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• Synkan päivitykset
• Tuotekuvat Synkassa
• Hiilijalanjälki

• Tuotetietomestarin julkistus

• Tuotetiedot Foodservice –maailmassa
- Pakollinen paha vai kilpailuetu
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Käytännön asioita

• Kommenttityökalu kysymyksiä varten on striiming-sivun oikeassa 
yläkulmassa

• Lähetämme materiaalin, vastaukset kysymyksiin ja tallennelinkin 
sähköpostilla

• Palautekysely tilaisuuden jälkeen
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Synkka-palvelun päivitykset

Mirva Alatyppö ja Katarina Bredenberg, GS1 Finland Oy
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Synkan päivitykset

Tietosisällöt
• Tietosisällöllä tarkoitetaan käytettäviä:
- Attribuutteja / tietokenttiä 
- Koodiarvoja 
- Tarkistussääntöjä

• Tapahtuu vuosikellon mukaisesti

• Vaikuttaa sanomarakenteeseen

Synkan käyttöliittymä
• Käyttöliittymän käytettävyyteen 

vaikuttavia ominaisuuksia

• Käyttöliittymän uudet ominaisuudet 
tuodaan käyttöön heti kun mahdollista
- Ei etukäteen sovittua vuosikelloa 

milloin päivitykset tehdään

• Ei vaikuta sanomarakenteeseen
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Synkan päivitykset tietosisältöön

Erilaiset päivitykset

Major Release 
Suuret tietorakenteen muutokset

Suuri
Migraatiot, uusia attribuutteja, 
koodilistat, GPC

Medium
Uusia attribuutteja, koodilistat, GPC

Pieni
Attribuutit ja koodit

Aikataulu ja kokoluokka 
seuraaville päivityksille 

11 / 2020

2 / 2021 
(tämä tehdään vain tarvittaessa)

5 / 2021 

8 / 2021
(tämä tehdään vain tarvittaessa)
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• Päivityksestä julkaistaan seuraavat 
dokumentit
- Tietoprofiili, Excel-dokumentti

• Integraatioasiakkaiden dokumentit
- Skeemat
- BMS dokumentti 

(GDSN-dokumentti attribuuteista 
ja tietorakenteesta)

Päivitysten dokumentit
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Päivitysten sisältö ja aikataulu
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Aikataulu

•Dokumentit julkaistu 
nettisivuilla16.9.2020

•Testiympäristö 
käytettävissä16.10.2020

•Päivitys
•Käyttökatko Synkassa9.11.2020

Täydellinen kuvaus päivityksestä löytyy 
nettisivuilta: 
https://asiakas.gs1.fi/synkka/dokumen
tit-ja-ohjeet/synkka-paivitys-11-2020

Muutokset jaettu eri osa-alueisiin
• Attribuutit
• Koodit
• Tarkistussäännöt
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1. Tuotteen materiaalitiedot
2. Käyttöohjemerkit kuluttajalle
3. Tuotteen kuvio
4. Värisävy
5. Tuotteen peittävyys

6. Pakkaukseen merkitty lämpötila (kaikki soveltuvat tuotteet)

Uudet attribuutit, tekstiilit ja kosmetiikka

9



© GS1 Finland 2020 10

Käyttöohjemerkit 
kuluttajalle

Tuotteen värisävy

Tuotteen kuvio

Tuotteen 
materiaalitiedot



© GS1 Finland 2020

Tekstiilituotteille

Tuotteen materiaalitiedot (4672)
• Kerrotaan tuotteessa käytetty 

materiaali, kuten tuotteessa ilmoitettu
- Esimerkiksi koristetyynyn 

materiaalitiedot, päällinen samettia, 
sisätyyny puuvillaa

Käyttöohjemerkit kuluttajalle

• Tekstiilikäsittelymerkit (tekstiilituotteen 
hoito-ohje) esim. pesuun, silitykseen, 
kuivaukseen

• Arvo valitaan koodilistalta
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Tekstiilituotteille

Tuotteen kuvio (4677)
• Kerrotaan minkälainen kuvio/kuviointi 

tuotteessa on
• Arvo valitaan koodilistalta
• Esim. maastokuvio, pepita, liituraita

Tuotteen värisävy (4676)
• Värisävy ilmoitetaan antamalla väri 

+ sävy (punainen + vaalea)
• Arvo valitaan koodilistalta
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Tumma

Vaalea

Heijastava
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Lämpötila

Pakkaukseen merkitty lämpötila (4674)
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• Annetaan pakkaukseen painettu 
lämpötila

• Esim. missä lämpötilassa 
tuotetta käytetään

• Numerokenttä, esim. 60 celsius 60
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Kosmetiikkatuotteelle

Tuotteen peittävyys (4673)
• Kerrotaan kosmetiikkatuotteelle, minkälainen peittävyys tuotteella on
• Arvo valitaan koodilistalta
- Hyvin ohut
- Ohut 
- Puolipeittävä
- Peittävä

14
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1. Pakkauksen etiketti
2. Etiketin peittävyysprosentti 
3. Pakkauksen raaka-aineen tyyppi 
4. Pakkauksen raaka-aineen määrä prosenteissa
5. Kierrätysohjeet kuluttajalle

Uudet attribuutit, tuotteen etikettiin ja 
kierrätykseen liittyvät attribuutit

15
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Pakkauksen raaka-
aineen määrä %

