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Webinaarin sisältö
• Merkinnöissä käytettävät GS1 tunnisteet 

ja viivakoodityypit
• Kuluttajatuotteen ja kuljetuspakkauksen merkinnät
• Logististen yksiköiden merkinnät – lavalappu ja 

kolliosoitelappu
• Lavalapun teknisiä vaatimuksia, koko, sijainti
• Esimerkkejä: ei näin!
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Käytännön asioita
• Kommentti- ja keskustelutyökalu löytyy striiming-

sivun oikeassa yläkulmassa
• GS1 Finlandilta keskusteluun osallistuu Pia
• Tilaisuuden jälkeen lähetämme osallistujille 

palautekyselyn sekä esitysmateriaalin ja tallennelinkin
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Miksi toimivalla lavalapulla/merkinnöillä on väliä?
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Automaattinen 
tunnistus ja tietojen 

rekisteröinti

Jäljitettävyyttä ja 
läpinäkyvyyttä 

toimitusketjuun 

Tieto kulkee yksikön 
mukana osapuolelta 

toiselle

Merkintä palvelee 
yksikön koko 

elinkaaren ajan
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GS1 standardijärjestelmä

TunnistaYksilöi Jaa tietoa
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GS1-tunnisteet tuotteille ja lavoille

Tuote - GTIN
• GTIN (Global Trade Item Number) eli 

”Enari” on yksilöllinen tuotenumero, 
jolla kauppanimike voidaan tunnistaa 

• Yritys muodostaa koodin GS1:n 
myöntämästä yritystunnisteesta

• Huom. Tyypillinen tuotehierakia:
- Vähittäistuote -> GTIN1
- Kuljetuspakkaus -> GTIN 2
- Lava -> GTIN3

Lava - SSCC
• SSCC (Serial Shipping Container Code) 

on koodi ja sarjanumero, jolla 
logistinen yksikkö (lava tai kolli) 
voidaan tunnistaa ja sen liikkeitä 
seurata toimitusketjussa

• Lähettävä yritys muodostaa koodin sille 
myönnetystä yritystunnisteesta

• Huom. Jokaiselle yksittäiselle lavalle 
oma SSCC-koodi
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Tuotteiden ja lavojen merkintään käytettävät 
viivakoodityypit

EAN-viivakoodi

• ”kassapisteen koodi”
• Sisältää vain tuotteen tunnisteen 

GTIN-koodin

GS1-128

• ”logistiikan koodi”
• Sisältää tunnisteen (GTIN tai SSCC), 

sekä haluttaessa lisätietoja esim. 
parasta ennen –päiväys ja erä 
sovellustunnisteiden (AI) avulla
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Vähittäistuotteen 
merkitseminen

Tuotteesta löytyvä EAN-koodi ”piipataan” kassapisteellä 
(POS)
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Merkintä vähittäistuotteelle

• Kassapisteellä käsiteltävät tuotteet merkitään EAN-13 viivakoodilla, joka 
sisältää 13-numeroisen GTIN-tuotekoodin

• Koodin avulla haetaan kassajärjestelmästä mm. tuotteen hinta ja nimike 
• GTIN-koodin pituus yleensä 13 numeroa, mutta erittäin pieniin tuotteisiin voidaan 

käyttää EAN-8 viivakoodia, joka sisältää 8-numeroisen GTIN-koodin
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EAN-13
EAN-8
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Kuljetuspakkauksen  
merkitseminen

Kuljetuspakkauksen tarkoitus on kuluttajapakkausten 
suojauksen ohella helpottaa käsittelyä sekä välittää 
informaatiota
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Merkintä kuljetuspakkaukselle (myyntierä)

• Kuljetuspakkauksen viivakoodin tulee sisältää ainakin pakkauksen GTIN-koodi
• Sen lisäksi erä- ja päiväystiedon koodaaminen kuljetuspakkauksen viivakoodille 

on suositeltavaa 

• Jos viivakoodin tietosisällöksi riittää pelkkä GTIN-tuotekoodi, voidaan 
kuljetuspakkauksessakin käyttää EAN-koodia tai suoraan aaltopahville 
tulostettavaa ITF-14-koodia

