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Käyttötavaratuotteet Synkka-tuotetietopalvelussa
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Vähittäistuotteita

Synkassa noin 108 000,

joista non-food

40%



Allergiat & herkkyydet
ärsyttäjäkemikaalit, tilastot ja markkinointitermit

22.10.2020 Niki Malmros
Viestintä- ja kumppanuusjohtaja

Allergiatunnus®, seuraa tuotteiden 
vaikutuksia ihmisten arkeen

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry



Niki Malmros / Allergia-, Iho- ja  Astmaliitto ry
johtaja, tuotekehitys teollisuuden kanssa ja yhteiskunnallinen viestintä

• 18v edunvalvontaa ja yhteistyötä yritysten kanssa 
(kosmetiikka, pesuaineet, tyynyt, huonekalut, hotellit, 
korut, piilolinssinesteet, ruoka, vaipat, imurit)

• Seuraan tuotteiden vaikutuksia ihmisten arkeen, 
tuotemarkkinoinnin ilmiöitä ja termien oikeellisuutta

• Liitto on yli 50v valtakunnallinen terveysjärjestö, jonka 
perustehtävänä on terveyden edistäminen ja parantaa 
allergiaa, astmaa ja erilaisista herkkyyksistä ja 
ihosairauksista oirehtivien elämänlaatua.

• Allergiatunnus ®



Allergiatunnus ® 
luotettavuusstatus tuotteissa – auttaa herkkää kuluttajaa valitsemaan oikein

• Tuotteiden sisältämiä materiaaleja, kemikaaleja ja ärsytysoireiden 
aiheuttajia ei ole helppo selvittää itse. Allergiatunnus on merkki siitä, että 
tuote tai palvelu ei yleisesti ärsytä tai herkistä ihoa, aiheuta 
tuoksuherkkyysoireita tai muita allergia- ja astmareaktioita. Ei sisällä 
yleisesti herkistäviä ainesosia tai sellaisia pitoisuuksia, joilla olisi allergiariski.

• Allergiatunnuksen myöntäminen perustuu puolueettomiin tutkimuksiin ja 
lääketieteellisiin perustein tehtävään arvioon osallistuu ulkopuoliset 
asiantuntijat, kuten ihotautilääkärit ja kemistit, varmentaen, etteivät 
tuotteet sisällä allergiariskiä. Allergiatunnuksen vaatimukset on määritelty 
tarkasti kullekin tuotetyypille.

• www.allergiatunnus.fi – kriteerit, tuotteet, allergianäkökulmat.  

http://www.allergiatunnus.fi/


Termit ja tilastot
• Tuoksuherkkyys 

• Allerginen nuha 30%

• Atooppinen iho 30%

• Astma ja hengitystieoireet 5-8%

• Hajusteallergia

• Ympäristöherkkyys, MCS

• Ammattiallergioita: kumi, nikkeli, 
liimat, säilöntäaineet

• Kemikaaleja on kaikkialla: 
pesuaineet, kosmetiikka, hiukset, 
voiteet, sprayt, tiivisteet, koti, 
ympäristö ja julkitilat

Yliherkkyys on aina yksilöllinen!



Mitä tietoja herkät kuluttajat etsivät 
tuotteista?

• Hajuste, aromi, parfum, ominaistuoksu

• Säilöntäaineet 

• yleisesti herkistävät ainesosat, yksittäiset 
ainesosat 

• Soveltuvuus minulle –lupaus

Herkkä kuluttaja hakee tuotetta, joka sopii koko 
perheelle. Vastuullinen valinta.



Valveutunut kuluttaja ei osta trendien tai 
hinnan mukaan

• Miten tuote eroaa muista vastaavista 
tuotteista? Miksi ostaisin tämän enkä toista 
brändiä? Miten hyödyn, jos ostan tämän 
tuotteen? Onko tämä tuote turvallinen, 
laadukas? 

• Sopiiko se minun elämääni/terveyteeni?

• Mihin tuote sopii, jos tuotteessa lukee 
pelkästään, että mitä ei sisällä eli ns. –ton
päätteinen markkinointitapa



Markkinointitermit ja harjaanjohtavuudet

• Allergiaystävällinen – onko sellaista?
• Allergiatestattu – missä, miten, miksi, kenelle?
• Dermatologisesti testattu – muuttunut käytäntö ja suosio
• - ton päätteiset termit – mitä kertoo?
• Parabeeniton – hysterialle tarvetta vai ei?
• Säilöntäaineeton – uudet pakkaustyylit vaikuttavat
• Eko, Sensitive, Hellä, Mieto

Ammattimaisuus, olkaa tietoisia ja ottakaa huomioon. 



Kiitos!
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Myynnin tukena verkkokaupassa
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Etsii

• Kuva

• Nimi

Valitsee

• Pakkausmerkki

• Markkinointiteksti

Kuluttaja
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Tuotekuvien määrä Synkassa
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13000

37000
43000

49000

97000
107000 103000

112000

Toukokuu 2018 Syyskuu 2019 Maaliskuu 2020 Syyskuu 2020

44 %
42 %

35 %

13 %

Vähittäistuotteet, joilla on kuva lkm              Vähittäistuotteet, lkm
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Mobile Ready Hero Image

• Mobiililaitteiden näyttöihin sopivaksi optimoitu 
kuva

• Tuotteen tunnistamiseksi kuvaa on käsitelty 
korostaen:
- Brändi
- Tuote
- Variantti
- Määrä tai koko

• Ohjeet asiakastukisivulla: 
• Mobiilioptimoitujen tuotekuvien aineistovaatimukset
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Guideline!
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Pakkausmerkki
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• Pakkausmerkki ilmoitetaan
tuotetietopankissa, mikäli tuotteella on 
oikeus käyttää kyseistä merkkiä ja se on 
painettu pakkaukseen.

• Välittyy verkkokauppoihin

ID 1837 Pakkausmerkki
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Markkinointiteksti
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• Erityisesti verkkokauppoihin tuotekuvaukseksi
Kirjoita selkeitä, helppolukuisia lauseita. Ole 
ytimekäs.

Kerro tuotteen ominaisuuksista

Kerro tuotteen käytöstä

Kerro tuotteen hyödyistä

Id 1083, Markkinointiteksti
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Id 1083, Markkinointiteksti Id 1837, Pakkausmerkki

16



© GS1 Finland 2020

LV Color pyykinpesuneste

17

Ominaisuudet, raaka-aineet

• Pesee pyykin tehokkaasti, värejä säästäen

• Hajusteeton, raikas ja puhdas pyykintuoksu, 
väriaineeton

• Kotimaisuus, vegaaninen

Hyödyt

• Voidaan lajitella muovinkeräykseen 

• Tuote on kehitetty yhteistyössä Allergia- ja astmaliiton kanssa

• Yksi riittää- peset kaikki arkipyykit samalla tuotteella

• Säästöpakkaus 70 % vähemmän muovia (eri pakkausvariaatioiden hyötyjen viestiminen 
kuluttajalle

Käyttötarkoitus, käyttöohje

• Kirjopyykille, Gore-Tex vaatteiden pesuun, sopii 
vauvavaatteiden ja kestovaippojen pesuun 

• Tulppaa voi käyttää annosteluun

• Tuote sisältää värien suoja-aineen, estää eri väristen 
tekstiilien värjäytymistä
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Hyödynnä ID 1083 (markkinointiteksti) ja ID 
1837 (pakkausmerkki)  tuotteen myynnissä

Kysy koulutusta GS1 Asiakaspalvelusta
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Mitä seuraavaksi?


