
– hissien ja liukuportaiden asentaminen, joka löytyy luokasta 4531. 
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Luokka 4241: Nosto- ja käsittelylaitteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– terveydenhoitoalan nostolaitteet, jotka löytyvät luokasta 3319. 
– ruumiin nosto- tai siirtolaitteet, jotka löytyvät luokasta 3394. 
 
Ryhmä 425: Jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteiden asennustyöt, jotka löytyvät luokasta 4533. 
 
Luokka 4251: Lämmönvaihtimet, ilmastointi-, jäädytys- ja suodatuslaitteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– lämmitys (höyry, kuuma vesi jne.), jotka löytyvät ryhmästä 093. 
– ruumishuoneen kylmäkaapit ja pakastimet, jotka löytyvät luokasta 3394. 
– kylmäkuljetusalukset, jotka löytyvät luokasta 3451. 
– ilmastointikoneet, vedenlämmittimet ja rakennusten lämmityslaitteet, muut lämmityslaitteet, jääkaapit ja 
pakastimet (kotitalous- ja teollisuuskäyttöön), jotka löytyvät luokasta 3971. 
– ilmanlämmittimet, kaasulämmittimet ja kaasujääkaapit, jotka löytyvät luokasta 3972. 
– materiaalien lämpökäsittelykoneet, jäähdytyskierrättimet ja jäähdytys-/lämmityskierrättimet, jotka löytyvät 
luokasta 4294. 
– jäähdytyslaitteiden kompressorit, jotka löytyvät luokasta 4212. 
– lämmitysjärjestelmän rakennustarvikkeet, jotka löytyvät luokasta 4411. 
– lämmitysputket, jotka löytyvät luokasta 4416. 
– keskuslämmityspatterit ja -kattilat sekä niiden osat, jotka löytyvät luokasta 4462. 
 
Ryhmä 426: Työstökoneet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– työstökoneiden korjaus, huolto ja asentaminen, jotka löytyvät luokasta 5153. 
 
Ryhmä 427: Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden sekä tekstiiliteollisuuden koneiden asentaminen, jotka löytyvät 
luokasta 5154. 
– pesu- ja kuivapesupalvelut, jotka löytyvät luokasta 9831. 
 
Ryhmä 428: Paperi- tai kartonkikoneet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– paperi-, paino- ja kirjansidontakoneet sekä puu-, paperimassa-, paperi- tai pahvikuivurit ja niiden osat, jotka 
löytyvät luokasta 4299. 
– paperi- ja kartonkikoneiden asentaminen, joka löytyy luokasta 5154. 
 
Ryhmä 429: Erilaiset yleis- ja erikoiskoneet 
Tähän ryhmään eivät sisälly  
– yleiskoneiden korjaus, huolto ja asentaminen, jotka löytyvät luokista 5053 ja 5151. 
– erikoiskoneiden korjaus, huolto ja asentaminen, jotka löytyvät luokista 5053 ja 5154. 
– yleiset koneenrakennustekniset palvelut, jotka löytyvät luokasta 7133. 
 
OSASTO 43: KAIVOS- JA LOUHINTAKONEET, RAKENNUSLAITTEISTOT 
 
Ryhmä 431: Kaivoslaitteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– kaivosvaunujen työntäjät, jotka löytyvät luokasta 4241. 
– öljy- ja kaasuputkien rakennustyöt, jotka löytyvät luokasta 4523. 
– tehtaiden, laitosten, kaivosten, verstaiden, pajojen sekä öljy- ja kaasuteollisuuden rakennusten 
(öljynjalostamoiden, öljyterminaalien) rakentamistyöt ja öljynporauslauttojen purkutyöt, jotka löytyvät 
luokasta 4525. 
– öljy- ja kaasuteollisuuteen liittyvät palvelut, jotka löytyvät osastosta 76. 
 
Ryhmä 433: Rakennuskoneet ja -laitteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– näillä koneilla tehdyt rakennustyöt, jotka löytyvät osastosta 45. 
– näiden koneiden kulutustarvikkeet ja muut tarvikkeet, jotka löytyvät osastosta 44. 
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Ryhmä 434: Mineraalien käsittelykoneet ja valumuottien valmistuksessa käytettävät koneet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– näillä koneilla tehdyt rakennustyöt, jotka löytyvät osastosta 45. 
– näiden koneiden kulutustarvikkeet ja muut tarvikkeet, jotka löytyvät osastosta 44. 
 
Ryhmä 436: Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden osat 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneet, jotka löytyvät ryhmistä 431, 432 ja 433. 
 
Ryhmä 437: Metallurgiassa käytettävät koneet ja niiden osat 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– muottien valmistuksessa käytettävät koneet, jotka löytyvät ryhmästä 434. 
 
OSASTO 44:RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT RAKENTEET JA TARVIKKEET JA MUUT 
TUOTTEET (SÄHKÖLAITTEITA LUKUUN OTTAMATTA) 
Kuvausta voi täsmentää käyttämällä lisäsanaston I jaksoa "Muita määritteitä rakennusalalle". 
 
Ryhmä 441: Rakennustarvikkeet ja vastaavat tuotteet 
 
Luokka 4411: Rakennustarvikkeet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– muussa kuin rakentamisessa käytettävä puutavara, joka löytyy luokasta 0341. 
– sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset, jotka löytyvät luokasta 1421. 
– rautateiden rakennusmateriaalit, jotka löytyvät luokasta 3494. 
– rakentamisessa käytettävät laitteet, jotka löytyvät luokasta 4332. 
– rakentamisessa käytettävät tavarat, jotka löytyvät luokasta 4442. 
– rakentamisessa käytettävä kivi, joka löytyy luokasta 4491. 
 
Luokka 4413: Pääviemäriputket 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– viemäriputket, jotka löytyvät luokasta 4416. 
 
Luokka 4416: Putkijohdot, putkistot, putket, suojaputket ja vastaavat tuotteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– putkijohtoihin liittyvät laitteet, jotka löytyvät luokasta 4299. 
– putkijohtojen tukirakenteet, jotka löytyvät luokasta 4421. 
 
Luokka 4419: Erilaiset rakennustarvikkeet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– muussa kuin rakentamisessa käytettävä puutavara, joka löytyy luokasta 0341. 
– sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset, jotka löytyvät luokasta 1421. 
– rautateiden rakennusmateriaalit, jotka löytyvät luokasta 3494. 
– rakentamisessa käytettävät laitteet, jotka löytyvät luokasta 4332. 
– rakentamisessa käytettävä kivi, joka löytyy luokasta 4491. 
 
Ryhmä 442: Rakennetuotteet 
 
Luokka 4421: Rakenteet ja rakenteiden osat 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– satelliitti- ja televisioantennit, jotka löytyvät luokasta 3232. 
– kaupunkiympäristön kalusteet, jotka löytyvät luokasta 3492. 
 
Luokka 4422: Puolijalosteet rakentamiseen 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– panssaroidut tai vahvistetut ovet, jotka löytyvät luokasta 4442. 
– ovilukot, jotka löytyvät luokasta 4452. 
– ovien, ikkunoiden ja niihin liittyvien osien asennustyöt, jotka löytyvät luokasta 4542. 
 
Ryhmä 443: Vaijerit, metallilangat ja vastaavat tuotteet 
 
Luokka 4431: Metallilangasta valmistetut tuotteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– eristetyt sähköjohdot ja kaapelit, jotka löytyvät ryhmästä 313. 
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– rakentamisessa käytettävät metallilangat, jotka löytyvät luokasta 4433. 
 
Luokka 4432: Kaapelit ja niihin liittyvät tuotteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– virtapiirikomponentit (mukaan luettuina yhdys- ja jatkokaapelit), jotka löytyvät luokasta 3122. 
– eristetyt sähköjohdot ja kaapelit (mukaan luettuina sähkönjakelukaapelit), jotka löytyvät ryhmästä 313. 
– teleliikennekaapelit, jotka löytyvät luokasta 3252. 
– puhelinkaapelit, jotka löytyvät luokasta 3255. 
– valokuitukaapelit, jotka löytyvät luokasta 3256. 
– tietoliikennekaapelit, jotka löytyvät luokasta 3257. 
– tiedonsiirtokaapelit, jotka löytyvät luokasta 3258. 
 
Ryhmä 444: Erilaiset tehdasvalmisteiset tuotteet ja vastaavat tuotteet 
 
Luokka 4442: Rakentamisessa käytettävät tavarat 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– rakennustarvikkeet, jotka löytyvät ryhmästä 441. 
– kylpyhuone- ja keittiötavarat, jotka löytyvä luokasta 4441. 
 
Luokka 4448: Sekalaiset palontorjuntalaitteet 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– palonsammutusjauhe ja -aineet ja palonsammuttimien aineet, jotka löytyvät luokasta 2495. 
– palohälyttimet, jotka löytyvät luokasta 3162. 
– palonsammutusvälineet (sammuttimia lukuun ottamatta), jotka löytyvät luokasta 3511. 
– sammutuspeitteet, jotka löytyvät luokasta 3952. 
– palonsammutuspumput, jotka löytyvät luokasta 4212. 
– palo-ovet, jotka löytyvät luokasta 4422. 
 
Ryhmä 445: Työkalut, lukot, avaimet, saranat, kiinnittimet, ketjut ja jouset 
 
Luokka 4452: Lukot, avaimet ja saranat 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– ajoneuvojen lukot, jotka löytyvät luokasta 3491. 
 
Ryhmä 446: Säiliöt, altaat ja astiat; keskuslämmityspatterit ja -kattilat 
 
Luokka 4462: Keskuslämmityspatterit ja -kattilat sekä niiden osat 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– aluelämmitys, joka löytyy luokasta 0932. 
– keskuslämmityslaitteet, jotka löytyvät luokasta 3971. 
– kuumavesivaraajat ja höyrykattilat, jotka löytyvät luokasta 4216. 
– aluelämmityskattilat, jotka löytyvät luokasta 4251. 
 
Ryhmä 449: Rakentamisessa käytettävä kivi, kalkkikivi, kipsi ja liuskekivi 
Tätä osiota käytetään vain raaka-aineiden hankkimiseen. Kuvausta voi täydentää materiaalin täsmentämiseksi 
käyttämällä lisäsanaston koodeja etenkin A jakson B ryhmästä. 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– katukivet, jotka löytyvät luokasta 4419. 
– katukiveysmateriaalit, jotka löytyvät luokasta 4411. 
– sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset, jotka löytyvät luokasta 1421. 
 
OSASTO 48: OHJELMATUOTTEET JA TIETOJÄRJESTELMÄT 
Tätä osastoa käytetään vain ostettaessa valmisohjelmatuotteita, jolloin se katsotaan tavarahankinnaksi. 
Tähän osastoon eivät sisälly 
– ohjelmistojen kehittämispalvelut, jotka löytyvät osastosta 72000000. 
 
Ryhmä 481: Toimialakohtaiset ohjelmatuotteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– toimialakohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut, jotka löytyvät alakategoriasta 722121. 
– kassaohjelmistojen kehittämispalvelut, lennonjohto-ohjelmistojen kehittämispalvelut, lentoliikenteen 
maalaitteisto- ja testausohjelmistojen kehittämispalvelut, rautatieliikenteen ohjausohjelmistojen kehittämispalvelut, 
teollisuuden säätöohjelmistojen kehittämispalvelut, kirjasto-ohjelmistojen kehittämispalvelut, koetusohjelmistojen 
kehittämispalvelut, lääketieteellisten ohjelmistojen kehittämispalvelut ja opetusohjelmistojen kehittämispalvelut, 
jotka löytyvät alakategoriasta 722121. 
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Ryhmä 482: Verkko-, internet- ja intranetohjelmatuotteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– verkko-, internet- ja intranetohjelmistojen kehittämispalvelut, jotka löytyvät alakategoriasta 722122. 
 
Ryhmä 483: Asiakirjojen luonti-, piirustus-, kuvantamis-, aikataulutus- ja 
tuottavuusohjelmatuotteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– asiakirjojen luonti-, piirustus-, kuvantamis-, aikataulutus- ja tuottavuusohjelmistojen kehittämispalvelut, jotka 
löytyvät alakategoriasta 722123. 
 
Ryhmä 484: Liiketoimien ja henkilökohtaisen liiketoiminnan ohjelmatuotteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– liiketoimien ja henkilökohtaisen liiketoiminnan ohjelmistojen kehittämispalvelut, jotka löytyvät 
alakategoriasta 722124. 
– sijoitusten hallinta- ja verovalmisteluohjelmistojen kehittämispalvelut; laitteistohallinto-ohjelmistojen 
kehittämispalvelut ja ohjelmistojen kehittämispalvelusarja; inventaarionhallintaohjelmistojen kehittämispalvelut; 
tilinpäätösanalyysi- ja kirjanpito-ohjelmistojen kehittämispalvelut; ajanseuranta- tai henkilöstöhallinto-
ohjelmistojen kehittämispalvelut; analyyttisten, tieteellisten, matemaattisten tai ennusteohjelmistojen 
kehittämispalvelut; huutokauppaohjelmistojen kehittämispalvelut; myynti-, markkinointi- ja liiketoimintatiedon 
hallintaohjelmistojen kehittämispalvelut ja hankintaohjelmistojen kehittämispalvelut, jotka löytyvät 
alakategoriasta 722124. 
 
Ryhmä 485: Viestintä- ja multimediaohjelmatuotteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– viestintä- ja multimediaohjelmistojen kehittämispalvelut, jotka löytyvät alakategoriasta 722125. 
 
Ryhmä 486: Tietokanta- ja käyttöohjelmatuotteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– tietokanta- ja käyttöohjelmistojen kehittämispalvelut, jotka löytyvät alakategoriasta 722126. 
– tietokantaohjelmistojen kehittämispalvelut, keskuskoneiden käyttöjärjestelmäohjelmistojen kehittämispalvelut, 
pientietokoneiden käyttöjärjestelmäohjelmistojen kehittämispalvelut, mikrotietokoneiden 
käyttöjärjestelmäohjelmistojen kehittämispalvelut, henkilökohtaisten tietokoneiden (PC) 
käyttöjärjestelmäohjelmistojen kehittämispalvelut, ryvästysohjelmistojen kehittämispalvelut ja tosiaikaisten 
käyttöjärjestelmäohjelmistojen kehittämispalvelut, jotka löytyvät alakategoriasta 722126. 
 