• Jos viivakoodiin halutaan tallentaa myös erää koskevat tietoa 
(päiväys, eränumero) käytetään GS1-128 viivakoodia
- Jos kuljetuspakkaus luetaan kassapisteellä, lisätään 

merkintään myös EAN-viivakoodi

12
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Esimerkki GS1-128: myös erää koskevaa tietoa 
tallennettu automaattisesti luettavaan muotoon
• GS1-128 käytetään lavalapulla ja kuljetuspakkauksen merkinnässä
• Sisältää yksilöivän tunnisteen (SSCC ja/tai GTIN)
• Lisäksi mm. tuote-erää koskevat tiedot (päiväystieto, eränumero) voidaan 

koodata GS1-sovellustunnusten (AI) avulla
• ”Logistiikan koodi”, joka ei ole luettavissa kaikissa kassajärjestelmissä
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Esimerkissä käytetyt
sovellustunnukset:
(01) GTIN
(15) BEST BEFORE
(10) BATCH/LOT
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Suositus kuljetuspakkauksen merkinnäksi

Esim. pienehkö tarra, jolle tarvittavat tiedot 
pakkauksen ohjaamiseen toimitusketjussa:
1. Valmistavan yrityksen tiedot
2. Tuotekuvaus
3. Viivakoodin sisältyvät tiedot selkokielisenä: 

Kuljetuspakkauksen GTIN sekä erätiedot: 
eränumero ja soveltuva päiväys

4. GS1-128 viivakoodiin tiedot 
sovellustunnusten avulla, esim:

- Kuljetuspakkauksen GTIN (01)
- Parasta ennen päivä (15)
- Eränumero (10)

14

GTIN (Outer package) 6400000012449
BATCH/LOT FI123
BEST BEFORE 31.12.2020

GTIN (Consumer package) 64000000111237

4

4

2

1

3
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Kuljetuspakkausten merkinnät käytännössä

• Pieni otos tavallisesta marketista osoittaa, että päiväyksen tai muun erätiedon 
sisältävän viivakoodi löytyy nykyisellään vain harvassa kuljetuspakkauksessa

• Koneluettavassa muodossa on usein vain pakkauksen GTIN-koodi (EAN-13)
• Alla muutamia satunnaisesti valittuja esimerkkejä pakkausten merkinnöistä:

15
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Lavojen ja muiden 
logististen yksiköiden 
merkitseminen
Logistinen yksikkö on kuljettamista tai varastointia 
varten muodostettu  kokonaisuus (esim. lava tai kolli). 
Lavalapun SSCC-koodin avulla jokainen yksikkö voidaan 
tunnistaa ja sen liikkeitä seurata toimitusketjussa.
SSCC on myös linkki lavaa koskevaan tietoon. 
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Lavan tunnisteen eli SSCC-koodin muodostaminen

• SSCC-koodin muodostaa yritys, joka muodostaa lavan tai kollin (lähettäjä)
• Koodin pituus on 18 numeroa, jokaiselle lavalle ja kollille oma SSCC-koodi
• Koodin ensimmäinen merkki on vapaavalintainen laajennustunnus 0-9
• Sisältää aina koodin muodostava yrityksen GS1-yritystunnisteen
• Sarjanumero (juokseva numero) yksilöi logistisen yksiköt
• Viimeinen merkki on tarkistusnumero, joka lasketaan edeltävistä numeroista

17

Tarkistus-
numero

SarjanumeroGS1-yritystunnisteLaajennus-
tunnus

0-9
N3 N4N2 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N14N13N12N11 N15 N16 N17 N18
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• Ylin lohko sisältää vapaata tietoa, jonka 
lavalapun muodostava yritys voi valita  esim. 
yrityksen logo ja tiedot sekä kuvaus lavan 
sisältämästä tuotteesta

• Keskimmäinen lohko sisältää ainakin 
viivakoodeista löytyvät tiedot 
selkokielisenä, esim. lavan sisältämän 
tuotteen GTIN, määrä ja viimeinen 
käyttöpäivä (tieto-otsikot englanniksi)

• Alin lohko sisältää tiedot GS1-128 
viivakoodeihin koodattuna käyttäen 
sovellustunnuksia, SSCC (00) aina 
alimmassa viivakoodissa

Lavalapun kolme tietolohkoa 

18

Lavalapun suositeltava koko A5
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Usein käytetettäviä sovellustunnuksia AI/ST 
(AI=application identifier)

Sovellustunnukset ovat standardisoituja tunnuksia (2-4 numeroa), jotka kertovat niihin liittyvän tiedon 
merkityksen ja määrittävät kenttäpituuden ja -muodon sekä siitä käytettävän nimen/otsikon

