Aallonmurtajien rakennustyöt výstavba
vlnolamů
Aaltopaperi tai -pahvi vlnitý papír nebo
lepenka
Aamiaisleivonnaiset snídaňové pečivo
Aamiaismajoituspalvelut služby zařízení
poskytujících nocleh se snídaní
Aamiaismurot připravené cereální snídaně
Aamutakit župany
Aasin-, muulin- tai muuliaasinliha maso
oslů, mul a mezků
Adapterit sentrifugeja varten redukční
vložky pro odstředivky
Aerosolit aerosoly
Aerosolit ja levymuotoiset kemikaalit aerosoly a chemické látky ve tvaru disků
Aidat ploty
AIDS-suojapakkaukset soupravy pro prevenci AIDS
Aikakauskirjat odborné časopisy
Aikakauslehdet magazíny
Aikakytkimet časové vypínače
Aikapiirturit časová počitadla
Aikareleet časová relé
Aikataulut rozvrhy
Aikataulutus- ja tuottavuusohjelmatuotteet balík programů pro plánování a produktivit
Aikataulutus- ja tuottavuusohjelmistojen
kehittämispalvelut vývoj programového
vybavení pro plánování a produktivitu
Aikataulutusohjelmatuotteet balík programů pro plánování
Aikataulutusohjelmistojen kehittämispalvelut vývoj programového vybavení pro plánování
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut vzdělávání dospělých a jiné
vzdělávání
Ainetta tuhoamattomat testauspalvelut
nedestruktivní testování
Aita- tai estejuoksun esteet překážky
Aitauslanka plotový drát
Aivojen ultraäänikuvauslaitteet echoencefalograf
Aivolisäkkeen ja hypotalamuksen hormonit sekä analogit hormony hypofýzy
a hypotalamu a jejich analogy
Ajanmittauslaitteiden asentaminen instalace a montáž časoměrných přístrojů
Ajanottokellot stopky
Ajanrekisteröintilaitteet časové kontrolní
přístroje
Ajanrekisteröintilaitteet ja vastaavat
mittarit; pysäköintimittarit časové kon-

trolní přístroje a podobné předměty; parkovací hodiny
Ajanrekisteröintilaitteiden asennuspalvelut instalace a montáž časových kontrolních přístrojů
Ajanseuranta- tai henkilöstöhallintoohjelmistojen kehittämispalvelut vývoj
programového vybavení pro měření a zúčtování pracovní doby a lidských zdrojů
Ajanvarauskirjat tai lisälehdet termínové
kalendáře a náhradní vložky
Ajastimet procesní časovače
Ajoaineet propergolová paliva
Ajojohtojärjestelmän rakennustyöt výstavba zavěšených konstrukcí
Ajokaluston hoito, korjaus ja huolto řízení vozového parku, opravy a údržba
Ajokalustoon liittyvät tukipalvelut služby
spojené s vybavováním vozového parku
Ajokokeiden järjestäminen řidičské
zkoušky
Ajokortit řidičské průkazy
Ajoneuvojen hinauspalvelut odtahování
vozidel
Ajoneuvojen ilmastointilaitteet klimatizační zařízení pro motorová vozidla
Ajoneuvojen ja niiden moottoreiden osat
ja lisävarusteet díly a příslušenství k motorovým vozidlům a motorům
Ajoneuvojen jäähdyttimet chladiče
Ajoneuvojen kellot hodiny pro vozidla
Ajoneuvojen korit karoserie motorových
vozidel
Ajoneuvojen korit, perävaunut tai puoliperävaunut karoserie motorových vozidel, přívěsy a návěsy
Ajoneuvojen kunnostaminen generální
opravy vozidel
Ajoneuvojen moottoreiden asentaminen
instalace a montáž automobilových motorů
Ajoneuvojen nopeusmittarit rychloměry
pro vozidla
Ajoneuvojen nostosillat zdviháky na vozidla
Ajoneuvojen nostotunkit zvedáky na vozidla
Ajoneuvojen nostotunkit, kytkimet ja
niihin liittyvät osat zvedáky na vozidla,
spojky a jejich díly
Ajoneuvojen romuttaminen vyřazení a
likvidace vozidel
Ajoneuvojen tankkauspalvelut provozování čerpacích stanic
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Alkalimetallit alkalické kovy