Ryhmä 487: Apuohjelmatuotteet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– ohjelmistojen apuohjelmien kehittämispalvelut, jotka löytyvät alakategoriasta 722127. 
– varmuuskopiointi- tai elvytysohjelmistojen kehittämispalvelut; viivakoodausohjelmistojen kehittämispalvelut; 
tietoturvaohjelmistojen kehittämispalvelut; vieraiden kielten käännösohjelmistojen kehittämispalvelut; 
muistivälineiden lataajaohjelmistojen kehittämispalvelut; virussuojausohjelmistojen kehittämispalvelut; yleisten 
sekä pakkaus- ja tulostusapuohjelmistojen kehittämispalvelut; järjestelmän, tallennuksen ja sisällön 
hallintaohjelmistojen kehittämispalvelut ja versiontarkistajaohjelmistojen kehittämispalvelut, jotka löytyvät 
alakategoriasta 722127. 
 
Ryhmä 488: Tietojärjestelmät ja palvelimet 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– WWW-palvelinohjelmistojen kehittämispalvelut, jotka löytyvät alakategoriasta 722122. 
– Internetin tai intranetin palvelinsovellusten kehittämispalvelut, jotka löytyvät luokasta 7242. 
 
Ryhmä 489: Erilaiset ohjelmatuotteet ja tietokonejärjestelmät 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– erilaisten ohjelmistojen ja tietokonejärjestelmien kehittämispalvelut, jotka löytyvät alakategoriasta 722129. 
– tietokonepeliohjelmistojen, lapsille sopivien pelien ja näytönsäästäjien kehittämispalvelut; toimistojärjestelmän 
ohjelmistojen kehittämispalvelut; koulutus- ja viihdeohjelmistojen kehittämispalvelut, mallisuunnittelu- ja 
kalenteriohjelmistojen kehittämispalvelut; ajurien ja varusohjelmistojen kehittämispalvelut; kirjapaino-
ohjelmistojen kehittämispalvelut, ohjelmointikielten ja -välineiden kehittämispalvelut sekä taulukkolaskenta- ja 
lisäohjelmistojen kehittämispalvelut, jotka löytyvät alakategoriasta 722129. 
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II. SELITEOSA: RAKENNUSTÖITÄ KOSKEVA OSASTO 45 
 
OSASTO 45: RAKENNUSTYÖT 
 
Rakennustöihin kuuluvat 
– pohja- ja perustustyöt 
– uudisrakentaminen sekä asuinrakennusten ja muiden rakennusten tai kunnallistekniikan korjaus-, muutos-, entisöinti- 
ja huoltotyöt. Tähän on luokiteltu sellaiset rakennustyöt, jotka ovat oleellisia erityyppisten rakennusten – rakennustöiden 
lopputulosten – tuotantoprosessissa. 
 
Jos asuinrakennusten ja muiden rakennusten tai kunnallistekniikan korjaus-, muutos-, entisöinti- ja huoltotöihin sopivaa 
koodia ei ole mainittu nimenomaisesti CPV:n pääsanastossa, kuvausta voi täydentää lisäsanastosta valittavalla koodilla. 
Esimerkki: 
IA41-9 Rakennustyöt: restaurointi + 45215140 – 0 Sairaalatilojen rakennustyöt 
IA40-6 Rakennustyöt: remontointi + 45223310 – 2 Maanalaisten pysäköintialueiden rakennustyöt 
 
Kuvausta voi täsmentää käyttämällä lisäsanaston I jaksoa "Muita määritteitä rakennusalalle". 
 
Ryhmä 451: Rakennustyömaan valmistelutyöt 
 
Luokka 4511: Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– vedenpoistojärjestelmän rakennustyöt, jotka löytyvät kategoriasta 45232. 
– radan purkutyöt, jotka löytyvät kategoriasta 45234. 
– vedenpoistokanavien rakennustyöt, jotka löytyvät alakategoriasta 452471. 
– poraus- ja tutkimustyöt, jotka löytyvät luokasta 4525. 
– öljynporauslauttojen purkutyöt, jotka löytyvät kategoriasta 45255. 
– perustustyöt ja vesikaivojen poraustyöt sekä vedenalaiset poraustyöt, jotka löytyvät luokasta 4526. 
– poraustornin purkutyöt, jotka löytyvät kategoriasta 50531. 
– porauspalvelut, jotka löytyvät ryhmästä 763. 
– maan käyttöönottopalvelut, jotka löytyvät luokasta 9072. 
 
Luokka 4512: Koeporaus- ja koekairaustyöt 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– poraus- ja tutkimustyöt, jotka löytyvät luokasta 4525. 
– perustustyöt ja vesikaivojen poraustyöt sekä vedenalaiset poraustyöt, jotka löytyvät luokasta 4526. 
– porauspalvelut, jotka löytyvät ryhmästä 763. 
 
Ryhmä 452: Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat 
 
Luokka 4521: Talonrakentaminen 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– korkeiden rakennusten erikoisbetonikehikkojen yleinen rakentaminen, joka löytyy luokasta 4526. 
– urheilurakennelmien – kuten urheilukenttien – maanpinnoitus, virkistyskäyttöön tarkoitettujen rakennelmien 
kiveys ja laatoitus, hautausmaiden kiveys ja laatoitus ja muut vastaavat maanpinnoitustyöt, jotka löytyvät 
luokasta 4523. 
 
Luokka 4522: Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– yleiset valtateiden, eritasoteiden, teiden, rautateiden ja kiitoratojen rakennustyöt, jotka löytyvät luokasta 4523. 
– vesirakentamiseen liittyvät työt, jotka löytyvät luokasta 4524. 
– teräsrakennetyöt, jotka löytyvät luokasta 4526. 
 
Luokka 4523: Putkijohtojen, tietoliikenne- ja voimalinjojen, teiden, lentokenttien ja rautateiden 
rakentamistyöt, maanpinnoitus 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– alustavat maansiirtotyöt, jotka löytyvät luokasta 4511. 
– rakenteiden ja alueiden sekä urheilukenttien yleiset rakennustyöt, jotka löytyvät luokasta 4521. 
 
Mikäli yksi tarjouskilpailu kattaa tien tai valta-/moottoritien rakennustyöt tietyllä tai laajemmalla maantieteellisellä 
alueella (jolle on rakennettava myös siltoja tai muita erityisosuuksia), käytetään vain yhtä yleisluontoista 
sopimuksen pääasiallisen kohteen kattavaa koodia (esimerkiksi: "tienrakennustyöt"), ellei hankintaviranomainen 
halua korostaa urakan monitahoisuutta mainitsemalla sopimuksen toissijaiset kohteet. Jos tarjouskilpailu on jaettu 
eriin, jotka vastaavat toissijaisia kohteita, hankintaviranomaisen kannattaa laatia tyhjentävä luettelo eri kohteiden 
koodeista. 
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Luokka 4524: Vesirakennustyöt 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– putkijohtojen sekä päävesi- ja pääviemäriputkien yleiset rakentamistyöt, jotka löytyvät luokasta 4523. 
– merenalaisten kaapelien asentaminen, joka löytyy luokasta 4523. 
 
Luokka 4525: Tehtaiden, laitosten, kaivosten, verstaiden, pajojen sekä öljy- ja kaasuteollisuuden 
rakennusten rakentamistyöt 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– varastojen ja teollisuusrakennusten rakentamistyöt, jotka löytyvät luokasta 4521. 
 
Ryhmä 453: Rakennusten asennustyöt 
 
Luokka 4531: Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien asentaminen voimaloihin, joka löytyy luokasta 5111. 
– testauslaitteiden asentaminen, joka löytyy ryhmästä 512. 
– hissien ja liukuportaiden korjaus ja huolto, jotka löytyvät luokista 5011, 5053, 5074 ja 5075. 
– nosto- ja käsittelylaitteiden, ei kuitenkaan hissien ja liukuportaiden, asentaminen, joka löytyy luokasta 5511. 
 
Luokka 4532: Eristystyöt 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– tiivistys, joka löytyy luokasta 4526. 
 
Luokka 4533: Putkityöt 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– sähkölämmitysjärjestelmien asentaminen, joka löytyy luokasta 4531. 
– kattilalaitteiden ja polttimien korjaus ja huolto, jotka löytyvät luokasta 5053. 
– keskuslämmitysjärjestelmän korjaus ja huolto, jotka löytyvät luokasta 5072. 
– savupiippujen puhdistus, joka löytyy luokasta 9061. 
– ilmanvaihto-, jäähdytys- tai ilmastointilaitteiden korjaus ja huolto, jotka löytyvät ryhmästä 507. 
– viemäriputkien rakennustyöt, jotka löytyvät luokasta 4523. 
 
Luokka 4534: Muu rakennusasentaminen 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– teiden, rautateiden, lentokenttien ja satamien valaistus- ja merkinantojärjestelmien asennustyöt, jotka löytyvät 
luokista 4523 ja 4531. 
 
Ryhmä 454: Rakennusten lopputyöt 
 
Luokka 4542: Rakennuspuusepäntyöt 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– metalliaitojen ja -kaiteiden asennustyöt, jotka löytyvät luokasta 4534. 
 
Luokka 4543: Lattianpäällystys- ja seinänverhoilutyöt 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– betonilattioiden asennustyöt (betonilaattoja lukuun ottamatta), jotka löytyvät luokasta 4526. 
– ulkopintojen viimeistelytyöt, jotka löytyvät luokasta 4526. 
 
Luokka 4545: Muut rakennusten lopputyöt 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– rakennusten ja muiden rakenteiden sisäosien siivous, joka löytyy luokasta 9061. 
 
Luokka 4550: Maa-, tie- ja vesirakentamisessa ja muissa rakennustöissä käytettävien koneiden ja 
laitteiden vuokraus käyttäjän kanssa 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– rakennus- tai purkukoneiden ja -laitteiden vuokraus ilman käyttäjää, joka löytyy ryhmästä 433, kun lisätään 
lisäsanaston koodi PA01-7 Vuokraus. 
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III. SELITEOSA: PALVELUJA KOSKEVAT OSASTOT 50–99 
 
OSASTO 50: KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUT 
Tähän osastoon eivät sisälly 
– ATK-ohjelmiston ylläpito ja korjaus, jotka löytyvät luokasta 7226. 
 
Ryhmä 501: Ajoneuvojen ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– ilma-, rautatie-, tie- ja vesiliikenteeseen liittyvät korjaus- ja huoltopalvelut, jotka löytyvät ryhmästä 502. 
– sotilasajoneuvojen korjaus, huolto ja muut palvelut, jotka löytyvät ryhmästä 506. 
 
Ryhmä 502: Ilma-, rautatie-, tie- ja vesiliikenteeseen liittyvät korjaus- ja huoltopalvelut ja muut 
palvelut 
 
Luokka 5021: Ilma-alusten ja niihin liittyvien laitteiden korjaus ja huolto ja muut palvelut 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– sotilaskäyttöön tarkoitettujen ilma-alusten korjaus ja huolto ja muut palvelut, jotka löytyvät luokasta 5065. 
 
Luokka 5024: Vesiliikenteeseen liittyvät korjaus- ja huoltopalvelut ja muut palvelut 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– sota-alusten korjaus ja huolto ja muut palvelut, jotka löytyvät luokasta 5064. 
 
Ryhmä 505: Pumppujen, venttiilien, hanojen, metallisäiliöiden ja koneiden korjaus ja huolto 
 
Luokka 5051: Pumppujen, venttiilien, hanojen ja metallisäiliöiden korjaus ja huolto 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– rakennusten putkityöt, jotka on luokiteltu koodilla 45330000. 
 
OSASTO 51: ASENNUSPALVELUT (OHJELMISTOJA LUKUUN OTTAMATTA) 
Tähän osastoon ei sisälly 
– ohjelmistojen asentaminen, joka löytyy osastosta 72. 
 
Ryhmä 511: Sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden asentaminen 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– rakentamiseen liittyvä sähköjohtojen ja -laitteiden asennus, joka löytyy luokasta 4531. 
– esimerkiksi suurille asuinkortteleille tai aluelämmitykseen tarkoitetun vesikiertoisen keskuslämmitysjärjestelmän 
kuumavesikattiloiden asennustyöt, jotka löytyvät luokasta 4533. 
 
Ryhmä 512: Mittaus-, tarkastus-, testaus- ja navigointilaitteiden asentaminen 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– kotitalouksien vesi-, kaasu- ja sähkömittarien asentaminen ja yhdistäminen, jotka löytyvät ryhmästä 453. 
 
Ryhmä 513: Tietoliikennelaitteiden asentaminen 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– rakentamiseen liittyvä sähköjohtojen ja -laitteiden asennus, joka löytyy luokasta 4531. 
– antennien asennustyöt, jotka löytyvät luokasta 4531. 
 
Ryhmä 515: Koneiden ja laitteiden asentaminen 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– hissien, liukuportaiden ja liukukäytävien asennustyöt, jotka löytyvät luokasta 4531. 
 
Ryhmä 516: Tietokoneiden ja toimistolaitteiden asentaminen 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– johdotukseen liittyvät työt, jotka löytyvät luokasta 4531. 
 
OSASTO 55: HOTELLI-, RAVINTOLA- JA VÄHITTÄISKAUPPAPALVELUT 
Ryhmän 559 "Vähittäiskaupan palvelut" kuvausta voi täsmentää käyttämällä lisäsanaston U jaksoa 
"Muita määritteitä vähittäiskauppapalveluille". 
 
Ryhmä 551: Hotellipalvelut 
Tähän ryhmään sisältyvät 
hotellien, motellien, majatalojen ja vastaavien majoitusliikkeiden tarjoamat majoituspalvelut ja niihin liittyvät 
palvelut. Majoituspalveluihin liittyvät palvelut sisältyvät tavallisesti majoituksen hintaan, ja niitä ovat esimerkiksi 
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aamiainen, huonepalvelu, vastaanottopalvelu, postipalvelu ja hotellipoikapalvelu. Hotellit tarjoavat yleensä myös 
muita palveluja, kuten pysäköintitilat, ravintolapalveluja, viihdepalveluja, uima-altaan, bankettitilat sekä kokous- 
ja konferenssitilat. Lomakeskusten hotellit saattavat tarjota myös monipuolisia vapaa-ajanpalveluja. Nämä palvelut 
sisältyvät tähän ryhmään, jos ne sisältyvät majoituksen hintaan. Jos palveluista veloitetaan erikseen, ne luokitellaan 
tarjotun palvelun mukaan. Hotellien tarjoamat palvelut ovat yleensä monipuolisempia kuin motellien, majatalojen 
ja muiden majoitusliikkeiden tarjoamat palvelut. 
 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– ruoanvalmistus- ja tarjoilupalvelut, jotka löytyvät ryhmästä 553. 
– juomien tarjoilupalvelut, jotka löytyvät ryhmästä 554. 
– omien asuinkiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut, jotka löytyvät luokasta 7021. 
 
