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45000000-7 - Rakennustyöt.
45100000-8 - Rakennustyömaan valmistelutyöt.

45200000-9 - Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat.
45300000-0 - Rakennusten asennustyöt.
45400000-1 - Rakennusten lopputyöt.
45500000-2 - Maa-, tie- ja vesirakentamisessa ja muissa rakennustöissä käytettävien koneiden ja 
laitteiden vuokraus käyttäjän kanssa.
50000000-5 - Korjaus- ja huoltopalvelut.
50100000-6 - Ajoneuvojen ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut.
50200000-7 - Ilma-, rautatie-, tie- ja vesiliikenteeseen liittyvät korjaus- ja huoltopalvelut ja muut 
palvelut.
50300000-8 - PC:iden, toimisto-, televiestintä- ja av-laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut.
50400000-9 - Lääketieteellisten laitteiden ja tarkkuuslaitteiden korjaus ja huolto.
50500000-0 - Pumppujen, venttiilien, hanojen, metallisäiliöiden ja koneiden korjaus ja huolto.
50600000-1 - Turvallisuus- ja maanpuolustustarvikkeiden korjaus ja huolto.
50700000-2 - Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto.
50800000-3 - Erilaiset korjaus- ja huoltopalvelut.
51000000-9 - Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta).
51100000-3 - Sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden asentaminen.
51200000-4 - Mittaus-, tarkastus-, testaus- ja navigointilaitteiden asentaminen.
51300000-5 - Tietoliikennelaitteiden asentaminen.
51400000-6 - Lääketieteellisten ja kirurgisten laitteiden asentaminen.
51500000-7 - Koneiden ja -laitteiden asentaminen.
51600000-8 - Tietokoneiden ja toimistolaitteiden asentaminen.
51700000-9 - Palontorjuntalaitteiden asennuspalvelut.
51800000-0 - Metallisäiliöiden asentaminen.
51900000-1 - Ohjaus- ja valvontajärjestelmien asennuspalvelut.
55000000-0 - Hotelli-, ravintola- ja vähittäiskauppapalvelut
55100000-1 - Hotellipalvelut.
55200000-2 - Leirintäalueet ja muu kuin hotellimajoitus.
55300000-3 - Ravintola- ja tarjoilupalvelut.
55400000-4 - Juomien tarjoilupalvelut.
55500000-5 - Ruokala- ja ateriapalvelut.
55900000-9 - Vähittäiskaupan palvelut.
63000000-9 - Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut.
63100000-0 - Rahdinkäsittely- ja -varastointipalvelut.
63500000-4 - Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut ja muut matkailupalvelut.
63700000-6 - Maa-, vesi- ja lentoliikenteen tukipalvelut.
64000000-6 - Posti- ja televiestintäpalvelut.
64100000-7 - Posti- ja pikalähettipalvelut.
65000000-3 - Julkinen vesi- ja energiahuolto.
65100000-4 - Vesihuolto ja siihen liittyvät palvelut.
65200000-5 - Kaasunjakelu ja siihen liittyvät palvelut.
65300000-6 - Sähkönjakelu ja siihen liittyvät palvelut.
65400000-7 - Muiden energiamuotojen tuotanto ja jakelu.
65500000-8 - Mittarinlukupalvelut.
70000000-1 - Kiinteistöpalvelut.
70100000-2 - Omia kiinteistöjä koskevat kiinteistöpalvelut.
70200000-3 - Omien kiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut.
70300000-4 - Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat erilaiset 
kiinteistönvälityspalvelut.
71000000-8 - Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut.
71200000-0 - Arkkitehtipalvelut.