Alkaliparistot alkalické baterie
Alkoholi alkohol
Alkoholi- tai hedelmäjuomien valmistuksessa käytettävät koneet stroje používané při výrobě alkoholických nebo ovocných nápojů
Alkoholijohdannaiset alkoholové deriváty
Alkoholipitoiset juomat alkoholické nápoje
Alkoholit, fenolit, fenolialkoholit ja niiden halogenoidut, sulfonoidut, nitratut
tai nitrosoidut johdannaiset; teolliset
rasva-alkoholit alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitronebo nitrosoderiváty; technické mastné
alkoholy
Alkoholitislaamojen rakennustyöt výstavba lihovarů
Alkoholittomat juomat nealkoholické nápoje
Alkolukko alkoholový imobilizér
Alkuaineet, epäorgaaniset hapot ja yhdisteet chemické prvky, anorganické kyseliny a sloučeniny
Alkueläimiin vaikuttavat lääkeaineet antiprotozoika
Alkumuotoiset akryylipolymeerit akrylové polymery v primárních formách
Alkumuotoiset aminohartsit aminové
pryskyřice v primárních formách
Alkumuotoiset eteenipolymeerit polymery ethylenu v primárních formách
Alkumuotoiset muovit plasty v primárních
formách
Alkumuotoiset polyesterit polyestery v primárních formách
Alkumuotoiset propyleenipolymeerit polymery propylenu v primárních formách
Alkumuotoiset silikonit silikony v primárních formách
Alkumuotoiset styreenipolymeerit polymery styrenu v primárních formách
Alkumuotoiset ureahartsit močovinové
pryskyřice v primárních formách
Alkumuotoiset vinyyliasetaattipolymeerit
polymery vinylacetátu v primárních formách
Alkumuotoiset vinyylipolymeerit polymery vinylu v primárních formách
Allassäiliöt kádě
Alle 10 henkilön kuljetukseen tarkoitetut
moottoriajoneuvot motorová vozidla pro
přepravu méně než 10 lidí
Aloitelaatikko schránka na návrhy

Ajoneuvojen vaihdelaatikoiden korjaus
ja huolto opravy a údržba převodových
skříní
Ajoneuvokorien korjaustyöt opravy karosérií vozidel
Ajoradan päällysteen uusiminen obnova
povrchu vozovky
Ajotunnit řidičské kurzy
Ajurien ja varusohjelmistojen kehittämispalvelut vývoj programového vybavení pro ovladače a systém
Ajurit ja varusohjelmatuotteet balík programů pro ovladače a systém
Aknelääkkeet přípravky k léčbě akné
Akryylihampaat akrylové zuby
Akryylihapon esterit estery kyseliny akrylové
Akselin kytkimet hřídelové spojky
Akselit nápravy
Akselit ja vaihdelaatikot nápravy a rychlostní skříně
Aktiivihiili aktivní uhlí
Akunlatauslaitteet nabíječky baterií
Akupunktuuri- ja kiropraktikon palvelut
akupunktura a chiropraxe
Akupunktuuripalvelut akupunktura
Akustiset ja heijastusmikroskoopit akustické a projekční mikroskopy
Akustiset laitteet akustické přístroje
Akustiset mikroskoopit akustické mikroskopy
Akustiset tai visuaaliset merkinantolaitteet zvukové a vizuální signalizační přístroje
Akut ja paristot baterie
Akut, galvaaniset parit ja paristot akumulátory, galvanické články a baterie
Akvaariot akvária
Ala- ja ylävartalon vastuslaitteet stroje na
procvičování dolní a horní části těla s využitím odporu
Ala-aseman laitteet zařízení vedlejších
stanic
Ala-asteen opetus základní vzdělávání
Alasimet kovadliny
Alavartalon vastuslaitteet stroje na procvičování dolní části těla
Albumiini albumin
Aldehydifunktioiset yhdisteet sloučeniny s aldehydickou funkcí
Aldehydit, ketonit, orgaaniset peroksidit
ja eetterit aldehydy, ketony, organické
peroxidy a ethery
Alennusvaihdeöljyt převodové oleje (pro
reduktory)
Alfalaskurit měřiče záření alfa