Ryhmä 552: Leirintäalueet ja muu kuin hotellimajoitus 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– pitkäaikaisvuokraus siirrettävien talojen alueella, joka löytyy ryhmästä 702. 
– leirintäalueiden ulkopuoliseen käyttöön tarkoitettujen asuntovaunujen ja matkailuperävaunujen vuokraus, joka 
löytyy luokasta 3422 (johon lisätään lisäsanaston koodi PA01-7 Vuokraus). 
– hotellimajoituspalvelut, jotka löytyvät ryhmästä 551. 
– kalustettujen pitkäaikaismajoitustilojen vuokraus, joka löytyy ryhmästä 702. 
 
Luokka 5521: Retkeilymajapalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– retkeilymajojen, eräkämppien ja muiden vastaavien majoitusliikkeiden majoituspalvelut ja niihin liittyvät 
palvelut. Nämä eroavat hotellipalveluista siten, että tarjolla olevat palvelut ovat vaatimattomampia. 
 
Luokka 5522: Leirintäaluepalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– leirintäaluepalvelut, myös asuntovaunualueiden palvelut (asuntovaunu- ja asuntoautoalueiden, leirintäalueiden ja 
muiden vastaavien alueiden tarjoamat majoituspalvelut ja niihin liittyvät palvelut). Tällaiset palvelut voivat sisältää 
vain paikkavuokran tai sekä paikkavuokran että paikalla sijaitsevan teltan tai asuntovaunun. 
 
Luokka 5524: Lomakeskus- ja lomakotipalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– lasten leirejä, aikuisten leirejä tai perheleirejä järjestävien leirikeskusten sekä loma-asuntojen tai vastaavien 
lomakotien majoituspalvelut ja niihin liittyvät palvelut. Näihin sisältyvät kaikki muutkin palvelut, joita tällaiset 
keskukset tarjoavat majoituksen yhteydessä. 
 
Luokka 5525: Kalustettujen lyhytaikaismajoitustilojen vuokraus 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– asuntoloiden, täyshoitoloiden, mökkien, yksityisasuntojen ja -kotien, matkailumaatilojen, oppilasasuntoloiden ja 
vastaavien majoitustilojen majoituspalvelut ja niihin liittyvät palvelut. Suurin osa näistä tarjoaa vain majoitusta, 
mutta osa voi tarjota myös ateriapalveluita. 
 
Ryhmä 555: Ruokala- ja ateriapalvelut 
 
Luokka 5551: Ruokalapalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– ruokalapalvelut, joihin kuuluvat aterioiden ja juomien tarjoaminen tavallisesti alennettuun hintaan ennalta 
määritetyille ryhmille, joiden jäsenillä on tavallisesti jotain yhteistä esimerkiksi ammatin puolesta. Tällaisia 
palveluja tarjotaan esimerkiksi urheilurakennuksissa, tehtaissa, toimistoissa, oppilaitoksissa jne. 
 
Luokka 5552: Ateriapalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– kotitalouksien ateriapalvelut, joihin kuuluvat kotitalouksille tarjotut ruoanvalmistus- ja -tarjoilupalvelut joko 
palveluntarjoajan tiloissa tai muualla; ruoantarjoilupalvelut ja niihin liittyvät juomien tarjoilupalvelut voivat 
kuulua näihin. 
– kuljetusyritysten muonituspalvelut, joihin sisältyvät kuljetusyrityksille – esimerkiksi lentoyhtiöille – tarjotut 
ruoanvalmistus- ja -tarjoilupalvelut. 
– muiden yritysten tai laitosten ateriapalvelut. 
– kouluruokailupalvelut. 
 
OSASTO 60: KULJETUSPALVELUT (JÄTTEEN KULJETUSTA LUKUUN OTTAMATTA) 
Kuvausta voi täsmentää käyttämällä lisäsanaston M jaksoa "Muita määritteitä kuljetusalalle". 
 
Ryhmä 601: Tieliikennepalvelut 
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Tähän ryhmään eivät sisälly 
– makuuvaunupalvelut, jotka löytyvät luokasta 5526. 
– ravintolavaunupalvelut, jotka löytyvät luokasta 5532. 
– henkilöajoneuvojen vuokraus ilman kuljettajaa, joka löytyy ryhmästä 341, johon lisätään CPV:n lisäsanaston 
koodi PA01-7 Vuokraus. 
– sairaankuljetuspalvelut, jotka löytyvät luokasta 8514. 
– Tavarankuljetusajoneuvojen vuokraus ilman kuljettajaa, joka löytyy luokasta 3413, johon lisätään CPV:n 
lisäsanaston koodi PA01-7 Vuokraus. 
 
Ryhmä 603: Putkijohtokuljetukset 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– maakaasun nesteytys- ja jälleenhöyrystyspalvelut, jotka löytyvät luokasta 7611. 
– kaasunjakelu ja siihen liittyvät palvelut, jotka löytyvät ryhmästä 652. 
 
OSASTO 63: KULJETUSTEN TUKI- JA APUPALVELUT; MATKATOIMISTOPALVELUT 
 
Ryhmä 631: Rahdinkäsittely- ja varastointipalvelut 
Tähän ryhmään sisältyvät 
– erikoiskonteissa kuljetettavan rahdin rahdinkäsittelypalvelut 
– konttien ulkopuolisen rahdin tai matkatavaroiden rahdinkäsittelypalvelut 
– kaikkien kuljetusmuotojen rahtiterminaalipalvelut, myös ahtauspalvelut (eli laivakonttien ulkopuolisen rahdin 
lastaaminen ja purku satamissa) 
– matkatavaroiden käsittely lentokentillä, linja-auto- ja rautatieasemilla sekä tieliikenneterminaaleilla 
– pakastettujen tai kylmien tavaroiden, myös pilaantuvien elintarvikkeiden, säilytys- ja varastointipalvelut 
– nesteiden ja kaasujen, myös öljyn, öljytuotteiden, viinin ja vastaavien tuotteiden, säilytys- ja varastointipalvelut 
– viljan varastointi. 
 
Ryhmä 635: Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut ja muut matkailupalvelut 
Tähän ryhmään sisältyvät: 
– matkatoimistopalvelut ja vastaavat palvelut, kuten palkkio- tai sopimusperusteiset valmismatkapalvelut, 
matkalippujen myynti, majoitus ja valmismatkat; matkailuneuvontapalvelut; matkaopaspalvelut ja matkan 
järjestelypalvelut 
– kuljetusliikkeiden palvelut, kuten rahdinkuljetusliikkeiden palvelut, laivanselvityspalvelut, satama- ja 
huolintapalvelut ja kuljetusasiakirjojen laadintapalvelut (myös paikalliset nouto- ja vientipalvelut). 
 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– tulkkauspalvelut, jotka löytyvät luokasta 7954. 
– metsästys- ja vuoristo-oppaiden palvelut, jotka löytyvät luokasta 9261. 
 
Ryhmä 637: Maa-, vesi- ja lentoliikenteen tukipalvelut 
 
Luokka 6371: Maaliikenteen tukipalvelut 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– rautatierahdin käsittelypalvelut, jotka löytyvät ryhmästä 631. 
– matkatavaroiden ja rahdin käsittelypalvelut, jotka löytyvät ryhmästä 631. 
– kuukausi- tai vuosivuokraan perustuvat, lukittavien autotallien tai autohallien vuokraus- tai leasingpalvelut, jotka 
löytyvät ryhmästä 702. 
– linja-autojen ja muiden kuljetusajoneuvojen siivouspalvelu, joka löytyy luokasta 9091. 
 
Luokka 6372: Vesiliikenteen tukipalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– satamien ja vesiväylien käyttöön liittyvät palvelut, kuten laivalaiturit, satama-altaat, pistolaiturit, satamalaiturit ja 
muut satamaterminaaleihin liittyvät palvelut, myös vesiliikenteen liittyvät matkustajaterminaalien palvelut; vene-, 
proomu- ja laivakanavien sekä kanavoitujen jokien ja muiden keinotekoisten sisämaan vesiväylien käyttö- ja 
huoltopalvelut ja laivojen tankkauspalvelut. 
– alusten kiinnityspalvelut, joihin sisältyvät kaikentyyppisten alusten telakointiin ja vesillelaskuun liittyvät 
hinauspalvelut. 
– navigointipalvelut, kuten offshore-paikoituspalvelut, majakkalaivojen ja poijujen kiinnityspalvelut, 
majakkapalvelut ja vastaavat navigointia tukevat palvelut. 
– meripelastus- ja nostopalvelut, kuten merihätään joutuneiden ja uponneiden alusten ja niiden rahdin nouto, myös 
uponneiden alusten nostaminen, kallistuneiden alusten oikaiseminen ja karille ajaneiden alusten irrottaminen. 
– erilaiset vesiliikenteen tukipalvelut, jotka liittyvät välittömästi muualle luokittelemattomaan alusten toimintaan ja 
jotka eivät liity välittömästi sellaiseen alusten toimintaan kuin jäänmurtajapalveluihin, alusten 
rekisteröintipalveluihin, alusten telakointipalveluihin ja varastoaluspalveluihin jne. 
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Tähän luokkaan eivät sisälly 
– alusten desinfiointi- ja tuholaistorjuntapalvelut, jotka löytyvät luokasta 9092. 
– alusten siivouspalvelut, myös polttoaine- ja öljyvahinkojen siivoaminen, jotka löytyvät luokasta 9091. 
– öljyvahinkojen torjuntapalvelut, jotka löytyvät luokasta 9051. 
 
Luokka 6373: Erilaiset lentoliikenteen tukipalvelut 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– ilma-alusten siivouspalvelu, joka löytyy luokasta 9091. 
– yhdistetyt lento- ja meripelastuspalvelut, jotka löytyvät luokasta 7524. 
– yleiset lentokoulupalvelut, jotka löytyvät luokasta 8041. 
 
OSASTO 64: POSTI- JA TELEVIESTINTÄPALVELUT 
 
Ryhmä 641: Posti- ja pikalähettipalvelut 
 
Luokka 6411: Postipalvelut 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– yksityiset pikalähettipalvelut, jotka löytyvät luokasta 6412. 
– postipankkien rahanvälityspalvelut ja postisiirrot, jotka löytyvät osastosta 66. 
– postisiirtoihin ja postisäästötileihin liittyvät palvelut, jotka löytyvät ryhmästä 66100000. 
 
Ryhmä 642: Televiestintäpalvelut 
 
Luokka 6421: Puhelin- ja tiedonsiirtopalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– yleisöpuhelinpalvelut, joihin kuuluvat paikallisverkkojen välistä puhelinyhteyttä tai paikallisverkosta 
kansainväliseen verkkoon suuntautuvaa puhelinyhteyttä varten tarvittavat keskus- ja siirtopalvelut. 
– matkapuhelinpalvelut, myös radiopuhelinpalvelut, joissa kannettavalla laitteella saa kaksisuuntaisen yhteyden 
yleiseen puhelinverkkoon tai muihin matkapuhelimiin. Joissakin palveluissa voi äänensiirron lisäksi välittää myös 
telekopioita asianmukaisten päätelaitteiden avulla. 
– yritysten yhteisverkkopalvelut, joihin sisältyvät tarvittavat verkkopalvelut valittujen (kahden tai useamman) 
paikkojen (päätteiden) välistä puhelinyhteyttä varten yleisessä (jaetussa) verkossa. Tällaista palvelua käytetään 
pääasiassa etäyhteyden aikaansaamiseksi äänensiirtoa varten, mutta joissain palveluissa on mahdollisuus myös 
telekopioiden lähettämiseen ja tiedonsiirtoon. 
– yritysten erillisverkkopalvelut, joihin sisältyvät tarvittavat verkkopalvelut valittujen paikkojen välistä 
puhelinyhteyttä varten yksityislinjoja pitkin; tällaista palvelua käytetään pääasiassa äänensiirtoon etäällä toisistaan 
sijaitsevien vaihteiden välillä (oikoyhteys), etäällä olevan paikan ja vaihteen välillä (muualla sijaitseva alanumero), 
vaihteen ja etäällä sijaitsevan keskusalueen välillä (ulkomainen vaihde) tai tiettyjen puhelinten välillä, mutta 
palveluun voidaan liittää myös tiedonsiirtoa. 
– elektroniset viestintäpalvelut, joihin sisältyvät tarvittavat verkot ja niihin liittyvät palvelut (laitteet ja ohjelmistot) 
sähköisten viestien (lennätin- ja teleksi-/sähkepalvelut) lähettämistä ja vastaanottamista varten ja/tai tietokantoihin 
sisältyvien tietojen käyttämistä varten (niin kutsutut lisäarvoverkkopalvelut). 
 
Luokka 6422: Muut televiestintäpalvelut kuin puhelin- ja tietoliikennepalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– verkkoliitäntäpalvelut, joihin sisältyvät yhden palveluntarjoajan verkkopalvelut toiselle palveluntarjoajalle, kun 
palveluntarjoajan alueelta lähtevän viestin on kuljettava toisen palveluntarjoajan verkon läpi päämääräänsä. 
– etätyöpalvelut. 
– henkilöhakupalvelut, joihin kuuluu henkilön kutsuminen puhelimeen elektronisen hakulaitteen avulla. Tähän 
sisältyvät merkkiäänellä, puheäänellä tai digitaalisella näytöllä toimivat hakupalvelut. 
– teleneuvottelupalvelut, joihin kuuluvat verkot ja siihen liittyvät palvelut, joita tarvitaan yksi- tai kaksisuuntaisen 
interaktiivisen videoneuvottelun käymiseksi. 
– ilmasta maahan suunnatun teleliikenteen palvelut. 
– telemaattiset palvelut. 
– integroidut televiestintäpalvelut, joihin kuuluvat kahden- tai monenväliset yksityiset verkkopalvelut, joiden 
avulla käyttäjät voivat välittää samanaikaisesti tai vuorotellen ääntä, tietoa ja/tai kuvia. Tämän tyyppisessä 
palvelussa tarjotaan nopea tietoliikennekaista ja asiakkaan mahdollisuus säätää verkon asetuksia joustavasti 
viestiliikenteen muutosten mukaisesti. 
– televisio- ja radio-ohjelmien lähetyspalvelut, joihin sisältyvät radio- ja televisiosignaalien lähettämiseen 
tarvittavat verkkopalvelut käytettävästä teknologiasta (verkosta) riippumatta. 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– radio- ja televisiotuotantopalvelut – vaikka liittyisivät ohjelmien lähettämiseen – jotka löytyvät ryhmästä 922. 
 
