Aaltopaperin ja -pahvin sekä paperi-, kartonki- ja pahvipakkausten valmistus Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových
a lepenkových obalů
Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
Rozmnožování nahraných nosičů
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin
kustantaminen Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Agentuuritoiminta Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Aikakauslehtien ja harvemmin ilmestyvien
sanomalehtien kustantaminen Vydávání
časopisů a ostatních periodických publikací
Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa
Maloobchod s pohonnými hmotami ve
specializovaných prodejnách
Alemman perusasteen koulutus Primární
vzdělávání
Alkoholi- ja muiden juomien tukkukauppa Velkoobchod s nápoji
Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa Maloobchod s nápoji
Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen;
etyylialkoholin valmistus käymisteitse
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Alumiinin valmistus Výroba a hutní zpracování hliníku
Alusvaatteiden valmistus Výroba osobního
prádla
Ammattialajärjestöjen toiminta Činnosti
profesních organizací
Ammattiyhdistysten toiminta Činnosti odborových svazů
Apteekit Maloobchod s farmaceutickými
přípravky
Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin
liittyvä tekninen konsultointi Architektonické a inženýrské činnosti a související
technické poradenství
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen
testaus ja analysointi Architektonické
a inženýrské činnosti; technické zkoušky
a analýzy
Arkkitehtipalvelut Architektonické činnosti
Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen Obchodování s cennými papíry
a komoditami na burzách
Aseiden ja ammusten valmistus Výroba
zbraní a střeliva
Asennettavien parkettilevyjen valmistus
Výroba sestavených parketových podlah

Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen Výstavba bytových a nebytových budov
Ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut
Poskytování cateringových a ostatních
stravovacích služeb
Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi
Poradenství v oblasti informačních technologií
Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen
vuokraus ja leasing Pronájem a leasing
automobilů a jiných lehkých motorových
vozidel, kromě motocyklů
Avaruusliikenne Kosmická doprava
Baarit ja kahvilat Pohostinství
Betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden valmistus Výroba betonových, cementových
a sádrových výrobků
Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin Výroba betonových výrobků pro
stavební účely
Biotekninen tutkimus ja kehittäminen Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie
Einesten ja valmisruokien valmistus Výroba hotových pokrmů
Eläinlääkintäpalvelut Veterinární činnosti
Eläinten ruokien valmistus Výroba průmyslových krmiv
Eläkevakuutustoiminta Penzijní financování
Elävien eläinten tukkukauppa Velkoobchod s živými zvířaty
Elektroniikka- ja viestintälaitteiden ja osien tukkukauppa Velkoobchod
s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus
ja huolto Opravy elektronických
a optických přístrojů a zařízení
Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus Výroba elektronických součástek a desek
Elektronisten komponenttien valmistus
Výroba elektronických součástek
Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen
toiminta Činnosti podnikatelských
a zaměstnavatelských organizací
Elinkeinoelämän, työnantaja- ja ammattialajärjestöjen toiminta Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních
organizací
Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus Výroba strojů na
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výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
Elintarvikkeiden valmistus Výroba potravinářských výrobků
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan
agentuuritoiminta Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
s potravinami, nápoji, tabákem
a tabákovými výrobky
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa Maloobchod s převahou potravin, nápojů
a tabákových výrobků
v nespecializovaných prodejnách
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan
tukkukauppa Velkoobchod s potravinami,
nápoji a tabákovými výrobky
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan
vähittäiskauppa erikoismyymälöissä Maloobchod s potravinami, nápoji
a tabákovými výrobky ve specializovaných
prodejnách
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan
yleistukkukauppa Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji
a tabákovými výrobky
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla Maloobchod s potravinami, nápoji
a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích
Elokuva-, video- ja televisioohjelmatoiminta Činnosti v oblasti filmů,
videozáznamů a televizních programů
Elokuva-, video- ja televisioohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin
kustantaminen Činnosti v oblasti filmů,
videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební
vydavatelské činnosti
Elokuvien esittäminen Promítání filmů
Elokuvien, video- ja televisio-ohjelmien
jälkituotanto Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů
Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien
levitys Distribuce filmů, videozáznamů
a televizních programů
Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien
tuotanto Produkce filmů, videozáznamů
a televizních programů
Erikoistunut rakennustoiminta Specializované stavební činnosti
Esiasteen koulutus Předškolní vzdělávání
Esittävät taiteet Scénická umění

Esittäviä taiteita palveleva toiminta Podpůrné činnosti pro scénická umění
Eteeristen öljyjen valmistus Výroba vonných silic
Etsivätoiminta Pátrací činnosti
Farmaseuttisten tuotteiden tukkukauppa
Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
Hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus Výroba parfémů a toaletních přípravků
Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa
Velkoobchod s kosmetickými výrobky
Hakemistojen ja postituslistojen julkaiseminen Vydávání adresářů a jiných seznamů
Hallinto- ja toimistopalvelut Administrativní a kancelářské činnosti
Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle
Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
Hammaslääkäripalvelut Zubní péče
Hautaustoimistojen palvelut Pohřební
a související činnosti
Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus Výroba ovocných a zeleninových
šťáv
Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä
Zpracování a konzervování ovoce
a zeleniny
Hedelmien, marjojen ja vihannesten vähittäiskauppa Maloobchod s ovocem
a zeleninou
Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen kauppa Obchod s automobily
a jinými lehkými motorovými vozidly
Henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden
korjaus Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden
vuokraus ja leasing Pronájem a leasing
výrobků pro osobní potřebu a převážně pro
domácnost
Henkilöstö- ja laitosruokalat Poskytování
ostatních stravovacích služeb
Henkisen omaisuuden ja vastaavien tuotteiden leasing (pl. tekijänoikeuden suojaamat teokset) Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem
Henkivakuutustoiminta Životní pojištění
Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus Chov koní a jiných koňovitých
Hiontatuotteiden ja muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus Výroba brusiv
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