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Altto-, baritoni-, flyygeli- ja käyrätorvet
altové, barytonové a lesní rohy a křídlovky
Alttotorvet altové rohy
Alueellisten kielten sanakirjojen julkaisupalvelut vydávání regionálních jazykových slovníků
Aluelämmitys místní vytápění
Aluelämmitysjärjestelmän rakennustyöt
stavební práce vztahující se k přípojkám
dálkového vytápění
Aluelämpölaitosten rakennustyöt výstavba tepláren s dálkovým rozvodem
Alueverkko dálkové sítě
Alueverkkopalvelut dálkové počítačové sítě
Alumiinikalsiumfosfaatit fosfáty hlinitovápenaté
Alumiinikloorihydraatti chlorid-hydroxid
hliníku
Alumiinikloridi chlorid hlinitý
Alumiinimalmit hliníkové rudy
Alushameet slipy
Alushousut spodní kalhotky
Aluskasvit sazenice rostlin
Aluslaatat podložky
Aluslaatat ja ratapölkyt podpěrné desky a
kleštiny
Aluslevyt základové desky
Aluspaidat nátělníky
Alusten karilta irrottamiseen liittyvät
palvelut odtah plavidel z mělčiny
Alusten kiinnityspalvelut služby kotvišť
Alusten korjaus opravy plavidel
Alusten rekisteröintipalvelut registrace
plavidel
Alusten telakointipalvelut dočasné vyřazení lodí z provozu
Alusten vuokraus miehistön kanssa pronájem plavidel s posádkou
Alusten vuokrauspalvelut; hinaus- ja työntöpalvelut tažení a tlačení lodí
Alusvaatteet spodní prádlo
Ambulanssien korit karoserie ambulancí
Ambulanssien muuntaminen přebudování
sanitních automobilů
Ambulanssit ambulance
Ambulatorinen pitkäaikaisrekisteröintilaite ambulanční systém pro dlouhodobý
záznam
Amerikkalaisen jalkapallon blokkausharjoitustelineet blokovací zařízení
Amerikkalaisen jalkapallon potkaisukorokkeet podložky pro míče

Amerikkalaisen jalkapallon taklausharjoitusnuket figuríny pro americký fotbal
Amiinifunktioiset yhdisteet sloučeniny s aminovou funkcí
Ammattijärjestöjen palvelut služby poskytované odbornými organizacemi
Ammattikoulutuspalvelut praktické vzdělávání
Ammattikoulutuspalvelut školení
Ammattikäyttöön tarkoitetut uunit trouby pro komerční užití
Ammattioppilaitosten opetus praktické
středoškolské vzdělávání
Ammattiyhdistyspalvelut služby poskytované odbory
Ammoniakki amoniak
Ammoniakkipuhdistusaineet čpavkové
čisticí prostředky
Ammoniumkloridi chlorid amonný
Ammoniumsulfaatti síran amonný
Ampeerimittarit ampérmetry
Ampumatarvikkeet munice
Ampumatarvikkeet ilmasotaa varten
munice pro letecké vojsko
Ampumatarvikkeet merisotaa varten
munice pro námořní vojsko
Ampumatarvikkeet tuliaseita ja sodankäyntiä varten munice pro střelné zbraně
Analgeetit analgetika
Analysaattorit analyzátory
Analysointipalvelut analytické služby
Analyysilaitteet analytické přístroje
Analyyttiset tai tieteelliset ohjelmatuotteet balík programů pro analýzu a vědu
Analyyttiset, tieteelliset, matemaattiset
tai ennusteohjelmatuotteet balík programů pro analýzu, vědu, matematiku a
prognózy
Analyyttisten tai tieteellisten ohjelmistojen kehittämispalvelut vývoj programového vybavení pro analýzu a vědu
Analyyttisten tieteellisten, matemaattisten tai ennusteohjelmistojen kehittämispalvelut vývoj programového vybavení pro analýzu, vědu, matematiku a
prognózy
Ananakset ananasy
Ananasmehu ananasová šťáva
Anemialääkkeet antianemika
Anestesia ja elvytys anestézie a resuscitace
Anestesia- ja elvytystarvikkeet anesteziologické a resuscitační přístroje
Anestesia-aineet anestetika
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