OSASTO 65: JULKINEN VESI- JA ENERGIAHUOLTO  



 29 

Tähän osastoon eivät sisälly 
– veden-, kaasun-, sähkön- ja muiden energiamuotojen tuotanto, joka löytyy osastoista 09 ja 41. 
– palkkio- tai sopimusperusteiset raakaöljyn ja maakaasun putkijohtokuljetukset, jotka löytyvät 
ryhmästä 603. 
 
Ryhmä 651: Vesihuolto ja siihen liittyvät palvelut 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– vesi- ja viemäriputkien rakennustyöt, vesikuljetuksiin liittyvät rakentamistyöt ja vesiputkityöt, jotka löytyvät 
luokista 4521 ja 4523. 
– jäteveden käsittelypalvelu, joka löytyy luokasta 9042. 
– veden saastumiseen liittyvät palvelut, jotka löytyvät luokasta 9073. 
 
Ryhmä 652: Kaasunjakelu ja siihen liittyvät palvelut 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– kaasuputkien rakennustyöt, jotka löytyvät luokasta 4523. 
 
Ryhmä 653: Sähkönjakelu ja siihen liittyvät palvelut 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– sähkölinjojen rakennustyöt, jotka löytyvät luokasta 4523. 
 
OSASTO 66: RAHOITUS- JA VAKUUTUSPALVELUT 
Kuvausta voi täsmentää käyttämällä lisäsanaston S jaksoa "Muita määritteitä rahoituspalveluille". 
 
Ryhmä 661: Pankki- ja sijoituspalvelut 
 
Luokka 6611: Pankkipalvelut 
Keskuspankkipalvelut sisältävät 
– keskuspankin tarjoamat palvelut, joihin kuuluu talletusten vastaanotto käytettäväksi rahoituslaitosten välisissä 
selvityksissä. 
– valtion pankkiasioiden hoitamiseen liittyvät palvelut. 
– pankkitoiminnan valvontaan liittyvät palvelut. 
– maan valuuttavarannosta huolehtimiseen liittyvät palvelut. 
– maan valuutan liikkeellelaskemiseen ja hallintaan liittyvät palvelut. 
 
Talletuspalvelut sisältävät 
– etenkin muilta rahoituslaitoksilta tulevien suurten talletusten vastaanottoa koskevat palvelut. 
– henkilö- ja yritysasiakkaiden pankkitalletuspalvelut. 
– henkilö- ja yritysasiakkaiden muut talletuspalvelut kuin pankkitalletuspalvelut. 
 
Luotonantopalvelut sisältävät esimerkiksi seuraavanlaisia palveluita, joissa lainan antava laitos ei tarjoa muita 
pankkipalveluja: 
– Kiinnelainapalveluissa myönnetään laina, jonka vakuutena käytetään maata tai rakennuksia. 
– Kulutusluottopalveluissa myönnetään luotto, jolla rahoitetaan senhetkinen tavaroiden tai palvelujen hankinta. 
– Luottokorttipalveluissa tuotteiden osto rahoitetaan myöntämällä kassaluotto muovikorttia tai muuta vastaavaa 
luottovälinettä käyttämällä. 
– Muissa luotonantopalveluissa jonkin muuntyyppisen lainan antaa laitos, joka ei harjoita muuta pankkitoimintaa. 
 
Rahoitusleasingpalvelut sisältävät leasingpalveluja, joiden kesto vastaa suurin piirtein kyseisen omaisuuden 
odotettavissa olevaa elinkaarta. Vuokraaja saa kaiken hyödyn omaisuuden käytöstä sekä kantaa omistajuuteen 
liittyvät riskit. 
 
Luokka 6612: Sijoituspankkipalvelut ja siihen liittyvät palvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– sulautumiin ja yritysostoihin liittyvät palvelut (neuvonantajien ja neuvottelijoiden palvelut sulautumia ja 
yritysostoja järjesteltäessä). 
– yritysrahoitus- ja riskipääomapalvelut, joihin sisältyy yritysrahoitusjärjestely, mukaan luettuina velka-, pääoma- 
ja riskipääomarahoitus. 
 
Luokka 6613: Välityspalvelut ja niihin liittyvät arvopaperi- ja raaka-ainepörssipalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– arvopaperien välityspalvelut, joihin kuuluvat arvopaperien välitys (jossa saman rahoitusvälineen ostajat ja 
myyjät saatetaan yhteen); sijoitusrahaston osuuksien, osakkeiden tai korko-osuuksien myyntipalvelut; valtion 
joukkovelkakirjalainojen myynti-, toimitus- ja lunastuspalvelut sekä optioiden välitys. 
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– raaka-ainepörssin välityspalvelut, joihin kuuluvat raaka-aineiden ja raaka-ainefutuurien sekä rahoitusfutuurien 
välitys ja johdannaisten – muiden kuin optioiden – välitys. 
 
Luokka 6614: Salkunhoitopalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– salkunhoitopalvelut, joihin kuuluu toisten osapuolten omaisuuden hoito palkkiota tai provisiota vastaan, kun 
salkunhoitajat tekevät päätökset investointien ostosta tai myynnistä. Esimerkkejä hoidetusta omaisuudesta ovat 
sijoitusrahastojen tai muiden rahastojen, eläkerahastojen ja yksityishenkilöiden omaisuus. 
 
Luokka 6616: Notariaatti- ja säilytyspalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– notariaattipalvelut, joihin kuuluvat kiinteän omaisuuden ja rahaston hoito sekä hallinnolliset palvelut; 
sijoitusrahastojen tai eläkerahastojen valvojana toimimiseen liittyvät palvelut ja arvopaperien valvontaan liittyvät 
palvelut (hallinnolliset palvelut, jotka liittyvät arvopaperien liikkeeseenlaskuun ja rekisteröintiin sekä korkojen ja 
osinkojen maksuun). 
– säilytyspalvelut, joihin kuuluvat arvokkaan ja usein tuottavan henkilökohtaisen omaisuuden, myös arvopaperien, 
säilyttäminen ja siitä huolehtiminen ohjeiden mukaan; säilytys-, tallelokero- ja turvasäilöpalvelut sekä tarkastuksen 
vahvistuspalvelut, jotka liittyvät säilytyksessä oleviin asiakkaiden arvopapereihin. 
 
Luokka 6617: Rahoitusneuvonta, rahoitustapahtumien käsittely- ja selvitysyhtiöpalvelut 
– Rahoitusneuvontaan kuuluvat rahoitukseen liittyvä neuvonta, markkina-analyysit ja markkinaseuranta. 
– Rahoitustapahtumien käsittely- ja selvitysyhtiöpalveluihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat palvelut: taseiden 
tarkastus, liiketoimien vahvistaminen, varainsiirto liiketoimen osapuolten tilien välillä, yksittäisten liiketoimien 
ilmoittaminen pankeille (tai luottokorttiyhtiöille) ja päivittäisten koosteiden toimittaminen. Lisäksi näihin kuuluvat 
sekkien, vekselien ja muiden maksumääräysten selvityspalvelut. 
 
Luokka 6618: Valuutanvaihtopalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– valuutanvaihtoliikkeiden ja muiden vastaavien tarjoamat valuutanvaihtopalvelut. 
 
Ryhmä 665: Vakuutus- ja eläkepalvelut 
 
Luokka 6651: Vakuutuspalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– vakuutusmeklari- ja vakuutustoimistopalvelut. 
– vakuutus- ja eläketuotteiden myyntipalvelut. 
– sellaisten vakuutusten merkintäpalvelut, joissa edunsaajille maksetaan korvaukset vakuutetun kuollessa tai 
vakuutuksen päättyessä. Vakuutukset voivat olla yksinomaan vakuutusturvaa antavia, tai niihin voi sisältyä 
säästöominaisuus. Vakuutukset voivat kattaa yksittäisiä henkilöitä tai ryhmien jäseniä. 
– tapaturma- ja sairausvakuutuspalvelut (laajennetut sairausvakuutukset, vapaaehtoiset sairausvakuutukset jne.). 
– kaikenvaravakuutuspalvelut. 
– oikeuskuluvakuutuspalvelut. 
– kuljetuksiin liittyvät vakuutuspalvelut, kuten moottoriajoneuvovakuutukset; meri-, ilma- ja muut 
kuljetusvakuutukset; rautateiden vakuutukset; ilma-alusten vakuutukset ja vesialusten vakuutukset. 
– rahtivakuutukset. 
– vahinkovakuutukset (tähän kategoriaan sisältyvät palovakuutukset, omaisuusvakuutukset, 
säävahinkovakuutukset ja taloudellisen tappion varalta otettavat vakuutukset). 
– moottoriajoneuvojen, ilma-alusten ja vesialusten vastuuvakuutukset sekä yleiset vastuuvakuutuspalvelut. 
– luotto- ja takausvakuutuspalvelut, joihin sisältyvät myös riskien hallinnan vakuutuspalvelut. 
– muut vakuutuspalvelut, jotka eivät liity henkilövakuutuksiin, kuten öljyn- tai kaasunporauslauttojen vakuutukset, 
kone- ja laitteistovakuutukset ja lisävakuutukset. 
– vahingonkorvauksiin liittyvät palvelut, joihin kuuluvat korvaushakemuksen tutkimus, vakuutuksen kattamien 
tappioiden tai vahinkojen suuruuden määrittäminen ja sovintoratkaisut; tutkittujen korvaushakemusten käsittelyyn 
ja maksujen valtuutukseen liittyvät palvelut; vahingonarviointipalvelut. 
– korvaushakemusten arviointipalvelut ("keskiarvoistamista" käytetään merenkulkuvakuutuksissa kattamaan 
aluksen tai rahdin osittainen menetys). 
– korvaushakemusten arviointipalvelut. 
– vakuutusriskin ja vakuutusmaksujen laskemispalvelut. 
– pelastustoimiin liittyvät hallinnolliset palvelut, lukuun ottamatta meripelastustoimiin liittyviä hallinnollisia 
palveluja. 
 
Luokka 6652: Eläkepalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
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– sellaisten suunnitelmien merkintäpalvelut, joissa yksittäisille henkilöille luvataan tuloja säännöllisin väliajoin. 
Suunnitelmissa voidaan edellyttää yhtä maksua tai useita maksuja, ne voivat olla pakollisia tai vapaaehtoisia ja 
niistä voi saada nimellistä hyötyä, joka on määritetty etukäteen tai joka riippuu suunnitelman tukena olevan 
omaisuuden markkina-arvosta. Mikäli suunnitelma liittyy työhön, se voidaan mahdollisesti siirtää työn vaihtuessa. 
Etuuksien maksuaika voidaan asettaa vähimmäis- tai enimmäisajaksi, ja suunnitelmaan voi liittyä perhe-eläke-
etuuksia. 
– sellaisten suunnitelmien merkintäpalvelut, joissa ryhmien jäsenille luvataan maksuja säännöllisin väliajoin. 
Suunnitelmissa voidaan edellyttää yhtä maksua tai useita maksuja, ne voivat olla pakollisia tai vapaaehtoisia ja 
niistä voi saada nimellistä hyötyä, joka on määritetty etukäteen tai joka riippuu suunnitelman tukena olevan 
omaisuuden markkina-arvosta. Mikäli suunnitelma liittyy työhön, se voidaan mahdollisesti siirtää työn vaihtuessa. 
Etuuksien maksuaika voidaan asettaa vähimmäis- tai enimmäisajaksi, ja suunnitelmaan voi liittyä perhe-eläke-
etuuksia. 
 
Ryhmä 667: Jälleenvakuutuspalvelut 
 
Luokka 6671: Henkijälleenvakuutuspalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– alun perin toisen vakuutuksenantajan merkitsemien vakuutusten jälleenvakuuttaminen kokonaan tai osittain. 
t 
Luokka 6672: Tapaturma- ja sairauskuluvakuutusten jälleenvakuutuspalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– alun perin toisen vakuutuksenantajan merkitsemien vakuutusten jälleenvakuuttaminen kokonaan tai osittain. 
 
OSASTO 70: KIINTEISTÖPALVELUT 
 
Ryhmä 701: Omia kiinteistöjä koskevat kiinteistöpalvelut 
 
Luokka 7011: Kiinteistöjen rakennuttamispalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– asuntotuotanto, johon kuuluu myytäväksi tarkoitetun asuinrakennuksen rakentamiseen tarvittavien rahoituksen, 
teknisten välineiden ja työvoiman kokoaminen yhteen. 
– muu rakennustuotanto kuin asuntotuotanto, johon kuuluu myytäväksi tarkoitetun rakennuksen rakentamiseen 
tarvittavien rahoituksen, teknisten välineiden ja työvoiman kokoaminen yhteen. 
 
Luokka 7012: Kiinteistöjen osto ja myynti 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– rakennusten ja maa-alueiden osto- ja myyntipalvelut, joihin kuuluu rakennuksen ja maa-alueen myynti omasta 
puolesta tilanteessa, jossa myynti katsotaan myyjän vaihto-omaisuuden myynniksi muttei kiinteistön myynniksi, 
jossa myynti on myyntiyksikköjen kiinteän omaisuuden myyntiä. 
– talojen myynti tontteineen, rivi- ja kerrostalojen myynti tontteineen sekä yksittäisten asuntojen myynti tällaisista 
rakennuksista. Kiinteistö voi olla joko vuokrakiinteistö tai oma. 
– rakentamattomien maa-alueiden myynti- ja ostopalvelut, joihin kuuluu maa-alueen myynti omasta puolesta 
tilanteessa, jossa myynti katsotaan myyjän vaihto-omaisuuden myynniksi. Rakentamaton maa-alue voi sisältää 
useampia rakentamattomia tontteja, ja myyntiyksikkö voi myydä osiin jakamansa maa-alueen. 
 