71300000-1 - Insinööripalvelut.
71400000-2 - Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut.
71500000-3 - Rakentamiseen liittyvät palvelut.
71600000-4 - Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut.
71700000-5 - Tarkkailu- ja valvontapalvelut.
71800000-6 - Vesihuolto- ja jäteneuvontapalvelut.
71900000-7 - Laboratoriopalvelut.
72000000-5 - Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki.
72100000-6 - Tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut.
72200000-7 - Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut.
72300000-8 - Datapalvelut.
72400000-4 - Internet-palvelut.
72500000-0 - Tietokonepalvelut.
72600000-6 - Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut.
72700000-7 - Tietokoneverkkopalvelut.
72800000-8 - Tietojärjestelmän auditointi- ja testauspalvelut.
72900000-9 - Tietokonejärjestelmän varmistus- ja luettelomuunnospalvelut.
73000000-2(3) - Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut.
73100000-3 - Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut.
73200000-4 - Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut.
73300000-5 - Tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelu ja toteutus.
73400000-6 - Turvallisuus- ja maanpuolustustarvikkeiden tutkimus- ja kehittämispalvelut.
75000000-6 - Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut.
75100000-7 - Hallinnolliset palvelut.
75200000-8 - Yhteiskunnalle tuotettavat palvelut.
76000000-3 - Öljy- ja kaasuteollisuuteen liittyvät palvelut.
76100000-4 - Kaasuteollisuuden asiantuntijapalvelut.
76200000-5 - Öljyteollisuuden asiantuntijapalvelut.
76300000-6 - Porauspalvelut.
76400000-7 - Porauslautan paikanmäärityspalvelut.
76500000-8 - Onshore- ja offshore-palvelut.
76600000-9 - Putkijohtojen tarkastuspalvelut.
77000000-0 - Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut.
77100000-1 - Maatalousalan palvelut.
77200000-2 - Metsänhoitopalvelut.
77300000-3 - Puutarhanhoitopalvelut.
77400000-4 - Eläintieteelliset palvelut.
77500000-5 - Karjanhoitopalvelut.
77600000-6 - Metsästyspalvelut.
77700000-7 - Kalastukseen liittyvät palvelut.
77800000-8 - Vesiviljelypalvelut.
77900000-9 - Mehiläishoitopalvelut.

79000000-4 - Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus.
79100000-5 - Oikeudelliset palvelut.
79200000-6 - Kirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut.
79300000-7 - Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot.
79400000-8 - Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut.
79500000-9 - Toimistotyön tukipalvelut.
79600000-0(5) - Työhönottopalvelut.
79700000-1 - Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut.
79800000-2 - Painatus ja siihen liittyvät palvelut.
79900000-3 - Erilaiset liike-elämän palvelut ja muut palvelut.
80000000-4 - Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut.
80100000-5 - Ala-asteen opetus.



80200000-6 - Yläasteen opetus ja lukio-opetus.
80300000-7 - Yliopistotason koulutuspalvelut.
80400000-8 - Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut.
80500000-9 - Ammattikoulutuspalvelut.
80600000-0 - Maanpuolustus- ja turvallisuustarvikkeisiin liittyvät koulutuspalvelut.
85000000-9 - Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut.
85200000-1 - Eläinlääkäripalvelut.
85300000-2 - Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut.
90000000-7 - Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut.
90400000-1 - Viemäröinti.
90500000-2 - Jätteisiin liittyvät palvelut.
90600000-3 - Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut sekä vastaavat palvelut kaupunki- ja 
maaseutualueilla.
90700000-4 - Ympäristöön liittyvät palvelut.
90900000-6 - Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut.
92000000-1 - Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut.
92100000-2 - Elokuva- ja videopalvelut.
92200000-3(6) - Radio- ja televisiopalvelut.
92300000-4 - Viihdepalvelut.
92400000-5 - Uutistoimistopalvelut.
92500000-6 - Kirjasto-, arkisto- ja museopalvelut ja muut kulttuuripalvelut.
92600000-7 - Urheilupalvelut.
92700000-8 - Nettikahvilapalvelut.
98000000-3 - Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut.
98100000-4 - Yhdistyspalvelut.
98200000-5 - Yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevat neuvontapalvelut.
98300000-6 - Sekalaiset palvelut.
98500000-8 - Yksityishenkilöitä työllistävät kotitaloudet.
98900000-2 - Ulkopuolisten järjestöjen ja toimielinten palvelut.
98910000-5 - Kansainvälisten järjestöjen ja toimielinten palvelut.
99999999-9 - Sekalaiset palvelut.
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