Pakkauksen raaka-
aineen tyyppi

Pakkauksen etiketti

Pakkauksen etiketin 
peittävyys %

Kierrätysohje 
kuluttajalle
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Pakkauksen etikettiin liittyvät tiedot

• Pakkauksen etiketti (4664)
- Kerrotaan, onko pakkauksen etiketti painettuna 

pakkaukseen tai irrallinen

• Etiketin peittävyysprosentti (4665)
- Etiketille kerrotaan, kuinka monta prosenttia se 

peittää pakkauksesta

• Molemmat attribuutit ovat tärkeitä niille 
toimittajille, jotka lähettävät tuotetietoja Ruotsiin 

17

Painettu
pakkaukseen

Etiketti
Etiketin peittävyys 
19,5 %
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Pakkauksen raaka-aineiden tiedot

Pakkauksen raaka-aineen 
tyyppi (4668)
• Kerrotaan, minkä tyyppisestä 

materiaalista tuotteen pakkaus on tehty
• Arvo valitaan koodilistalta
- Kierrätysmateriaali
- Biomuovi
- Raaka öljy
- Uusi raaka-aine

Pakkauksen raaka-aineen 
määrä prosenteissa (4669)
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• Kerrotaan, kuinka paljon kyseistä 
materiaalia on käytetty

• Arvo annetaan numeroina esim. 75 %
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Kierrätysohje kuluttajalle (4661)

Pakkauksen kierrätysohjeet

19

• Kerrotaan kuluttajalle, kuinka tuotteen kaikki pakkauksen 
osat voidaan lajitella kierrätystä varten

Kuluttajaa 
kiinnostava tieto
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1. Muuttuvat
2. Uudet
3. Poistuvat

Tarkistussäännöt
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Ohjaavat käyttäjää tiedon antamisessa
Varoitus
- Tuotetiedon voi julkaista, mutta varoitus 

pitää huomioida. Älä ohita!
- Varoituksena näkyvät puuttuvat tiedot voivat 

seuraavassa päivityksessä tulla pakolliseksi

Virhe
- Estää julkaisun, tieto pitää korjata
- Kertoo virheellisestä tai puuttuvasta tiedosta 

Tarkistussäännöt

21
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Tarkistussäännöt, varoitus muuttuu virheeksi

22

400.223 Kuluttajatuotteelle on aina annettava yhteystiedot.
• Lain vaatima tieto
• Puuttuu todella monelta tuotteelta
• Tiedot pitää korjata ennen kuin ne voidaan lähettää vastaanottajalle

400.226 Elintarvikkeelle on annettava vertailuhinnan perusteen tiedot
• Elintarvikkeen nettosisällön määrä kiloissa, litroissa tai kappaleina
• Tiedot pitää korjata ennen kuin ne voidaan lähettää vastaanottajalle

Virheet
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Tarkistussäännöt, varoitus muuttuu virheeksi
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400.021 GTIN-koodit, jotka alkavat '020', '021', '022', '026', '027', '028' tai '029' 
on tarkoitettu vain yrityksen sisäiseen käyttöön. 
• Tarkistussäännöllä estetään virheellisten koodien käyttö Synkassa
• Tiedot pitää korjata ennen kuin ne voidaan lähettää vastaanottajalle

400.023 Vaihtuvamittaiseksi merkityn tuotteen GTIN-koodin on alettava 
numerolla '9' tai '023, 024, 025’  
• Tarkistussäännöllä estetään virheellisten koodien käyttö Synkassa
• Tiedot pitää korjata ennen kuin ne voidaan lähettää vastaanottajalle

Virheet
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Tarkistussäännöt, uudet varoitukset

24

400.262 Elintarvikkeelta puuttuu Ainesosalista (816) - tarkista kuuluuko 
tuotteellesi antaa se ja lisää tarvittaessa
• Elintarvikkeilta on puuttunut ainesosalistoja, tämä ohjaa tarkistamaan, 

onko tieto annettu. Tuotteille, joille ei tarvitse lain mukaan antaa aines-
osalistaa, ei edelleenkään sitä tarvitse antaa.

400.263 Tuotteelle on annettu Saatavuus päättyy (1002) päivämäärä, tällöin on 
myös annettava Tuotannon lopetus päivämäärä (3253) 
• Ohjataan antamaan lopetuksessa molemmat tarvittavat päivämäärät

Varoitukset
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Tarkistussäännöt, uudet varoitukset
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400.264 Tuotteelta puuttuu pakkausmateriaalitiedot 
• Ohjaa antamaan pakkausmateriaalitiedot
• Mikäli pakkaustyyppi on irtotuote tai transbox, pakkausmateriaalitietoja ei 

vaadita antamaan

400.267 Suomenkielinen Täydellinen tuotenimi (3318) ei sisällä tuotteen 
Brändinimeä (3336) 
• Ohjataan antamaan brändinimi Täydelliseen tuotenimeen
• Tiedon puuttuminen hankaloittaa nimitietojen automaattista hyödyntämistä

Varoitukset
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Tarkistussäännöt, uudet varoitukset

26

400.266 Suomen kohdemarkkinalle ei suositella antamaan lavatietoja 
koodittomalle lavalle
• Suosituksena on perustaa lavat aina GTIN-koodillisena

400.265 Suomen kohdemarkkinalla suositellaan käytettäväksi Hierarkiatasona 
(3074) Vähittäistuotetta, Kuljetuspakkausta tai Lavaa
• Ohjataan käyttämään vain näitä kolmea arvoa

Varoitukset
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Tarkistussäännöt, poistuvat
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G1011 Tieto, onko laskutusyksikkö, pitää antaa
• Tarkastussääntö poistuu, joten tiedon pakollisuus muuttuu

Virheet
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Display Shipper
Pack or Inner Pack

Pakkaushierarkian muutokset toukokuu 2021

28
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Hierarkian selkeyttäminen

Display Shipper ja Pack or Inner Pack käyttö loppuu 05/ 2021
- Pakkaukset perustetaan jatkossa kuljetuspakkauksina tai lavoina
- Uusi tarkistussääntö tulee voimaan 05/2021:

29

Vähittäistuote

Lava

Kuljetuspakkaus
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Mitä käytännössä pitää tehdä?