Ryhmä 702: Omien kiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut 
 
Luokka 7021: Omien asuinkiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– seuraavien asuinkiinteistöjen vuokraus- tai leasingpalvelut, joita tarjoavat omistajat tai vuokraoikeuden haltijat: 
talot, asunnot, kerrostalot tai pääasiassa asuinkäytössä olevat monikäyttörakennukset. 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– toiminnassa olevien hotellien, motellien, asuntoloiden, oppilasasuntoloiden, leirintäalueiden ja muiden 
majoitusliikkeiden tarjoamat majoituspalvelut, jotka löytyvät ryhmistä 551 ja 552. 
 
Luokka 7022: Omien muiden kuin asuinkiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– teollisuus- ja liikerakennusten tai -kiinteistöjen ja muiden vastaavien (ei asuinrakennusten eikä -kiinteistöjen) 
vuokraus- ja leasing-palvelut, joita tarjoavat omistajat tai vuokraoikeudenhaltijat. Esimerkkejä näistä ovat tehtaat, 
toimistorakennukset, varastot, teatterit, näyttelyhallit ja pääasiassa muussa käytössä kuin asuinkäytössä olevat 
monikäyttörakennukset tai maa- ja metsätilakiinteistöt ja vastaavat kiinteistöt. 
– lukittavien autotallien tai muiden pysäköintitilojen kuukausi- tai vuosiperusteinen vuokraus tai leasing. 
– monitoimitilojen vuokrauspalvelut. 
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Ryhmä 703: Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat erilaiset 
kiinteistönvälityspalvelut 
 
Luokka 7031: Rakennusten vuokraus- tai myyntipalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– talojen, asuntojen, kerrostalojen, toimistojen, tehtaiden, liiketilojen ja muiden rakennuskiinteistöjen myynti ja 
vastaavat välityspalvelut, joihin sisältyvät sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettava 
rakennuskiinteistön osto, myynti, vuokraus ja arviointi. 
 
Luokka 7032: Maa-alueiden vuokraus- tai myyntipalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– asuinkäytössä tai muussa käytössä olevan maa-alueen myynti ja vastaavat välityspalvelut, joihin sisältyvät 
sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettava, asuinkäytössä tai muussa käytössä olevan maa-alueen 
osto, myynti, vuokraus ja arviointi. 
 
Luokka 7033: Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat asuinkiinteistöjen hoitopalvelut, joihin kuuluvat 
seuraaviin asioihin liittyvät hallintopalvelut: laitokset, kerrostalot, vuokrankeruupalvelut tai yhteisomistuksessa 
olevat asunnot. 
– sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat muiden kuin asuinkiinteistöjen hoitopalvelut, joihin 
kuuluvat seuraaviin asioihin liittyvät hallintopalvelut: maa-alue, liikekiinteistö, teollisuuskiinteistö, pääasiassa 
muussa kuin asuinkäytössä olevat monikäyttörakennukset sekä maa- ja metsätilakiinteistöt ja vastaavat kiinteistöt. 
– asuntoasioihin liittyvät palvelut. 
 
OSASTO 71: ARKKITEHTI-, RAKENNUS-, INSINÖÖRI- JA TARKASTUSPALVELUT 
 
Ryhmä 713: Insinööripalvelut 
Tähän ryhmään sisältyvät 
– maa-, tie- ja vesirakentamista koskevat konsulttipalvelut, joihin kuuluvat insinööritaitoa ja siihen liittyviä asioita 
koskevat neuvonta-, tuki- ja suosituspalvelut. 
– insinööritaitoa koskevat konsulttipalvelut, jotka liittyvät ympäristöön, energiaan, rakennuksiin, televiestintään, 
turvallisuuteen ja terveyteen. 
– rakennusten kone- ja sähköasennusten; maa-, tie- ja vesirakennustöiden sekä teollisuusprosessien ja tuotannon 
tekninen suunnittelu. 
– muut insinööripalvelut, kuten porauslietteen käsittelyyn liittyvät tekniset palvelut, geotekniset palvelut, 
koneenrakennustekniset palvelut, ruostesuojauspalvelut jne. 
– täysin yhdistetyt insinööripalvelut avaimet käteen -hankkeen toteuttamiseksi, esimerkiksi 
liikenneinfrastruktuurin rakentaminen, vesihuolto- ja viemäröintityöt, teollisuuslaitosten rakentaminen ja muut 
rakennustyöt. 
– suunnittelu ja ennakkotutkimus. 
– alustava suunnittelu ja lopullinen suunnittelu, mukaan luettuina kaikki tarvittavat rakenne-, mekaniikka- ja 
sähkösuunnittelupalvelut. 
– yhteisarvio, rakennusaikataulun laadinta, tarjouseritelmät. 
– sopimusurakan tai teknisten palvelujen valvonta ja hyväksyminen. 
– muut insinööripalvelut, mikäli ne ovat osa avaimet käteen -hankkeen yhtenäistä palvelupakettia. 
– geologiset, geofysikaaliset ja muut tieteelliset luonnonvarojen etsintäpalvelut, myös topografiset palvelut. 
– maanalaiset kartoituspalvelut seismografisin, gravimetrisin ja magnetometrisin menetelmin sekä muita 
maanalaisia kartoitusmenetelmiä käyttäen. 
– kenttämittauspalvelut, joihin kuuluvat tietojen kerääminen maa-alueen pinnanmuodosta, asemasta ja rajoista 
karttojen valmistamista varten. 
– kartanpiirustuspalvelut, joihin kuuluvat kaikenlaisten karttojen laatiminen ja tarkistaminen mittaustuloksia, muita 
karttoja ja muita tietolähteitä käyttämällä. 
– maanmittauspalvelut (myös kuvanmittauspalvelut) ja tekniset palvelut (tekninen ohjaus, tekninen apu jne.). 
 
Ryhmä 714: Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut 
Tähän ryhmään sisältyvät 
– yhdyskuntasuunnittelupalvelut, joihin kuuluvat yhtenäisen yhdyskuntarakentamisen kehittämispalvelut. 
– maisema-arkkitehdin palvelut, joihin kuuluu puistojen sekä liike- ja asuinalueiden sekä muiden vastaavien 
alueiden maisemansuunnittelu. 
 
Ryhmä 716: Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut 
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Tähän ryhmään sisältyvät 
– koostumuksen ja puhtauden testaus- ja analysointipalvelut, joihin kuuluu seuraavaa: esimerkiksi ilman, veden, 
jätteen, polttoaineiden, metallin, maaperän, mineraalien, elintarvikkeiden ja kemikaalien kaltaisten materiaalien 
kemiallisten ja biologisten ominaisuuksien testaus ja analysointi; asiaan liittyvien tieteen alojen, kuten 
mikrobiologian, biokemian ja bakteriologian testaus- ja analyysipalvelut sekä fysikaalisten ominaisuuksien, kuten 
jännitteen, kovuuden, kulumiskestävyyden, väsymislujuuden ja korkeiden lämpötilojen vaikutusten testaus ja 
analysointi. 
– tekniset tarkastus- ja testauspalvelut, joihin kuuluu seuraavaa: kokonaisten koneiden, moottorien, työkalujen, 
kojeiden sekä muiden mekaanisia tai elektronisia osia sisältävien laitteiden mekaanisten ja elektronisten 
ominaisuuksien testaus ja analysointi sekä katsastuspalvelut, joissa katsastetaan autoja, moottoripyöriä, linja-
autoja, kuorma-autoja, rekkoja ja muita tieliikenneajoneuvoja. 
– rakennusten sekä rakenteiden ja muiden vastaavien tekniset tarkastuspalvelut ja testaus. 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– vakuutusyhtiöiden vahingonarviointipalvelut, jotka löytyvät luokasta 6721. 
– lääketieteelliset analyysi- ja testipalvelut, jotka löytyvät luokasta 8514. 
 
OSASTO 72: TIETOTEKNISET PALVELUT: NEUVONTA, OHJELMISTOJEN 
KEHITTÄMINEN, INTERNET JA TUKI 
Kuvausta voi täsmentää käyttämällä lisäsanaston J jaksoa "Muita määritteitä tietokone-, tieto- tai 
viestintätekniikkaan". 
Tähän osastoon eivät sisälly 
– ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät, jotka löytyvät osastosta 48. 
 
 
Ryhmä 721: Tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut 
Tähän ryhmään sisältyvät neuvonta- ja tukipalvelut yritysten ja laitosten tietokonejärjestelmien hallintaa 
koskevissa asioissa. 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– tietokonejärjestelmiin liittyviä teknisiä asioita koskeva neuvonta, joka löytyy luokasta 7222. 
 
Ryhmä 722: Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut 
 
Luokka 7221: Valmisohjelmien ohjelmointipalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– varus- ja käyttäjäohjelmiston ohjelmointipalvelut, joihin kuuluu valmiiden varus- ja käyttäjäohjelmistojen 
kehittäminen ja myynti. 
– sovellusohjelmiston ohjelmointipalvelut, joihin kuuluu valmiiden sovellusohjelmistojen kehittäminen ja myynti. 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– valmisohjelmistojen vähittäismyynti, joka löytyy ryhmästä 527. 
 
Luokka 7222: Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– vähittäismyyntiin liittyvät konsulttipalvelut, jotka löytyvät ryhmästä 555. 
– tietokonejärjestelmän käyttökoulutus henkilökunnalle, joka löytyy luokasta 8042. 
 
Luokka 7223: Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät yksittäisen asiakkaan vaatimuksia vastaavien ohjelmistojen kehittäminen (analyysi, 
suunnittelu ja ohjelmointi) ja valmisohjelmien muokkaus. 
 
Luokka 7224: Järjestelmäanalyysi- ja ohjelmointipalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät järjestelmäanalysoijan ja/tai ohjelmoijan palvelujen tarjoaminen päiväkohtaisesti niin, 
että tekijä osallistuu yhteen järjestelmän kehittämisvaiheeseen. Asiakas valvoo työtä ja säilyttää siihen liittyvät 
oikeudet. 
Tähän luokkaan ei sisälly 
– asiakkaan tilaamaan ohjelmiston toimittaminen, kun ohjelmiston kehittäjä valvoo ja osallistuu 
kehittämishankkeen kaikkiin vaiheisiin (analyysiin, suunnitteluun ja ohjelmointiin). Tämä löytyy luokasta 7233. 
 
Luokka 7225: Järjestelmä- ja tukipalvelut 
Tähän luokkaan sisältyy tuki tietokonejärjestelmien (ohjelmistojen) säilyttämiseksi moitteettomassa 
toimintakunnossa. Ylläpito voi olla korjaavaa tai ennaltaehkäisevää. 
 
Luokka 7226: Ohjelmistoihin liittyvät palvelut 
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Tähän luokkaan sisältyvät muualle luokittelemattomat ohjelmistopalvelut, kuten ohjelmistojen toteutuspalvelut, 
ohjelmistojen monistus (alkuperäisen ohjelmiston kopioiminen erilaisille levyille ja nauhoille) jne. 
 
Ryhmä 723: Datapalvelut 
Huomautus: tähän ei luokitella palveluja, jossa palveluntarjoaja käyttää tietokonetta ainoastaan välineenä ja jotka 
luokitellaan tarjotun palvelun ominaisuuksien perusteella. 
 
Luokka 7232: Tietokantapalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät tietokantoihin liittyvät lisäarvopalvelut ja tiedonhallinta. 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– tietokantoihin pääsyn edellyttämät televiestintäverkkopalvelut, jotka löytyvät luokasta 6421. 
– asiakirjahakuihin liittyvät palvelut, jotka löytyvät luokasta 9251. 
 
OSASTO 73: TUTKIMUS- JA KEHITYSPALVELUT JA NIIHIN LIITTYVÄT 
KONSULTTIPALVELUT 
Kuvausta voi täsmentää käyttämällä lisäsanaston R jaksoa "Muita määritteitä tutkimuspalveluille". 
Tähän osastoon eivät sisälly 
– markkinatutkimuspalvelut, jotka löytyvät luokasta 7931. 
 
Ryhmä 731: Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut 
Tähän ryhmään sisältyvät 
– yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden, taloustieteen, oikeustieteen, lingvistiikan ja kielentutkimuksen sekä 
muiden vastaavien alojen tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut. 
– tutkimuslaboratorioiden palvelut. 
– merentutkimuspalvelut. 
 
OSASTO 75: JULKISHALLINNON PALVELUT, MAANPUOLUSTUS JA 
SOSIAALITURVAPALVELUT 
 
Ryhmä 751: Hallinnolliset palvelut 
 
Luokka 7511: Yleiset julkiset palvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– lainsäädäntöön ja sen täytäntöönpanoon liittyvät palvelut, joita tarjoavat hallintoelimet eri tasoilla – eli 
keskushallinnossa, aluehallinnossa ja paikallishallinnossa – sekä ministeriöt ja lainsäädännöstä tai sen 
täytäntöönpanosta vastaavien elinten muu hallinto- tai asiantuntijahenkilöstö. 
– elinkeinotoimintaan liittyvät hallinnolliset palvelut, joihin kuuluvat maatalouteen, metsätalouteen, kalastuksen ja 
metsästykseen, polttoaineeseen ja energiaan, kaivostoimintaan ja mineraalivaroihin, teollisuuteen ja 
rakentamiseen, liikenteeseen ja viestintään, kauppaan ja ravintola-alaan, hotelleihin ja ravintoloihin tai talous-, 
kauppa- ja työasioihin liittyvät julkisen hallinnon palvelut. 
 