19

AI/ST Tieto Muoto Datan nimi/otsikko

00 Sarjatoimitusyksikkökoodi n2+n18 SSCC

01 Globaali tuotenumero n2+n14 GTIN

02 Yksikköön sisätyvien tuotteiden tuotenumero n2+n14 CONTENT

10 Eränumero n2+X..20 BATCH/LOT 

11 Tuotantopäivämäärä (VVKKPP) n2+n6 PROD DATE

13 Pakkauspäivämäärä (VVKKPP) n2+n6 PACK DATE

15 Parasta ennen päivämäärä (VVKKPP) n2+n6 BEST BEFORE or BEST BY

17 Viimeinen käyttöpäivä (VVKKPP) n2+n6 USE BY or EXPIRY

21 Sarjanumero n2+X..20 SERIAL

310n Nettopaino (n desimaalien määrä) n4+n6 NET WEIGHT (KG) 

330n Bruttopaino (n desimaalien määrä) n4+n6 GROSS WEIGHT (KG) 

(Kattava lista GS1-sovellustunnuksista: https://www.gs1.org/standards/barcodes/application-identifiers)

https://www.gs1.org/standards/barcodes/application-identifiers
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Lavan merkitseminen
Esimerkkejä eri tilanteissa käytettävistä lavalapuista
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Toimitus keskusvarastoon - sisältö 
ilmoitettu sisältyvän tuotteen koodilla
• Suositeltava lavalapun koko on A5
• Koko lava samaa tuotetta ja erää/päiväystä
• Sisältö kerrotaan käyttäen kuljetuspakkausten 

GTIN-koodia ja niiden lukumäärää
• Suositeltava tietosisältö:
- Sisältyvän myyntierän GTIN (02) ja lukumäärä 

(37) sekä lavan paino (330n), päiväystieto 
kuten parasta ennen (15) ja eränumero (10)

- Alimmassa viivakoodissa kollin tunnisteena on 
SSCC-koodi (00)

Lavan merkitseminen 1/2 

22
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Toimitus keskusvarastoon – sisältö 
ilmoitettu lavan omalla koodilla

• Suositeltava lapun koko on A5
• Vakioidulla lavalla on oma GTIN-koodinsa 

hinnoitteluun, tilaamiseen ja laskuttamiseen (esim. 
myymälävalmiit puoli- ja varttilavat)

• Sisältö kerrotaan käyttäen lavan omaa GTIN-
koodia eikä lukumäärää tarvitse ilmoittaa

• Suositeltava tietosisältö:
- Lavan GTIN (01) sekä lavan paino  (330n), 

päiväystieto kuten parasta ennen (15) ja 
eränumero (10)

- Alimpana kollin tunniste SSCC-koodi (00)

Lavan merkitseminen 2/2

23
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Lavalapun koko, sijainti, 
tarkastettavia asioita

Viivakoodin koolla ja laadulla on merkitystä, 
samoin sen sijainnilla lavassa ja kunnollisella 
kiinnityksellä
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Vähimmäismittoja

Suositukset lavalapun tekstille ja viivakoodeille:
• Ylin lohko: vapaan tekstin minimikoko 

3,2 mm (esim. fontti Arial 7) 
• Keskimmäinen lohko: Kenttäotsikot ja

tietosisältö vähintään 7,1 mm (Arial 18)
• Viivakoodien suositeltava vähimmäiskoko:  

korkeus 31,75 mm ja leveys 77 mm
• Viivakoodin alle selväkielinen teksti 4,8 mm 

(Arial 12)

27
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• Kaksi identtistä lappua vierekkäisille sivuille
• Laput tulee sijoittaa vähintään 50 mm sivukulmasta 
• Laput riittävän ylös, suositus 400 – 800 mm 

lavan alareunasta
• Liimaa laput huolellisesti kiinni lavaan
• Laput näkyviin, ei esim. kiristekalvon alle

Lavalapun paikka lavassa

28
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Tarkista ainakin nämä käyttämästäsi lavalapusta!

• Viivakoodityyppi on GS1-128 (Code-128 ei ole kelpaa!)
• Viivakoodien ja käytettyjen tekstifonttien koko on riittävä
• Viivakoodeihin sisällytetyt tiedot annettu myös selkokielisenä tekstinä
• Avaimet GTIN ja SSCC muodostettu oikein yrityksen omasta yritystunnisteesta
- GTIN AI (01)/(02) pituus on 14 merkkiä, muista lisätä tarvittavat etunollat 
- SSCC AI (00) pituus on 18 merkkiä, 1. merkki on laajennustunnus, 

yritystunniste 2. merkistä eteenpäin 
• Tarkistusmerkki on oikein (http://asiakas.gs1.fi/gs1-yritystunniste/tarkistusnumerolaskuri)