• 05/2021 Display Shipper ja Pack or Inner Pack muutetaan 
järjestelmäpäivityksen yhteydessä Kuljetuspakkaukseksi
- Tarkista onko tuotteillasi näitä arvoja

30

TARKISTA

Synkassa tuotteita:
• Display Shipper

4800 tuotetta
• Pack or Inner Pack 

324 tuotetta
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Mitä käytännössä pitää tehdä?

1. Olemassa olevat tuotteet: Päivitä ne Display Shipperit, joiden pitää olla 
hierarkiatasoltaan lava

2. Uudet tuotteet: Perusta tuotteet joko kuljetuspakkauksena tai lavana

31

PÄIVITÄ
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GTIN-koodittomat lavat

Pakkaushierarkian muutokset toukokuu 2021

32
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Yhteisesti sovittu 
toimintamallin muutos

• Jatkossa lavatiedot annetaan vain ja ainoastaan 
siinä tapauksessa, että lava on tilaus- ja/ tai 
toimitusyksikkö
- Lava tunnistetaan GTIN-koodilla

• Jatkossa ei anneta laskennallisen/virtuaalisen 
lavan tietoja, jos tuotetta ei toimiteta lavoittain
- Pakkaushierarkian perustaminen selkeytyy ja 

kuvaa todellista tilannetta

GTIN-koodittomien lavojen käyttö loppuu 05/2021
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Mitä käytännössä pitää tehdä?

Lava ei ole toimitusyksikkö
1. Älä perusta enää uusia GTIN-koodittomia lavoja
• Uusi toimintamalli otetaan käyttöön heti

2. Ei tarvetta päivittää olemassa olevia hierarkioita

34
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Mitä käytännössä pitää tehdä? 

• Tarkista pakkaushierarkiat, jossa on GTIN-kooditon lava. Toimitetaanko tuotetta 
lavalla, jonka sisältö on vakio? 
- Huom! 05/2021 järjestelmäpäivityksen yhteydessä 

GTIN-koodittoman lavan tiedot poistetaan 

35

TARKISTA
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Tuote toimitetaan lavalla

1. Tuote toimitetaan lavalla, jonka sisältö on vakio 
- Poista kuljetuspakkaukselta GTIN-koodittoman lavan tiedot
- Perusta hierarkiaan GTIN-koodillinen lava 30.4.2021 mennessä

36

POISTA

PERUSTA
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Tuotehierarkian selkeyttäminen

37

Muutos koskee 
kaikkia lavoina 

käsiteltäviä 
kuljetusyksiköitä, 
kuten lavat, dollyt

ja rullakot

Muutos koskee 
kaiken kokoisia 

lavoja 1/1-lavoja, 
½-lavoja, 1/3-

lavoja, ¼-lavoja
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Aikataulu hierarkian selkeyttämiselle

38

Syyskuu 2020

Älä perusta uusia 
koodittomia lavoja

Käytä vain Vähittäistuote, 
Kuljetuspakkaus ja Lava

30.4.2021

Päivitä toimitettavat lavat 
GTIN-koodillisiksi

Päivitä ne display
shipperit jotka pitää 

muuttaa lavaksi

5/2021
GTIN-koodittomien 

lavojen tiedot poistetaan 
kannasta GS1 toimesta

Display Shipper ja Pack 
or Inner Pack tiedot 

poistetaan
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Käyttöliittymään tulevia muutoksia

39
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Täydellinen tuotenimi helpottaa tuotteen 
tunnistamista
• Käyttäjäpalautteen pohjalta Tuotenimi vaihdetaan Täydelliseen tuotenimeen 

tuotteen yhteenveto navigaatiossa

40
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• Tuotetietojen vientiin Exceliin tulee uusia 
ominaisuuksia

• Tiedostoon saa julkaisutiedot mukaan
- Myös pelkät julkaisutiedot

• Tiedostoon saa liitettyä hierarkiat mukaan
- Esim. valitsee kuljetuspakkauksen niin 

saa mukaan myös vähittäistuotteen ja 
lavan tiedot

• Tiedostoon saa halutessaan myös tyhjät 
attribuutit
- Auttaa jos pitää lisätä uutta tietoa

Excel-toiminnallisuuteen uudistuksia

41
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• Käyttäjäpalautteen pohjalta muutetaan Toiminnot-painikkeen näkyvyyttä
• Painikkeen näkyvyys muuttuu niin, ettei se ole näkyvissä, jos vasemmasta reunasta on 

valittuna tuotteita

• Tuote valittuna, painike ei nähtävillä

• Tuote ei valittuna, painike nähtävillä

Toiminnot-painike

42
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Tuotekuvat Synkassa

Katarina Bredenberg GS1 Finland
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Tuotekuvien määrä Synkassa