Ryhmä 752: Yhteiskunnalle tuotettavat palvelut 
 
Luokka 7521: Ulkoasioihin liittyvät palvelut ja muut palvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– ulkoasioihin liittyvät hallinnolliset palvelut; diplomaatti- ja konsulaattipalvelut, joihin kuuluvat 
ulkoministeriöiden ja ulkomailla sijaitsevien lähetystöjen ja konsulaattien tai kansainvälisten järjestöjen 
toimistojen hallinnolliset ja operatiiviset palvelut sekä tukipalvelut, tai yli kansallisten rajojen suuntautuvat tieto- ja 
kulttuuripalvelut, myös ulkomailla sijaitsevat kirjastot, lukusalit ja tiedonhakupalvelut. 
– kansainväliseen talousapuun liittyvät palvelut, joihin kuuluvat kehitysmaiden talousapuun liittyvät hallinnolliset 
palvelut sekä teknisen avun ja koulutuksen tarjoaminen ja tukeminen. 
– kansainväliseen sotilaalliseen apuun liittyvät palvelut, joihin kuuluvat sotilasoperaatioita koskevat hallinnolliset 
palvelut, sotilaallisen avun tuki tai lainat ja osallistuminen kansainvälisiin rauhanturvajoukkoihin. 
 
Luokka 7524: Yleiseen turvallisuuteen, lakiin ja järjestykseen liittyvät palvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– yleiseen turvallisuuteen liittyvät palvelut, joihin kuuluvat viranomaisten rahoittamat poliisivoimien hallinnolliset 
ja operatiiviset palvelut sekä satamapoliisin, rajapoliisin, rannikkovartioston ja poliisin muiden erikoisjoukkojen 
palvelut; liikenteenvalvontaan, ulkomaalaisten rekisteröintiin, poliisilaboratorioiden toimintaan ja poliisin 
rekisterien ylläpitoon liittyvät palvelut. 
– yleiseen lakiin ja järjestykseen liittyvät palvelut, joihin kuuluvat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
edistämiseksi toteutettavien toimien hallinto, valvonta ja tuki sekä yleisten toimintalinjojen laadinta. 
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Luokka 7525: Palonsammutus- ja pelastuspalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– palokunnan palvelut, joihin kuuluvat viranomaisten rahoittamat palonsammutukseen ja -torjuntaan liittyvät 
palokuntien ja vapaapalokuntien hallinnolliset ja operatiiviset palvelut. 
– pelastuspalvelut. 
 
Ryhmä 753: Pakollisen sosiaaliturvan palvelut 
 
Luokka 7532: Valtion virkamiesten eläkejärjestelmät 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– valtion virkamiesten eläkejärjestelmiä koskevat julkisen hallinnon palvelut. 
– valtion virkamiehille ja heidän omaisilleen tarkoitetut eläköitymis-, eläke- ja työkyvyttömyyssuunnitelmia 
koskevat hallinnolliset ja operatiiviset palvelut, myös valtion sosiaaliturvajärjestelmät, joista korvataan osittaisesta 
tai täydellisestä työkyvyttömyydestä johtuva pysyvä ansionmenetys. 
 
Luokka 7533: Perhe-etuudet 
Tähän luokkaan sisältyvät kotitalouksille ja perheille tarkoitettua tukea koskevat hallinnolliset ja operatiiviset 
palvelut sekä tukipalvelut. 
 
Luokka 7534: Lapsilisät 
Tähän luokkaan sisältyvät hallinnolliset ja operatiiviset palvelut sekä tukipalvelut, jotka koskevat sellaisille 
kotitalouksille ja perheille tarkoitettua tukea, joissa on huolettavia lapsia. 
 
OSASTO 76: ÖLJY- JA KAASUTEOLLISUUTEEN LIITTYVÄT PALVELUT 
Tähän osastoon eivät sisälly 
– öljyn ja kaasun etsintäpalvelut, jotka löytyvät luokasta 7135. 
– poraustornien pystytys-, korjaus- ja purkupalvelut, jotka löytyvät luokista 4525 ja 5053. 
 
OSASTO 77: MAATALOUS-, METSÄTALOUS-, PUUTARHA-, VESIVILJELY- JA 
MEHILÄISTALOUSALAN PALVELUT 
 
Ryhmä 771: Maatalousalan palvelut 
Tähän ryhmään sisältyvät maataloustuotantoon liittyvät palvelut, jotka tarjotaan suurimmaksi osaksi 
tuotantopaikalla. Tällaisia ovat peltojen valmistelu; viljelykasvien istutus, kylvö ja käsittely, hedelmäpuiden ja 
viiniköynnösten leikkaus, riisin koulinta ja juurikkaiden harvennus, puuvillan puhdistuspalvelut, sadonkorjuu ja 
myyntiin valmistelu sekä muut maataloustuotannossa tarvittavat palvelut. 
 
Tähän ryhmään ei sisälly 
– lentoruiskutus, joka löytyy luokasta 6044. 
 
Ryhmä 772: Metsänhoitopalvelut 
Tähän ryhmään sisältyvät 
– hakkuupalvelut ja metsänhakkuisiin liittyvät palvelut, kuten puunkorjuupalvelut, tukkien kuljetus metsässä, 
puiden raivauspalvelut, puunkaato ja puiden hoitopalvelut. 
– puutavaran kyllästyspalvelut, joihin kuuluvat puutavaran kyllästäminen tai kemiallinen käsittely suoja-aineella 
tai muulla materiaalilla (myös puun kuivatus). 
– metsätalouteen liittyvät palvelut, kuten metsänistutus, uudelleenistutus, harvennus, metsänarviointi, puun 
arviointi, metsätaloushallinto sekä metsävahinkojen arviointipalvelut. 
 
Ryhmä 773: Puutarhanhoitopalvelut 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– maisema-arkkitehdin palvelut, jotka löytyvät luokasta 7142. 
 
Ryhmä 775: Karjanhoitopalvelut 
Tähän ryhmään sisältyvät karjataloudessa tarvittavat palvelut, kuten keinosiemennys, lampaiden keritseminen, 
karjanhoito ja -hallinta sekä riistanhoitopalvelut. 
 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– eläinlääkäripalvelut, jotka löytyvät ryhmästä 852. 
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OSASTO 79: LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT: LAKI, MARKKINOINTI, NEUVONTA, 
TYÖHÖNOTTO, PAINATUS JA TURVALLISUUS 
Kuvausta voi täsmentää ryhmässä 791 "Oikeudelliset palvelut" käyttämällä lisäsanaston Q jaksoa 
"Muita määritteitä mainospalveluille ja oikeudellisen neuvonnan palveluille". 
Kuvausta voi täsmentää kategoriassa 79341 "Mainontapalvelut" käyttämällä lisäsanaston Q jaksoa 
"Muita määritteitä mainospalveluille ja oikeudellisen neuvonnan palveluille". 
Kuvausta voi täsmentää luokassa 7981 "Painopalvelut" käyttämällä lisäsanaston T jaksoa "Muita 
määritteitä painopalveluille". 
Kuvausta voi täsmentää ryhmässä 793 "Taloustutkimuspalvelut" käyttämällä lisäsanaston R jaksoa 
"Muita määritteitä tutkimuspalveluille". 
 
Ryhmä 791: Oikeudelliset palvelut 
Tähän ryhmään sisältyvät 
– oikeudellinen neuvonta ja edustaminen, johon kuuluvat neuvonta, edustaminen, asiakirjojen laadinta ja näihin 
liittyvät palvelut, jotka koskevat rikosoikeutta ja muita oikeudenaloja sekä tuomioistuimen kaltaisten elinten ja 
lautakuntien lakimääräisiä menettelyjä jne. 
– patentti- ja tekijänoikeusneuvonta, johon kuuluvat patentteja ja tekijänoikeuksia koskevat valmistelu-, laatimis- 
ja vahvistamispalvelut; asiaan liittyvien oikeudellisten palvelujen tarjonta mukaan luettuna neuvonta sekä 
patenttien ja tekijänoikeuksien laadintaan tai vahvistamiseen liittyvien tehtävien toteutus. 
– oikeudellisten asiakirjojen ja todistusten laadinta, johon kuuluvat muiden oikeudellisten asiakirjojen kuin 
patenttien ja tekijänoikeuksien valmistelu-, laadinta- ja vahvistamispalvelut; asiaan liittyvien oikeudellisten 
palvelujen tarjonta mukaan luettuina neuvonta ja kyseisten asiakirjojen laadintaan tai vahvistamiseen tarvittavien 
tehtävien toteutus; testamenttien, avioehtosopimusten, kauppasopimusten, yritysten perustamiskirjojen ja muiden 
vastaavien laadinta. 
– oikeudelliset neuvonta- ja tiedotuspalvelut, joihin sisältyvät asiakkaiden neuvonta näiden oikeuksista ja 
velvollisuuksista, muualle luokittelematon tiedottaminen oikeudellisista asioista sekä asiakirjojen talletuspalvelut 
ja kuolinpesien jako. 
 
Ryhmä 792: Kirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut 
Tähän ryhmään sisältyvät 
– kirjanpito, johon kuuluvat esimerkiksi kirjanpitopalvelut eli liiketapahtumien luokittelu ja merkitseminen 
rahamääräisenä tai muuna mittayksikkönä tilikirjaan, tai tilinpäätösten laadintapalvelut, joihin sisältyvät 
tilinpäätösten laadinta asiakkaan toimittamien tietojen pohjalta ja veroilmoituksen täyttö, mikäli tarjotaan samaan 
hintaan yhdessä tilinpäätöksen laatimisen kanssa. 
– auditointi- ja tarkastuspalvelut, joihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat palvelut: tilintarkastuspalvelut mukaan 
luettuna kirjanpitoaineiston ja organisaation toimittamien muiden tositteiden tarkastus tilinpäätöslausuman 
antamiseksi; muut tarkastuspalvelut, kuten sisäiset tilintarkastuspalvelut, lakimääräiset tilintarkastuspalvelut, 
petostilintarkastuspalvelut tai kirjanpidon tarkastuspalvelut, joihin kuuluu vuositilinpäätöksen ja väliaikaisen 
tilinpäätöksen sekä muiden kirjanpitotietojen tarkastus. Kirjanpidon tarkastus on suppeampi kuin tilintarkastus, 
joten luotettavuus ei ole yhtä suuri. 
– verotukseen liittyvät palvelut, joihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat palvelut: veroneuvonta, mukaan luettuna 
yritysten ja yksityishenkilöiden neuvonta verojen pienentämiseksi; tilinpäätösten ja muiden asiakirjojen laadinta ja 
puolustaminen vastauksena veroviranomaisten pyyntöön; yritysten avustaminen verosuunnittelussa ja -valvonnassa 
sekä erilaisten asiakirjojen valmistelu tai veroilmoitusten täyttö. 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– johdon palveluihin kuuluvat kirjanpitopalvelut, jotka löytyvät luokasta 7941. 
 
Ryhmä 793: Markkina- ja taloustutkimuspalvelut, mielipidetutkimukset ja tilastot 
 
Luokka 7931: Markkinatutkimuspalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– markkinatutkimuspalvelut, joihin kuuluvat markkina-analyysi; kilpailuanalyysi ja kuluttajien käyttäytymisen 
analysointi; tutkimusmonografioiden, tilastojen, ekonometristen mallien, kyselytutkimusten ja muiden vastaavien 
käyttö; toteutettavuustutkimus ja tulosseurantapalvelut. 
 
Luokka 7932: Mielipidetutkimuspalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– mielipidetutkimuspalvelut, joihin kuuluu yleisen mielipiteen tutkiminen sosiaalisista, taloudellisista, poliittisista 
ja muista kysymyksistä. 
 
Luokka 7534: Mainonta- ja markkinointipalvelut 
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Tähän luokkaan sisältyvät 
– mainontapalvelut, kuten mainostilan tai -ajan myynti ja vuokraus; mainosten suunnittelu-, luomis- ja 
asemointipalvelut; ulko- ja ilmamainontapalvelu; näytteiden ja muun mainosmateriaalin toimituspalvelut. 
– markkinointi, kuten myynninedistäminen, asiakaspalvelu, asiakastutkimukset, asiakastyytyväisyystutkimukset, 
asiakaspalvelut ja asiakasuskollisuusohjelmat. 
 
Ryhmä 794: Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– johdon tiedonkäsittelyjärjestelmien tutkimus, joka löytyy ryhmästä 721. 
– lyhyen aikavälin salkunhoitoa koskevat neuvontapalvelut, jotka löytyvät ryhmästä 661. 
– mainontapalvelut, jotka löytyvät kategoriasta 79341. 
– riita-asian osapuolen edustus ja työmarkkinasuhteisiin liittyvät neuvontapalvelut, jotka löytyvät luokasta 9811. 
 
Luokka 7941: Yritysten ja johdon konsulttipalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– yleiset johdon konsulttipalvelut, joihin kuuluvat liikepolitiikkaa ja -strategiaa sekä organisaation yleistä 
suunnittelua, järjestelyä ja hallintaa koskevat neuvonta-, ohjaus- ja operatiiviset tukipalvelut. 
– talousjohdon konsulttipalvelut (yhtiöverotusta lukuun ottamatta), joihin kuuluvat talouteen liittyviä 
päätöksentekoaloja koskevat neuvonta-, ohjaus- ja operatiiviset tukipalvelut (pääoman sijoitusehdotusten analyysi, 
yrityksen arvonmääritys ennen sulautumia ja yrityskauppoja jne.). 
– markkinointijohdon konsulttipalvelut, joihin kuuluvat organisaation markkinointistrategiaa ja 
markkinointitoimintaa koskeva neuvonta-, ohjaus- ja operatiiviset tukipalvelut. 
– henkilöstöhallinnon konsulttipalvelut, joihin kuuluvat organisaation henkilöstöhallintoa koskevat neuvonta-, 
ohjaus- ja operatiiviset tukipalvelut. 
– tuotantojohdon konsulttipalvelut, joihin kuuluvat tuottavuuden parantamisen, tuotantokustannusten vähentämisen 
ja tuotannon laadun parantamisen menetelmiä koskevat neuvonta-, ohjaus- ja operatiiviset tukipalvelut. Tuotannon 
konsultoinnin toimeksiannoissa voi olla kyse laadunvalvontanormeista, suunnittelusta, tuloksista jne. 
– suhdetoimintaan liittyvät palvelut, joihin kuuluvat neuvonta-, ohjaus- ja operatiiviset tukipalvelut, joilla pyritään 
parantamaan organisaation tai yksittäisen henkilön imagoa ja suhteita suureen yleisöön, valtioon, äänestäjiin, 
osakkaisiin ja muihin. 
– muut johdon konsulttipalvelut, jotka koskevat muita asioita, kuten turvallisuusneuvonta, hankintoja koskevat 
konsulttipalvelut ja ympäristövaikutuksia koskevat konsulttipalvelut. 
 