• Sovellustunnukset oikein esim. AI (15) Best before date, (10) Lot/Batch
• Tarran koko on riittävä (A5) ja tulostuslaatu hyvä (tulostintakin pitää huoltaa)
• Huomioi asiakkaaltasi saamasi palaute: toimimaton lavalappu = ei lavalappua

29

http://asiakas.gs1.fi/gs1-yritystunniste/tarkistusnumerolaskuri
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Esimerkkejä & vältettäviä

Toimiva lavalappu takaa häiriöttömän vastaanoton ja 
tehokkaat ja pitkälle automatisoidut prosessit

Silti lavalapuissa esiintyy edelleen luvattoman paljon 
erilaisia ongelmia
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Esimerkkejä toimivista merkinnöistä

31

Toimitus keskusvarastoon

Toimitus terminaaliin/sekalava
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Ei näin! Monta SSCC-koodia, laput toistensa päällä 
tai muovin alla

32

Laput kiristekalvon sisällä

Lapuissa eri SSCC
Useita lappuja eri 
tarkoituksiin
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Ei näin! Liian pienet viivakoodit, liian pieni viivan 
leveys, väärä viivakoodityyppi

33

Riittävä viivakoodin 
leveys, korkeus ja 
viivan leveys!

Code-128 ei kelpaa, käytä GS1-128
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Ei näin! Huono tulostusjälki, lappua ei voida lukea 
(tulostin kaipaa huoltoa!)

34

Tarkkaile säännöllisesti 
tulosteidesi laatua
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Ei näin! Lavalappu kiinnitetty huonosti ja irronnut

35
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Yhteenveto

Kiinnitä huomiota!
• Viivakoodityyppi lavalapulla on GS1-128
• Lavalapun ja viivakoodien koko ja laatu
• Oikea GTIN-koodi: vähittäistuote, 

kuljetuspakkaus, lava
• SSCC-koodin muodostaminen
• Tiedot koodattu oikeilla sovellus-

tunnuksilla (AI) ja oikean muotoisena
• Tulostin ja tulostusmateriaalit kunnossa

• Lue myös asiakaskaupparyhmän 
toimitus- ja pakkausohjeet huolella

Varo näitä!
• Virheellinen tuotekoodi, lukumäärä ei 

vastaa GTIN-koodia
• Sama SSCC-koodi usealla lavalla tai 

samalla lavalla useita SSCC-koodeja
• Laput sijoitettu väärin, rypyssä, 

irronneet, kalvon alla –> automaattinen  
luenta ei onnistu

• Väärä viivakoodi (GS1-128 ≠ Code-128)
• Huono tulostuslaatu, liian pienet 

viivakoodit, liian ohut viivan paksuus
• Toimimaton lavalappu = ei lavalappua!

36
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Lavalappu vielä puuttuu - miten eteenpäin?

• Saako yrityksen tilaustenkäsittelyjärjestelmästä lavalaput?
• Onko käytössäsi kuljetustenhallintajärjestelmä tai 3PL-kumppani toimitusten ja 

kuljetusten hallintaan?
• Kysy automaattisen tunnistamisen yrityksiltä sopivaa ratkaisua 

(”viivakoodinlukija- & tulostinkauppiaat” yms)
• GS1:n Golli – valmis ja helposti käyttöönotettava ratkaisu pk-yritykselle

• Huomioi, että lavalapun lisäksi kaupan tavarantoimittajilta edellytetään yleensä 
valmiutta vastaanottaa sähköisiä tilauksia ja lähettää toimitusanoma 
(nk. EDI-yhteydet) 
-> Lavalappu on siis vain osa ratkaisua

37
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Golli-palvelusta lavalaput automaattisesti

• Golli-palvelun kautta yhteydet isoihin 
kaupparyhmiin: S-ryhmä, Kesko, Wihuri,
Heinon tukku, Meira Nova

• Vaihtoehto suorille EDI-yhteyksille

• Pk-yritykselle sopiva ratkaisu, jolla liityt kaupan 
sähköiseen tilaus-toimitusketjuun helposti, 
saumattomasti ja nopeasti:

• Lavalaput ja muut logistiset merkinnät 
automaattisesti

• Sähköiset tilaus-, toimitus-, ja 
laskusanomat Lisätietoa Golli-palvelusta:

https://www.gs1.fi/palvelumme/golli

https://www.gs1.fi/palvelumme/golli


© GS1 Finland 2020

Lisätietoa: 
www.gs1.fi
asiakaspalvelu@gs1.fi

Kiitos!
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