44

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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• Kuva

• Nimi

• Markkinointiteksti

46
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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

47

Guideline!
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Tuotekuva
(PRODUCT_IMAGE)

Kuvatyypit

Tiedoston tyyppi
• Normaali myynti- ja markkinointikuva
• Normaali myynti- ja markkinointikuva, jossa 

tuote on kuvattu käyttötarkoituksessaan
• Korkealaatuinen myynti- ja 

markkinointikuva
• Korkealaatuinen myynti- ja 

markkinointikuva, jossa tuote on kuvattu 
käyttötarkoituksessaan

Hyllykuva
(PLANOGRAM)

Mobiilioptimoitu kuva
(MOBILE_READY_HERO_IMAGE)

Pääkuva!

Mobiililaite kuva
(MOBILE_DEVICE_IMAGE)

Tyyppi
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Hiilijalanjälki

Sanni Laine
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Hiilineutraali Suomi 2035
- Kaupan liitto: Uusiutuva kauppa 2035-

tiekartta

- Elintarviketeollisuusliitto: 
Elintarviketeollisuuden tiekartta 
vähähiilisyyteen

- Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK: Maatalouden ilmastotiekartta

https://kauppa.fi/linjaukset/vastuullisuutta-ymparisto-ja-ilmastoteoilla/uusiutuva-kauppa-2035/
https://www.etl.fi/media/aineistot/nettisisaltojen-liitteet/elintarviketeollisuuden-tiekartta-vahahiilisyyteen.pdf
https://www.mtk.fi/documents/20143/310288/MTK_Maatalouden_ilmastotiekartta_net.pdf/4c06a97a-c683-1280-65ba-f4666132621f?t=1597055521915
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Onko yrityksenne laskenut 
tuotteiden hiilijalanjälkitietoja?
• Kyllä 4
• Ei 15
• En tiedä 2

Kuinka monelle tuotteelle?
• 1-5 1
• 6-20 2
• 21-50 0
• Yli 50 1

Vastaajia 21

Kokemusta tuotekohtaisesta 
hiilijalanjäljen laskennasta on vähän
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Mitä laskentatapaa on käytetty?
• EU PEF
• Ympäristöselosteeseen perustuva
• Hiilijalanjälkistandardiin perustuva
• VCU Standardi
• Quantis LCA

Onko laskentatapa auditoitu
tai sertifioitu?
• Kyllä 0
• Ei 1
• En tiedä 2

52

Kokemusta tuotekohtaisesta 
hiilijalanjäljen laskennasta on vähän

Laskentatapoja on monia ja niiden 
luotettavuus on epäselvää
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Laskettuun hiilijalanjälkiarvoon 
sisältyy tieto seuraavista tuotteen 
elinkaarivaiheista
• Raaka-aine 33 %
• Valmistus 33 %
• Jakelu, varastointi, kauppa 17 %
• Kulutus, käyttö 8 %
• Jäte, kierrätys 8 %

Kokemusta tuotekohtaisesta 
hiilijalanjäljen laskennasta on vähän

Laskentatapoja on monia ja 
niiden luotettavuus on epäselvää

Laskettuun arvoon sisältyy 
todennäköisimmin tieto raaka-aineen 
sekä valmistuksen päästöjen osalta 
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Aikooko yrityksenne laskea 
tuotekohtaisia hiilijalanjälkitietoja 
seuraavan viiden vuoden aikana?

54

Kokemusta tuotekohtaisesta 
hiilijalanjäljen laskennasta on vähän

Laskentatapoja on monia ja niiden 
luotettavuus on epäselvää

Laskettuun arvoon sisältyy 
todennäköisimmin tieto raaka-aineen 
sekä valmistuksen päästöjen osalta 

Kiinnostusta tuotekohtaisen 
hiilijalanjälkitiedon laskentaan on
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Hyötyjä

• Myyntiä
• Kilpailuetua
• Vastataan kuluttajien tiedonnälkään
• Kerrotaan yrityksen vastuullisuudesta ja 

ilmastoteoista

Haasteita

• Yksi yhteinen laskentakaava puuttuu
• Suuri työ ja kallista
• Vaatii osaamista ja resursseja
• Tietojen saaminen haastavaa
• Hyödynnetäänkö tietoa?
• Ymmärtääkö kuluttaja?

55
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Kuluttajat
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Samaa mieltä Jonkin verran samaa mieltä Jonkin verran eri mieltä Er i mieltä En osaa sanoa
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…ovat kiinnostuneita
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Samaa mieltä Jonkin verran samaa mieltä Jonkin verran eri mieltä Er i mieltä En osaa sanoa

…ymmärtävät mistä     muodostuu

…tekevät ostopäätöksiä ilmoittaminen edistäisi myyntiä
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Samaa mieltä Jonkin verran samaa mieltä Jonkin verran eri mieltä Er i mieltä En osaa sanoa
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Samaa mieltä Jonkin verran samaa mieltä Jonkin verran eri mieltä Er i mieltä En osaa sanoa

On epävarmaa, miten kuluttaja 
ymmärtäisi tai reagoisi tietoon
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Kokemusta tuotekohtaisesta 
hiilijalanjäljen laskennasta on vähän

Laskentatapoja on monia ja niiden 
luotettavuus on epäselvää

Laskettuun arvoon sisältyy 
todennäköisimmin tieto raaka-aineen 
sekä valmistuksen päästöjen osalta 