Luokka 7942: Johtoon liittyvät palvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– projektinjohtopalvelut, joihin kuuluvat resurssien koordinointi- ja valvontapalvelut valmisteltaessa, toteutettaessa 
ja päätettäessä hanketta asiakkaan puolesta (projektinjohtopalveluihin voi kuulua hankkeen budjetointi, kirjanpito 
ja kustannusvalvonta, hankinnat, aikataulujen ja muiden toimintaolosuhteiden suunnittelu, koordinointi ja 
alihankkijoiden urakat, tarkastukset ja laadunvalvonta jne.). 
– välimies- ja sovittelupalvelut, joihin kuuluvat välittäjänä tai sovittelijana avustaminen työntekijöiden ja johdon tai 
yrityksen ja yksittäisten henkilöiden välisessä riidassa. 
– rakentamiseen ja maa-, tie- ja vesirakennustöihin liittyvät projektinjohtopalvelut. 
 
Ryhmä 796: Työhönottopalvelut 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– erityisten kotipalvelujen hankintapalvelut, joissa työntekijä on palveluntarjoajan palveluksessa. Nämä 
luokitellaan suoritetun palvelun (esimerkiksi siivous- ja puhdistuspalvelut) perusteella, ja ne löytyvät 
ryhmästä 909. 
– yksittäisten henkilöiden palkkaamien välittäjien tai välitystoimistojen palvelut, joilla pyritään yleensä saamaan 
sopimuksia elokuviin, teatterituotantoon tai muuhun viihteeseen tai urheiluun. Nämä löytyvät ryhmästä 799. 
 
Luokka 7961: Henkilöstön työhönsijoituspalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät henkilöstön työhönsijoituspalvelut, joihin kuuluvat johtohenkilöstön haku, valinta ja 
lähettäminen palkattavaksi. 
 
Luokka 7962: Henkilöstön hankintapalvelut tilapäistyöntekijät mukaan luettuna 
Tähän luokkaan sisältyy palveluntarjoajan vuokraaman henkilöstön toimittaminen asiakkaille. Palkat maksaa 
palveluntarjoaja. 
 
Ryhmä 797: Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut 
 
Luokka 7971: Turvallisuuspalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– hälytysjärjestelmän valvonta, johon kuuluvat valvontajärjestelmän laitteet. 
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– vartiointipalvelut, joihin kuuluvat vuokrahenkilöstön turvapalvelut, joilla pyritään takaamaan ihmisten, 
yksityisomaisuuden tai teollisuus- tai liikekiinteistön turvallisuus vartioimalla niitä tulipalon, varkauden, ilkivallan 
tai laittoman sisääntulon estämiseksi. 
– valvontapalvelut, kuten jäljitysjärjestelmäpalvelut. 
– partiointipalvelut. 
 
Luokka 7972: Tutkintapalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– rikoksiin, varkauksiin, petoksiin, myymälävarkauksiin, kadonneisiin henkilöihin ja muihin laillisiin tai laittomiin 
käytäntöihin liittyvien, asiakkaan ilmoittamien tapausten tutkinta. 
– sisäinen tutkinta ja peitetutkinta. 
– myymälävarkauksien suojapalvelut. 
– etsivätoimistopalvelut. 
 
Ryhmä 799: Erilaiset liike-elämän palvelut ja muut palvelut 
 
Luokka 7991: Holding-palvelut 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– rahoitushallintayhtiöiden hoitamista koskevat hallintapalvelut, jotka löytyvät osastosta 66. 
 
Luokka 7992: Pakkauspalvelut ja vastaavat palvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät palvelut, joihin kuuluvat toisten valmistamien tavaroiden, esimerkiksi elintarvikkeiden, 
lääkkeiden, kodin pesuaineiden, wc-tarvikkeiden ja laitteistojen pakkaaminen erilaisin automaattisin tai 
manuaalisin pakkaustekniikoin. Näihin sisältyvät myös paketoiminen ja lahjakääröjen teko. 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– kuljetuksiin liittyvä kuljetuslaatikkoihin pakkaaminen ja muu pakkaaminen, jotka löytyvät osastosta 63. 
– pakkauksen suunnittelupalvelut, jotka löytyvät luokasta 7993. 
Jos pakkauspalveluihin kuuluu myös asiakkaan omistaman materiaalin jalostaminen toiseksi tuotteeksi 
(esimerkiksi veden ja juomatiivisteen sekoittaminen virvoitusjuomien valmistamiseksi, kalan kypsentäminen 
ennen tölkittämistä, voiteiden ja väriaineiden sekoittaminen kosmetiikkaan), luokitellaan palvelu kuhunkin 
asianomaiseen luokkaan. 
 
Luokka 7993: Muotoilun/suunnittelun palvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät palvelut, joihin kuuluvat erilaisten tuotteiden suunnittelu ja mallien valmistus niin, että 
samalla huomioidaan esteettiset näkökohdat sekä tekniset ja muut vaatimukset. Tällaisia ovat 
– sisustuspalvelut 
– sisustussuunnittelupalvelut 
– muotoilun/suunnittelun tukipalvelut 
– huonekalujen suunnittelupalvelut. 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– teollisten tuotteiden tekninen suunnittelu, joka löytyy luokasta 7132. 
– graafiset suunnittelupalvelut, jotka löytyvät luokasta 7982. 
– mainonnan graafinen sommittelu, joka löytyy luokasta 7934. 
 
Luokka 7994: Perintätoimistojen palvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät palvelut, joihin kuuluvat laskujen, sekkien, sopimusten tai kuittien perintä ja rahojen 
lähettäminen asiakkaalle; laskujen ja velkojen perintä ja erääntyneiden maksujen karhuaminen sekä väärennettyjen 
laskujen ja velkojen välitön maksu ja myöhempi takaisinperintä. 
 
Luokka 7995: Näyttelyjen, messujen ja kongressien järjestelypalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät palvelut, joihin kuuluvat tapahtumien järjestäminen (messut tai näyttelyt), tieteellisten 
tapaamisten tai kulttuuritapaamisten ja kongressien järjestäminen sekä näyttelyn järjestämiseen liittyvän 
välineistön toimittaminen ja asentaminen. 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– taidetilojen toiminnan hoito, joka löytyy luokasta 9232. 
– urheilutapahtumien järjestelypalvelut, jotka löytyvät luokasta 9262. 
 
Luokka 7996: Valokuvauspalvelut ja niihin liittyvät palvelut 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– kuvamittaus ja tiedonkeruu satelliitilla, joka löytyy luokasta 7135. 
 
OSASTO 80: YLEISSIVISTÄVÄN JA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN PALVELUT 
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Ryhmä 801: Ala-asteen opetus 
Tähän ryhmään sisältyvät 
– esikouluopetus, jota annetaan tavallisesti päiväkodeissa, lastentarhoissa tai ala-asteen yhteydessä omissa 
tiloissaan ja jonka tarkoituksena on pääasiassa tutustuttaa pienet lapset kouluympäristöön. 
– muut ensimmäisen asteen opetuspalvelut. Näiden tarkoituksena on tarjota oppilaille perusopetusta eri 
oppiaineissa, ja erikoistumisen aste on suhteellisen alhainen. 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– lasten päiväkotipalvelut, jotka löytyvät luokasta 8531. 
 
Ryhmä 802: Ylä-asteen opetus ja lukio-opetus 
Tähän ryhmään sisältyvät 
– tekninen ja ammatillinen toisen asteen opetus (lukuun ottamatta vammaisille tarkoitettua opetusta), joka on 
yliopistotasoa alempaa teknistä ja ammatillista opetusta. Ohjelmissa painotetaan oppiaineisiin erikoistumista ja 
annetaan sekä teoriaopetusta että käytännönopetusta. Yleensä keskitytään tietyn ammatin menetelmiin. 
 
Ryhmä 803: Yliopistotason koulutuspalvelut 
Tähän ryhmään sisältyvät 
– toista astetta ylempi opistotasoinen tekninen ja ammatillinen opetus. Oppiaineiden valikoima opetuksessa on 
runsas. Painotus on käytännönopetuksessa, mutta opetukseen kuuluu huomattavasti myös teoreettisen taustan 
opetusta (esimerkiksi terveydenhuoltoalan koulutuspalvelut, turvakoulutuspalvelut, erikoisopetuspalvelut). 
– muu yliopistotason koulutus, jonka suorittaminen johtaa yliopistotutkintoon tai vastaavaan. Tällaista opetusta 
annetaan yliopistoista ja erityisissä ammatillisissa oppilaitoksissa. Ohjelmissa painotetaan teoreettista opetusta, ja 
lisäksi opiskelijoita valmistetaan osallistumaan tutkimustyöhön. 
 
Ryhmä 804: Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut 
 
Luokka 8043: Yliopistotason aikuiskoulutuspalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– normaalin koulu- tai yliopistojärjestelmän ulkopuolella oleville aikuisille tarkoitetut koulutuspalvelut. Tällaista 
opetusta voidaan tarjota päivä- tai ilta-aikaan kouluissa tai erityisissä aikuisoppilaitoksissa. 
– opetusohjelmat televisiossa ja radiossa, kirjekurssit ja tietokoneavusteinen koulutus. Ohjelmat voivat sisältää 
sekä yleisiä oppiaineita että ammatillisia oppiaineita. 
 
OSASTO 85: TERVEYSPALVELUT JA SOSIAALITOIMEN PALVELUT 
 
Ryhmä 851: Terveyspalvelut 
 
Luokka 8511: Sairaalapalvelut ja niihin liittyvät palvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät sairaalapalvelut, joita annetaan lääkäreiden ohjaamana pääasiassa sairaalan potilaille ja 
joiden tarkoituksena on parantaa potilas, palauttaa potilaan terveys tai ylläpitää potilaan terveyttä. Näitä ovat 
esimerkiksi 
– lääkärien ja avustavan hoitohenkilöstön palvelut 
– laboratorioiden tekniset palvelut 
– radiologiset ja anestesiologiset palvelut jne. 

Tähän luokkaan eivät sisälly 
– sairaaloiden tarjoamat poliklinikkapalvelut, jotka löytyvät luokasta 8512. 
– hammashoitopalvelut, jotka löytyvät luokasta 8513. 
– sairaankuljetuspalvelut, jotka löytyvät luokasta 8514. 
 
Luokka 8512: Lääkäripalvelut ja niihin liittyvät palvelut 
 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– yleislääkärin vastaanotto ja hoito, joihin kuuluvat yleisluonteisten fyysisten ja/tai psyykkisten sairauksien 
ehkäisy, diagnosointi ja hoito, josta vastaa lääkäri. Nämä palvelut eivät rajoitu mihinkään erityiseen sairauteen, 
tautiin tai ruumiinosaan. Niitä voidaan tarjota yleislääkärin vastaanotolla tai poliklinikoilla, työterveyslääkärillä, 
koululääkärillä jne. 
– erikoislääkärin ja kirurgin vastaanotto ja hoito, pediatriset, gynekologiset/obstetriset palvelut, neurologian 
erikoislääkärin palvelut jne. Kirurgin konsultointipalvelut, poliklinikkahoito, funktionaalinen tutkimus ja 
lääketieteellisten kuvien tulkinta. 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– Lääketieteellisten laboratorioiden palvelut, jotka löytyvät luokasta 8514. 
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Luokka 8513: Hammashoitopalvelut ja niihin liittyvät palvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– hampaiden oikomishoito eli ylipurennan, ristipurennan ja muiden purentavikojen hoito, myös annettaessa 
sairaalassa sairaalapotilaille; suukirurgian alan palvelut, muut erikoishammashoidon palvelut esimerkiksi 
parodontologian ja endodontologian alalla. 
– muut hammashoitopalvelut, joihin kuluvat potilaan hammassairauksien ehkäisy, diagnosointi ja hoito. 
Hammashoitopalveluja voidaan tarjota terveysklinikoilla esimerkiksi koulujen tai yritysten yhteydessä tai 
hammaslääkärin omissa toimitiloissa. Palvelut kattavat yleishammaslääkärin palvelut, kuten tavanomaisen 
hammastarkastuksen, hampaiden ennaltaehkäisevän hoidon, karieshoidon jne. 
 
Luokka 8514: Erilaiset terveyspalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– sairaanhoitohenkilöstön palvelut, kuten kätilöpalvelut, joihin kuuluvat raskauden seuranta, synnytys ja äidin 
seuranta synnytyksen jälkeen; sairaanhoitajapalvelut, joihin kuuluu sairaanhoito potilaan kotona tai sairaanhoitajan 
työtiloissa sekä äitiysneuvolapalvelut, lasten hygienia jne. 
– avustavan hoitohenkilöstön palvelut, kuten fysikaalinen hoito, homeopaattiset palvelut, puhtaanapitopalvelut ja 
inkontinenssituotteiden kotiinkuljetus. 
– sairaankuljetuspalvelut, joihin kuuluvat ambulanssissa annettavat yleis- ja erikoislääketieteen palvelut. 
– muualla kuin sairaaloissa annettavat hoitokotipalvelut, joissa yhdistyvät asuminen ja lääketieteelliset palvelut 
ilman elvytysvälineitä tai lääkintähenkilöstöä. 
– lääketieteellisten laboratorioiden palvelut. 
– veri-, sperma- ja elinpankkien palvelut. 
– työterveyshuollon palvelut. 
– lääketieteelliset analyysipalvelut. 
– apteekkipalvelut. 
 
Ryhmä 852: Eläinlääkäripalvelut 
Tähän ryhmään sisältyvät 
– lemmikkieläimille ja muille eläimille (eläintarhan eläimille, turkiseläimille ja muille tuotantoeläimille) annettavat 
eläinlääkäripalvelut, joihin kuuluvat sairaalassa tai sen ulkopuolella annettava lääkintähoito, kirurginen hoito ja 
hammashoito. Palvelujen tavoitteena on parantaa eläin, palauttaa eläimen terveys ja/tai ylläpitää eläimen terveyttä. 
– laboratoriopalvelut ja tekniset palvelut, ruoka ja muut laitteet ja välineet. 
 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– karjanhoitoon liittyvät palvelut, kuten keinosiemennys, jotka löytyvät ryhmästä 775. 
 