Kiinnostusta tuotekohtaisen 
hiilijalanjälkitiedon laskentaan on

On epävarmaa, miten kuluttaja 
ymmärtäisi tai reagoisi tietoon
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Hiilijalanjälkitiedot Synkkaan?
- Malli tietojen syöttämiseen Synkkaan tehty 

yhteistyössä SYKEn kanssa 2020

- Laskentaan odotetaan yhtenäistä tapaa

- Etsitään tiedon vastaanottajia ja hyödyntäjiä

- Miten kuluttaja ymmärtää tiedon? Jatketaan 
mallin suunnittelua yhteistyössä kumppaneiden 
ja asiakkaiden kanssa

- Seurataan etenemistä kansainvälisissä ryhmissä

- Pilotti?



Tuotetiedot 
Foodservice alalla –
pakollinen paha vai 
kilpailuetu?



Täydelliset tuotetiedot… onko niitä?

25.9.2020 Tuula Leino, Kespro60



25.9.2020 Tuula Leino, Kespro61



Kun tiedot ovat niin kuin pitääkin…

25.9.2020 Tuula Leino, Kespro62



Ravitsemukselliset tiedot

25.9.2020 Tuula Leino, Kespro63



Allergeenit

25.9.2020 Tuula Leino, Kespro64



Säilyvyyteen liittyvät tiedot

25.9.2020 Tuula Leino, Kespro65



Pyyntitapa, kalalaji, kalastustiedot ym.

25.9.2020 Tuula Leino, Kespro66



Pääraaka-aineen alkuperä

25.9.2020 Tuula Leino, Kespro67



Muut tiedot
• Mittatiedot
• Vaikuttavat tuotteen logistiseen ohjaukseen, kuorman suunnitteluun, asiakkaan 

kuljetusveloituksiin

• CN-nimike, GPC-luokitus, UNSPSC
• Vaikuttaa erilaisiin tilastointeihin ja asiakkaiden tilaamiseen

• Pakkausmateriaali tiedot
• Asiakkaat kyselevät yhä enenemässä määrin tietoja mitä materiaalia ja kuinka paljon

• Tuotteen alkuperäteksti
• Se on sopiva kenttä sellaiselle valmistuspaikkatiedolle, joka on pysyvää tietoa. Eli jos 

tiettyä makkaraa valmistetaan aina Vantaalla, niin silloin tiedon voi ylläpitää tuohon 
kenttään. Mutta jos sitä makkaraa valmistetaan vaihdellen vaikka sesongin mukaan 
Vantaalla ja Raumalla, niin silloin ei voi Synkkaan tietoa ylläpitää.
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Tuotteiden nimeäminen

• Tuotenimet
• Täydelliset tuotenimet, huomio myös ruotsin ja englannin kieliseen nimeen
• Pitää löytyä sama tieto mitä on tuotteen pakkauksessa (Brändi, koko, tuotekuvaus, tarvittaessa variantti esim. väri tms) ja 

pakastetuotteille tieto pakaste

• Kesprossa jokaiselle tuotteelle tallennetaan markkinointinimi kolmella kielellä
• Huomaathan, kun tuotenimi muuttuu niin muutos ei välity järjestelmien kautta vaan se pitää infota erikseen
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Kun jokin tieto muuttuu…

• Milloin tuotteen GTIN-koodi pitää vaihtaa?
• Mieti AINA mihin tieto/muutos vaikuttaa/kohdistuu!
• Muutokset ainesosalistaan

• Myyntierän koon muutokset

• Vastuullisuusmerkit ja niiden lisäykset ja poistot
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Kumman tuotteen sinä ostaisit…?
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Kesprolle riittää, että kuvat ovat Synkka
mediassa



Muutos tiedon vastaanottajasta tiedon toimittajaksi

• Ymmärrys mitä tehdään, ketä varten, miksi, mihin se vaikuttaa, missä näkyy?
• 90% järjestelmän pysäyttäneistä virheistä johtuu tuotetiedoista

• Selkeät vastuut ja terve järki mukana…

• Kerralla kuntoon
• Toiminto: vie tallennuksen jälkeen tiedot pdf tiedostoon, josta on helppo 

silmäilemällä tarkistaa miltä tieto näyttää ja puuttuuko jotain

25.9.2020 Tuula Leino, Kespro72



Onko olemassa täydellisiä tuotetietoja…
• Asiakkaiden tiedon tarpeet muuttuvat ja lisääntyvät koko ajan
• Tästä syystä ehkä ihan täydellisiin tuotetietoihin ei päästä koskaan, mutta hyvä ja 

turvallinen taso on se, kun Synkasta löytyy vähintään kaikki se mitä tuotteen 
pakkauksessa on. 

• Kaikki mitä saadaan lisätty sen päälle lisää tuotteen kilpailukykyä, tuo kilpailuetua ja 
erottautuvuutta markkinassa! 
• Esim. Synkassa olevan markkinointiteksti kentän hyödyntäminen!

• Food service alalla ravintolan asiakas ei näe koskaan tuotteen pakkausta, siksi me 
haluamme pitää huolta siitä, että ravintoloitsijalla/yrittäjällä on kaikki saatavilla oleva 
tieto tuotteista

• Kattavat tuotetiedot ovat halvin keino saada omat tuotteet esille yhä 
monipuolistuvammassa tarjonnassa! Siihen kannattaa panostaa!
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Tuotetietomestari

Tekee erinomaista, laadukasta ja tärkeää työtä, jolla on laajat 

vaikutukset sekä toimitusketjun tehostamiseen että kuluttajien 

tietotarpeen tyydyttämiseen

Omalla vahvalla osaamisellaan edistää laadukkaan, 

standardinmukaisen tuotetiedon saamista kaikkien osapuolien 

käyttöön oikea-aikaisesti ja oikein 

• Haluaa kehittää osaamistaan ja haastaa myös meitä kehittymään
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Valintaperusteet

• Yritys käyttää tuotetietojen välittämisessä Synkka-palvelua ja ylläpitää 
tuotetiedot itse

• Tallennettuna ovat sekä tuotetiedot että kuvat
• Tiedot ovat ajantasaiset, tarvittavat päivitykset on tehty
• Tiedot on tallennettu johdonmukaisesti, kattavasti ja laadukkaasti

Toimii aktiivisesti tuotetietojen oikeellisuuden varmistamiseksi: hakee 
tietoja, kouluttautuu ja osallistuu
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Laatu ei synny sattumalta

• Tiedosta tuotetiedon merkitys ja nykytila

• Prosessi kuntoon

• Varmista resurssit ja osaaminen

• Mittaa ja kehitä
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• 21.10. Pakkausmerkki myynnin tukena verkkokaupoissa,

yhteiswebinaari Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa

• 28.10. Merkitse oikein - standardinmukaiset merkinnät toimitusyksiköille

• 11.11. Pakkausmateriaalit ja lajittelu –täsmäkoulutus yhteistyössä Rinki Oy:n 

kanssa (maksullinen)

Syksyn webinaarit
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Kysymyksiä ja vastauksia 1/10

Mitkä yhteystiedot Synkassa annetaan? 
Yhteystiedoissa annetaan (Yhteystyyppi (id 3182), Yrityksen osoite (id 3190), Yrityksen nimi (id 3195)) ne 
yhteystiedot, mitkä ovat painettuna tuotteen pakkaukseen.

Miten Synkka määrittelee yhteystietojen yhteystyypit?
Yhteystietojen yhteystyypeissä on mm. seuraavia arvoja: valmistaja, valmistuttaja, markkinoija, pakkaaja, 
maahantuoja. Valitse yhteystyyppi sen mukaan, miten ilmoitatte sen pakkauksessa.

Jos päivitän Synkkaan tietoja tuotteeseen, jossa ei ole virhettä. Meneekö nämä päivitetyt tiedot 
itsestään asiakkaalle vai pitääkö ne hakea uudestaan?
Vastaanottajalle muodostuu automaattisesti tuotetietosanoma aina, kun käyttäjä lisää tuotteen tai päivittää 
olemassa olevaa tuotetta. Tuotetietosanoma muodostuu julkaisun yhteydessä ja Synkka lähettää sanoman heti 
eteenpäin ilman viivettä. Vastaanottaja käsittelee kuitenkin tiedot omien aikataulujensa mukaisesti. Osa 
tuotetiedoista siirtyy suoraan vastaanottajien järjestelmissä eteenpäin, mutta on myös tietoja, jotka vaativat 
manuaalisen käsittelyn. Tietoa myös rikastetaan, jotta se palvelee tiedon käyttäjää parhaalla mahdollisella tavalla.
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Saako kaikki virheelliset tuotteet vietyä jotenkin kätevästi Exceliin muokattavaksi ja ellei, niin voiko 
sellaisen ominaisuuden lisätä?

Valitettavasti virheessä olevia tuotteita ei saa ladattua suoraan excel-tiedostoon. Saat validointivirheitä sisältävät 
tuotteet näkyviin suodattamalla Virheelliset tuotteet Tapahtumat-osiossa. Täältä käsin pääset suoraan myös 
muokkaamaan tuotetietoja. Validointivirheet on helpointa korjata suoraan käyttöliittymästä käsin, varsinkin jos 
samalla tuotteella on useampia eri virheitä. Virheiden ja varoitusten käsittelystä on kehitystyö menossa, mutta 
aikataulu sen käyttöön saamiselle on vielä auki.

Onko niin, että virheelliset tuotteet eivät näy vastaanottajalle, vaikka vastaanottaja hakee tiedot sen 
jälkeen, kun ne on ovat joutuneet virhelistalle?
Tuotetiedot on välitetty vastaanottajalle viimeisimmän julkaisun yhteydessä. Jos tuotteelle tehdään uusi kysely 
siinä vaiheessa, kun virheitä on ilmaantunut, eivät tuotetiedot välity Synkasta eteenpäin. Myöskään uusille 
vastaanottajille ei välity tuotetietoa virheitä sisältävän tuotteen osalta.
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Voiko kuljetuspakkauksia olla enemmän kuin yksi? 
Kyllä, kuljetuspakkauksia voi olla useampia samalle tuotteelle. Pakkaushierarkiassa voi olla useampi haara, missä 
on kuljetuspakkauksia, samoin kuljetuspakkauksia voi olla useampia päällekkäin pakkaushierarkiassa. 

Voiko kuljetuspakkaus jatkossa sisältää useampaa kuin yhtä vähittäispakkausta?
Kyllä voi, kuljetuspakkaus voi sisältää useampaa eri vähittäistuotetta, silloin kyseinen kuljetuspakkaus on lajitelma. 
Samoin kuljetuspakkaus tai lava voi sisältää useampaa eri kuljetuspakkausta, tästä esimerkkinä 
sekakuljetuspakkaus ja sekalava.