Ryhmä 853: Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut 
 
Luokka 8531: Sosiaalityö 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö, kuten vanhustenhuoltopalvelut ja vammaishuoltopalvelut sekä lasten ja 
nuorten sosiaalipalvelut. Näihin palveluihin kuuluvat hoitolaitosten ympärivuorokautiset palvelut. 
– sosiaalityön avopalvelut, kuten lasten päivähoitopalvelut – myös vammaisten lasten ja nuorten 
päivähoitopalvelut – ohjaus- ja neuvontapalvelut, perhesuunnittelupalvelut, muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat 
sosiaalipalvelut ja kuntoutuspalvelut. 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– opetus, joka löytyy osastosta 80. 
– työelämään sopeuttaminen, jossa opetuksen osuus on vallitseva ja joka löytyy osastosta 80. 
 
OSASTO 90: VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA PUHDISTUSPALVELUT, 
YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT PALVELUT 
 
Ryhmä 904: Viemäröinti 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– veden keruu, puhdistaminen ja jakelu, jotka löytyvät osastosta 41 ja ryhmästä 651. 
– viemärien rakentaminen, korjaus ja muutokset, jotka löytyvät luokasta 4523. 
 
OSASTO 92: VIRKISTYS-, KULTTUURI- JA URHEILUPALVELUT 
 
Ryhmä 921: Elokuva- ja videopalvelut 
 
Luokka 9211: Elokuvien ja videoneuvojen tuotanto ja vastaavat palvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
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– elokuva- ja videotuotantopalvelut, joihin kuuluvat opetuselokuvien ja -videoiden tuotanto; mainos-, propaganda- 
ja tietofilmien ja -videoiden tuotanto sekä viihde-elokuvien ja -videoiden tuotanto. 
– elokuvien ja videonauhojen tuotantoon liittyvät palvelut, kuten filminkäsittely, jälkiäänitys, elokuvan painatus, 
editointi, leikkaus jne. 
 
Luokka 9212: Elokuvien tai videonauhojen jakelupalvelut 
Tähän luokkaan sisältyy elokuvien ja videonauhojen jakelu muille yrityksille, ei kuitenkaan suurelle yleisölle. 
Tähän kuuluu elokuvien tai nauhojen myynti tai vuokraus muille yrityksille sekä elokuvien ja videonauhojen 
jakeluun liittyvät palvelut, kuten neuvojen ja elokuvien varaus, säilytys, toimitus jne. 
 
Luokka 9213: Elokuvien esityspalvelut 
Tähän luokkaan sisältyy 
– elokuvien esittäminen elokuvateattereissa tai ulkotiloissa, yksityisissä saleissa tai muissa tiloissa, joissa on niiden 
esittämiseen tarkoitetut välineet. 
 
Luokka 9214: Videonauhojen esityspalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– videonauhojen esitys elokuvateattereissa tai ulkotiloissa, yksityisissä saleissa tai muissa tiloissa, joissa on niiden 
esittämiseen tarkoitetut välineet. 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– viihdeteollisuuden tarvikkeiden ja laitteiden (kameroiden, lavasteiden jne.) vuokraus, joka on luokiteltu 
tavarantoimituksia koskeviin osastoihin: esimerkiksi elokuvakameroiden vuokraus kuuluisi luokkaan 3865, johon 
lisätään lisäsanaston koodi PA01-7 Vuokraus. 
– yksittäisten esiintyjien välityspalvelut, jotka löytyvät ryhmästä 799. 
– roolitus- ja varauspalvelut, jotka löytyvät ryhmästä 923. 
 
Ryhmä 922: Radio- ja televisiopalvelut 
 
Luokka 9221: Radiopalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– suorina lähetettävien tai myöhempää lähetystä varten nauhoitettavien tai muulla tavalla tallennettavien radio-
ohjelmien tuotanto. Ohjelmat voivat olla viihdeohjelmia, mainosohjelmia, koulutusohjelmia, uutisohjelmia jne. 
– esimerkiksi urheilulähetysten, säätiedotusten, haastattelujen ja muiden vastaavien tuotanto. 
– yhdistetyt radio-ohjelmien tuotanto- ja lähetyspalvelut. 
 
Luokka 9222: Televisiopalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– suorina lähetettävien tai myöhempää lähetystä varten nauhoitettavien tai muulla tavalla tallennettavien televisio-
ohjelmien tuotanto. Ohjelmat voivat olla viihdeohjelmia, mainosohjelmia, koulutusohjelmia, uutisohjelmia jne. 
– esimerkiksi urheilulähetysten, säätiedotusten, haastattelujen ja muiden vastaavien tuotanto. 
– yhdistetyt televisio-ohjelmien tuotanto- ja lähetyspalvelut. 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– muiden tuottamien radio- tai televisio-ohjelmien lähetyspalvelut, jotka löytyvät luokasta 6422. 
 
Ryhmä 923: Viihdepalvelut 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– taiteilijoiden henkilökohtaisten välittäjien palvelut, jotka löytyvät ryhmästä 799. 
– urheiluun liittyvät palvelut, jotka löytyvät ryhmästä 926. 
 
Ryhmä 924: Uutistoimistopalvelut 
Tähän ryhmään sisältyvät 
– uutistenvälityspalvelut (suulliset, kirjalliset tai kuvat) tiedotusvälineille eli radiolle, televisiolle, sanoma- ja 
aikakauslehdille sekä muille asiakkaille 
– vapaiden toimittajien ja lehtikuvaajien palvelut. 
 
Ryhmä 925: Kirjasto-, arkisto- ja museopalvelut ja muut kulttuuripalvelut 
 
Luokka 9251: Kirjasto- ja arkistopalvelut 
Tähän luokkaan ei sisälly 
– videonauhojen ja kirjojen vuokraus, joka löytyy luokasta 3925 ja ryhmästä 221, kun lisätään lisäsanaston koodi 
PA01-7 Vuokraus. 
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Luokka 9253: Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonsuojelualueiden palvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– kasvitieteellisten puutarhojen ja eläintarhojen säilytys- ja ylläpitopalvelut. 
– luonnonpuistojen ja luonnonsuojelualueiden valvonta, säilytys ja ylläpito. 
– kasvitieteellisten puutarhojen ja eläintarhojen vierailupalvelut. 
– luonnonsuojelupalvelut. 
 
Ryhmä 926: Urheilupalvelut 
Tähän ryhmään sisältyvät 
– erilaisten urheilupaikkojen hoito. Tällaisia paikkoja ovat katetut tai kattamattomat kentät ja stadionit, ja niissä 
voi olla erilliset katsomotilat. 
– urheiluun liittyvät palvelut, kuten urheilutapahtumien järjestelypalvelut ja mainostuspalvelut. 
Tähän ryhmään ei sisälly 
– urheiluvälineiden vuokraus, joka löytyy ryhmästä 374, johon lisätään lisäsanaston koodin PA01-7 Vuokraus. 
 
OSASTO 98: MUUT YHTEISÖÖN LIITTYVÄT, YHTEISKUNNALLISET JA 
HENKILÖKOHTAISET PALVELUT 
 
Ryhmä 981: Yhdistyspalvelut 
Tähän ryhmään eivät sisälly 
– opetus, joka löytyy osastosta 80. 
– terveyspalvelut, jotka löytyvät ryhmästä 851. 
– sosiaalityö, joka löytyy ryhmästä 853. 
– urheilupalvelut, jotka löytyvät ryhmästä 926. 
– yhdistyksen puolesta muiden toteuttamat suhdetoimintaan liittyvät palvelut, jotka löytyvät luokasta 7941. 
 
Luokka 9811: Elinkeino-, ammatti- ja erikoisjärjestöjen palvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– elinkeinojärjestöjen palvelut (tiedonjakelupalvelut, edustuspalvelut valtion laitoksissa, suhdetoimintaan liittyvät 
palvelut ja muut palvelut, joita tarjoavien yhdistysten jäsenten edut keskittyvät liiketoiminnan tai kaupan 
kehittämiseen ja kukoistamiseen yleisesti tai yksittäisellä toimialalla). 
– ammattijärjestöjen palvelut (tiedonjakelupalvelut, yksittäisten ammattiryhmien käytännön normien kehittäminen 
ja valvonta, edustus valtion laitoksissa, suhdetoimintaan liittyvät palvelut ja muut palvelut, joita tarjoavien 
yhdistysten jäsenten edut keskittyvät teoreettisille aloille, ammattikäytäntöihin tai teknisille aloille yleensä tai 
jollekin yksittäiselle toimialalle). 
– erikoisjärjestöjen palvelut (esimerkiksi ydinturvallisuuteen liittyvät palvelut). 
 
Luokka 9812: Ammattiyhdistyspalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät palvelut, joita tarjoavat yhdistykset edustavat jäsentensä näkemystä työtilanteesta, sekä 
yhteisiin toimiin liittyvät järjestöpalvelut, joita tarjoavien yhdistysten jäsenet ovat pääasiassa palkansaajia. 
 
Luokka 9813: Erilaiset yhdistyspalvelut 
Tähän ryhmään sisältyvät 
– uskonnollisten järjestöjen palvelut (uskonnolliset tilaisuudet; kirkkojen, moskeijoiden, temppelien, synagogien ja 
muiden tarjoama uskovaisten koulutus ja opetus; erityiset uskonnolliset palvelut, kuten kaste, konfirmaatio, 
avioliittoon vihkiminen, vainajan siunaus jne. sekä eri uskontokuntien tarjoamat uskonnolliset palvelut, kuten 
retriittipalvelut). 
– poliittisten järjestöjen palvelut (tiedonjakelupalvelut, suhdetoimintaan liittyvät palvelut, varainkeruu ja vastaavat 
palvelut, joita tarjoavat poliittiset puolueet ja poliittisiin puolueisiin tai ehdokkaisiin liittyvät järjestöt). Näiden 
järjestöjen päätavoitteena on saada puolueen jäseniä tai kannattajia poliittisiin virkoihin. 
– yhteiskunnallisten järjestöjen palvelut (kansalaisvalistuksen ja yhteiskunnallisten edistämishankkeiden 
tukipalvelut, joihin kuuluvat kansalaisvalistusyhdistysten tai vastaavien järjestöjen palvelut). Järjestöön kuuluvat 
henkilöt ovat liittyneet yhteen jonkin aatteen tai yleisen asian edistämiseksi kansalaisia valistamalla tai 
vaikuttamalla poliittisesti. Näihin kuuluvat myös yhdistysten palvelut yhteiskunnan tukemiseksi tai sosiaalisen 
toiminnan ja koulutuksen edistämiseksi sekä ympäristöjärjestöjen ja -liikkeiden palvelut. 
– muiden yhteiskunnallisten järjestöjen palvelut, kuten erityisryhmien suojeluun liittyvät palvelut, 
nuorisojärjestöjen palvelut, yhteisöpalvelut, kulttuuriyhdistyspalvelut ja muut vapaa-ajan palvelut kuin 
liikuntapalvelut. 
 
Ryhmä 983: Sekalaiset palvelut 
 
Luokka 9831: Pesu- ja kuivapesulapalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
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– pyykinnoutopalvelut (sisältää vaatteiden vastaanoton ja toimituksen ilman pesu- ja puhdistuspalveluja, pyykin 
käsittelypalvelut ja pesulatoiminnan hoidon). 
– tekstiilien puhdistuspalvelut (tekstiilitarvikkeiden pesu, kuivapesu ja muu puhdistus, tekstiilien kyllästys). 
– turkistuotteiden puhdistuspalvelut (turkistuotteiden pesu, kuivapesu ja muu puhdistus). 
– värjäyspalvelut (vaatetuksen ja tekstiilitarvikkeiden värjäyspalvelut muutoin kuin näiden tuotteiden tuotannon 
yhteydessä). 
– silityspalvelut (vaatetuksen ja tekstiilitarvikkeiden, myös lakana- ja tyynyliinojen sekä pöytä- ja ruokaliinojen, 
silitys puhdistamisen jälkeen). 
– värjäys (vaatetuksen ja tekstiilitarvikkeiden värjäys muutoin kuin näiden tuotteiden tuotannon yhteydessä). 
 
Luokka 9832: Kampaamo- ja kauneudenhoitopalvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– kampaamopalvelut (hiustenpesu, leikkaus ja tasoitus, kampaus, värjäys, kiharrus, suoristus ja vastaavat palvelut 
miehille, pojille, naisille ja tytöille; parturipalvelut). 
– kauneudenhoitopalvelut (kasvohoito ja kauneudenhoito, kosmeettinen hoito, käsien- ja jalkojenhoitopalvelut). 
 
Luokka 9834: Majoitus- ja toimistopalvelut 
Tähän luokkaan ei sisälly 
– majoitustilojen, toimistojen, asuntojen ja muiden rakennusten siivous ja puhdistus, joka löytyy luokasta 9061. 
 
Luokka 9836: Mereen ja merenkulkuun liittyvät palvelut 
Tähän luokkaan eivät sisälly 
– vesiliikenteeseen liittyvät korjaus- ja huoltopalvelut ja muut palvelut, jotka löytyvät luokasta 5024. 
– merentutkimuspalvelut, jotka löytyvät luokasta 7311. 
– merenkulun tarkastuspalvelut, jotka löytyvät luokasta 7135. 
 
Luokka 9837: Hautauspalvelut ja vastaavat palvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– hautausmaapalvelut, mukaan luettuina hautapaikkojen myynti ja vuokraus, hautausmaan kunnossapitopalvelut, 
hautojen hoito. 
– tuhkauspalvelut. 
– hautaustoimistopalvelut, joihin kuuluvat hautajaisten ja tuhkauksen järjestely sekä vainajien kuljetus. 
Tähän luokkaan ei sisälly 
– hautausmaiden viheralueiden hoito, joka löytyy luokasta 7731. 
 
Ryhmä 989: Ulkopuolisten järjestöjen ja toimielinten palvelut 
 
Luokka 9891: Kansainvälisten järjestöjen ja toimielinten palvelut 
Tähän luokkaan sisältyvät 
– Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen erityisjärjestöjen sekä alueellisten elinten ja muiden vastaavien palvelut, 
Euroopan unionin palvelut, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n palvelut, Maailman 
kauppajärjestön WTO:n palvelut, Maailman tullijärjestön WCO:n palvelut, öljynviejämaiden yhteistyöjärjestön 
OPEC:n palvelut sekä muiden kansainvälisten tai ylikansallisten elinten palvelut. 
– muiden maiden lähetystöjen ja edustustojen palvelut. 