Jos jatkossa on vain kaksi tasoa vähittäistuote ja lava, niin mihin puolilava laitetaan, jos se on 
sellaisenaan toimitusyksikkö kaupoille?

Hierarkiatasoja on jatkossa kolme: vähittäistuote, kuljetuspakkaus ja lava. Puolilava, kun se on toimitusyksikkö, 
perustetaan GTIN-koodillisena lavana.
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Jos Display Shipper on ¼, 1/2 tai 1/1 lava, niin ovatko ne jatkossa lavoja ja muut disparit ovat 
kuljetuspakkauksia?
Display Shipperit ovat jatkossa koon mukaan hierarkiatasona joko lavoja tai kuljetuspakkauksia.

Miten tilanne, jossa lava on toimitusyksikkö, mutta lavalle ei ole tähän mennessä muodostettu omaa 
GTIN-koodia eli lavaetiketissä on sisältyvän myyntierän GTIN ja määrä. Pitääkö uudelle lavalle antaa 
GTIN-koodi?
Jos tuotetta toimitetaan lavoina, tulee lavalle antaa oma GTIN-koodi. Lavalapussa voi toki jatkossakin olla sisältyvän 
tuotteen koodi. Jos lavan GTIN-koodia ei ilmoiteta viivakoodimuodossa itse lavassa, niin merkitkää lavatasolle 
Tiedonkantaja-kenttään arvo Ei viivakoodia.

Perustetaanko puolilavat/paletit aina lavojen alle vai kuljetuspakkauksena? Nyt ne ovat olleet 
kuljetuspakkauksena.
Puolilavojen hierarkiataso on lava ja samoin se perustetaan GTIN-koodillisen lavan tiedoilla. Ja puolilava perustetaan 
usein omaan pakkaushierarkiahaaraansa kokonaisen lavan ”rinnalle”.
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Päivittyykö pääkuva automaattisesti esim. asiakkaiden verkkokauppaan vai valitseeko asiakas joka 
tapauksessa sen itse? 
Asiakkaan pitää itse merkitä pääkuva. Oletusarvo on: Pääkuva ei -arvolla. Vaikka olisi vain yksi kuva, tulee tuo pääkuvatieto 
antaa Kyllä-arvolla. Verkkokaupat vastaavat itse prosesseistaan, kuinka hallinnoivat kuvia ja mitä kuvia käyttävät.

Mobiilioptimoitu kuva ei siis toimi niin, että ne näkyy verkkokaupan navigaatiossa, mutta kun tuotesivun avaa, 
niin aukeaako silloin normaali tuotekuva? 
Verkkokaupan ylläpito hallinnoi sitä, miten tietoja näytetään verkkokaupassa, tähän emme voi ottaa tarkempaa kantaa. 

Voisiko vanhan tuotekuvan arkistointia helpottaa Synkan puolesta? Jos lataan uuden pääkuvan samalla nimellä 
(GTIN_C1N1), voisiko järjestelmä kysyä haluanko arkistoida kuvan? 
Kiitos kehitysehdotuksesta, selvitämme asiaa.

Jos kuvat lataa edelleen Synkka median kautta, onko kuvan pakko olla nimetty valmiiksi esim. GTIN-
koodi_A1C1, eikä loppuosaa voi enää muokata Synkassa?
Kuvatiedostoja ei ole pakko nimetä etukäteen eli voit antaa kaikki tarvittavat tiedot suoraan käyttöliittymästä käsin tälläkin 
hetkellä.
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Onko tulossa muutos siihen, ettei lopetettavan tuotteen tietoja tarvitse korjata ennen lopettamista? Ei 
tunnu tarkoituksenmukaiselta korjata tuotetta vain siksi, että sen saa poistettua?
Tuotetietoja tulisi päivittää sitä mukaa, kun Synkkaan tulee uusia ko. tuotetta koskevia validointisääntöjä, jolloin 
tällaisilta tilanteilta vältytään. Virheitä sisältävää tuotetietosanomaa ei voida Synkasta välittää eteenpäin, oli kyseessä 
sitten tavanomainen tuotetietojen päivitys tai lakkautus. Tuotteiden lopetukset tulisi tehdä etukäteen ja tuotetietojen 
tulisi olla aina ajan tasalla, jotta vastaanottajien kautta voidaan kuluttajille tarjota oikeaa, ajantasaista tuotetietoa.

Voisiko päivittämispakon poistaa tuotteista, jolla lopetuspäivämäärä on täytetty? Eihän se palvele ketään, 
että näitä päivitetään, jos ne kuitenkin poistuvat.
Kiitos kehitysehdotuksesta, tämä on kuitenkin Synkan käyttämän globaalin GDSN:n toimintamalli, emmekä voi sitä 
muuttaa. Lopetuspäivämäärien tiedot tulee antaa reilusti etukäteen eli tuote on siis vielä kuukausia myynnissä, joten 
tuotetietojen päivittäminenkin tässäkin vaiheessa on järkevää. 

Onko tuotteita mahdollista poistaa, jotta tietoja ei tarvitse päivittää, jos tuote ei ole enää olemassa? 
Onnistuuko vain jo lopetettujen tuotteiden poisto?
Tällä hetkellä tuotteen lopetuspäivämäärän antamisen yhteydessä on tuotteen virheet korjattava, jotta sen saa 
julkaistua. Lakkautettu-tilassa olevat tuotteet ovat kuin luonnoksia ja ne voidaan poistaa Synkasta.
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Jos päivitän alemmalla hierarkiatasolla tietoja, päivittyyhän tiedot myös ylemmälle tasolle, ettei samaa 
päivitystä tarvitse tehdä kaikilla käytössä olevilla tasoilla?

Päivitykset täytyy tehdä jokaiselle tasolle erikseen. Toki kaikkia samoja tietoja ei ole jokaisella tasolla, riippuu siis 
myös päivitettävästä tiedosta. Esimerkiksi nimitiedot tai lakkautuspäivämäärät eivät kopioidu ylemmille 
hierarkiatasoille.

Onko pakkausmateriaalikenttä edelleen kytketty pakkausmateriaalin painoon eli jos erittelee kaikki 
pakkausmateriaalit, pitää myös tietää paljonko jokainen materiaali painaa?
Kyllä, pakkausmateriaalitietoja annettaessa tulee antaa myös jokaisen pakkausmateriaalin paino.

Onko pakkausmateriaalitietojen antaminen jatkossa pakollista?

Synkka tulee marraskuun päivityksen jälkeen ohjaamaan antamaan pakkausmateriaalit, mutta ohjelmistollisesti 
niiden antaminen ei ole vielä pakollista. Pakkausmateriaalien ylläpito Synkassa on kuitenkin suositeltavaa, sillä 
vastaanottajat tarvitsevat nämä tiedot. Suunnitelmissa on muuttaa pakkausmateriaalien antaminen pakolliseksi.
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Saako kierrätysohjeen antaa Synkassa, vaikka sitä ei olisi vielä pakkauksessa?

Kierrätysohjeen voi antaa, vaikka sitä ei olisi vielä pakkaukseen painettu. 

Mikä on vaihtuvamittainen tuote?
Vaihtuvamittainen tuote on esim. liha- tai kalatuote, joka myydään kilohinnalla ja jonka hinta määräytyy tuotteen 
painon mukaan.

Jos joku uusi asiakas etsii tietoa jo markkinoilla olevasta tuotteesta, ja tuote on virhetilassa, niin 
asiakas ei löydä mitään tietoa Synkasta?
Asiakas löytää kyllä tuotetiedot Synkan Kauppapaikka-osiosta, mutta heille ei välity tuotetietosanomaa virheellisestä 
tuotteesta. He eivät siis saa tuotetietoja Synkasta sähköisessä muodossa omaan tuotetietojärjestelmäänsä.

Jos haluan myydä loppuvaraston jollekin asiakkaalle, joka ei ole aikaisemmin myynyt tuotetta. Tuleeko 
se löytymään Synkasta, jos tuotteen lopetuspäivämäärä on jo mennyt?

Kun tuote on siirtynyt Lakkautettu-tilaan, tuotetiedot eivät ole enää Synkan kautta saatavilla vastaanottajille. 
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Voiko hierarkiassa siis olla useampi lava, esim. vähittäispakkaus, lava (esim. euro-lava)?

Kyllä voi olla.

Synkassa lavalle on valittavissa vain kuljetus- laskutus- ja tilausyksikkö. Puhutte kuitenkin 
toimitusyksiköstä eli onko toimitusyksikkö= kuljetusyksikkö?

Kyllä on. 

Aina kun tulee päivityksiä ja uusia kenttiä täytettäväksi, niin tarvitseeko myös vanhat tuotteet päivittää, 
jos tiedot ovat menneet jo asiakkaalle?
Kyllä myös kaikki vanhat tuotteet pitää päivittää eli myös jo Synkkaan julkaistut. Synkkaan tulee myös uusia 
vastaanottajia sekä vanhat vastaanottajat hakevat välillä tietoja uudelleen. Virheellisten tuotteiden tiedot eivät
välity Synkassa eteenpäin vastaanottajille.
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Jos vähittäistuotteen GTIN-koodi muuttuu teknisistä syistä, niin miksi myyntierälle pitää antaa uusi 
koodi?
Jos tuotteen koodi muuttuu, tulee myös kaikkien sen yläpuolella olevien pakkausten koodit muuttaa. Tämä tulee 
GTIN-hallintastandardista. GTIN-koodi määrittelee tuotteen tai pakkauksen yksilöivät tiedot, yksilöiviä tietoja on 
mm. tuotteen tai pakkauksen sisältö. Kuljetuspakkauksilla niiden sisältö on sisältyvä tuote. Mikäli sisältö vaihtuu 
tai muuttuu, niin silloin kyseinen yksikkö tulee koodittaa uudestaan. Tässä tapauksessa myyntierän sisältö 
muuttuu, kun vähittäistuotteen GTIN-koodi muuttuu, tästä syystä myös sen koodi on uusittava.

Miksi nimitiedot eivät päivity suoraan ylemmille tasoille?
Nimitiedot kopioituvat ylemmälle tasolle vain uutta hierarkiatasoa perustettaessa, ei enää jälkeenpäin, kun tietoja 
käy päivittämässä.
Pakkaushierarkian ylemmillä tasoilla tuotenimissä tulee kertoa sisältyvien tuotteiden lukumäärä, eli nimiä tulee joka 
tapauksessa käydä muokkaamassa, oli kyseessä sitten uuden tuotteen perustaminen tai nimitietojen päivitys.
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