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Erilaiset tuotetiedot

Pinnanalaisia tietoja tarvitaan tuotteen myymiseksi
ja toimittamiseksi kuluttajan saataville

Kuluttajan näkemät tiedot joko tuotteen
pakkauksesta tai verkkokaupasta 

Viranomaisten 
vaatimat tiedot

Logistiset 
tiedot

Sertifioinnit

Vastuullisuus

LuokittelutMittatiedot
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Synkan päivitykset

Tietosisällöt Käyttöliittymä

• Tietosisällöllä tarkoitetaan
- Attribuutteja / tietokenttiä 
- Koodiarvoja 
- Tarkistussääntöjä

• Tapahtuu vuosikellon mukaisesti
• Vaikuttaa sanomarakenteeseen

• Käytettävyyteen vaikuttavia 
ominaisuuksia

• Käyttöliittymän uudet 
ominaisuudet tuodaan käyttöön 
heti kun mahdollista

• Ei vaikuta sanomarakenteeseen
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Synkan päivitykset tietosisältöön

Erilaiset 
päivitykset 
ja aikataulu

L

S

M

S

5/2021

8/2021
(tarvittaessa)

2/2022
(tarvittaessa)

11/2021

XL

L

M

S

Suuri
Migraatiot, uusia 
attribuutteja, 
koodilistat, GPC

Pieni, attribuutit 
ja koodit

Medium, uusia 
attribuutteja, 
koodilistat, GPC

Major Release
Suuret 
tietorakenteen 
muutokset
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Päivitysten sisältö ja aikataulu
Aikataulu

•Dokumentit julkaistu 
nettisivuilla12.3.2021

•Testiympäristö 
käytettävissä1.4.2021

•Päivitys
•Käyttökatko Synkassa15.5.2021

Päivityksen sisältö löytyy GS1 
nettisivuilta. 

Muutokset jaettu eri osa-alueisiin
• Attribuutit
• Koodit
• Tarkistussäännöt

https://www.gs1.fi/fi/ohjeet/synkka/synkka-paivitys-3115
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Toukokuu 05/2021

3.1.15

Allergeenien 
ilmoittaminen, muutos

Display shipper
hierarkiatason poistaminen

Uusia tarkistussääntöjä 
kuten kielivaatimuksia

Uusia attribuutteja 
ja koodiarvoja 
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1. Väite merkitty pakkaukseen 4735
2. Kasvatusmenetelmä 833
3. Tuotteen ominaisuuden kuvaus 1067

Attribuutit

8
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Uudet attribuutit

4735 
Väite merkitty pakkaukseen 

Arvo voidaan antaa, jos väite on 
painettu tuotteen pakkaukseen 

Arvo kyllä, mikäli Väitteen 
ominaisuus 1222 ja Väitteen aines 1223 
annettu tieto on painettuna pakkaukseen

Valinnainen tieto

Gluteeniton



© GS1 Finland 2021 10

Uudet attribuutit

833 
Kasvatusmenetelmä

Kertoo, miten tuotteen aines on 
kasvatettu, esim. Ulkokanala.

Annetaan, jos tuotteen 
pakkausmenetelmä on annettu 

pakkauksessa

Valinnainen tieto Uudet 
koodiarvot



© GS1 Finland 2021 11

Uudet attribuutit

1067 
Tuotteen ominaisuuden kuvaus

Kertoo millainen on kuluttajille 
annettu markkinointisisältö tuotteen 

tärkeimpien ominaisuuksien 
tai etujen osalta. 

Listaus tuotteen ominaisuuksista

Valinnainen tieto

• Akun kesto 4 h
• Terän leveys 40 cm
• Vaihdettava akku 
• Hiljainen käyttöääni
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Poistuvat attribuutit

1833 Onko pakkaus 
palautettava

Poistetaan 
tarpeettomana, 
ei kerro mitä 
voi palauttaa

Muuttuvat attribuutit

1017 Pakolliset 
lisähuomautukset kuluttajalle

1105 Suositusikä

Sallittu merkkimäärä 
kasvaa
• 1000 à 5000
• 70 à 500



© GS1 Finland 2021

Uudet, muuttuvat ja poistuvat

Koodiarvot

13
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Uudet koodiarvot

214 Pariston tyyppi 

• 3 uutta arvoa

213 Paristossa käytetty teknologia

• 19 uutta arvoa 

1732 Pakkausmateriaalit

• Luonnonkorkki

1708 Pakkauksen funktio

• Lapsiturvallinen korkki

1223 Väitteen ominaisuus

• Torjunta-aine

• Torjunta-ainejäämät
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Muuttuvat koodiarvot

625 Ruokavaliotieto

• Kasvisruokavalio

• Vegaaniruokavalio

1837 Pakkausmerkki

• Cruelty Free PETA

Käyttäjätoive 
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Poistuvat koodiarvot

1223 Väitteen aines 

• Soya (koodilistalla ollut arvot Soy ja Soya) 

NonBinaryLogicEnumarationCodeList

• None

• Määrittelemätön

3074 Hierarkiataso

• Pack or Inner Pack

• Display Shipper

Koodiarvot rajataan 
pois käyttöliittymästä 

Display Shipper ja 
Pack or Inner Pack voivat 
edelleen välittyä muista 

tuotetietopankeista
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Display Shipper hierarkiataso poistuu

GS1 muuttaa 
Display_ 
Shipper
hierarkiatason 
Kuljetus-
pakkaukseksi

Päivitä tuotteen tiedot, jos display on lava
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Mikä on Display?

LATTIADISPLAYHYLLYDISPLAY

Onko tuote Display (3112) = Kyllä

• Display on tuotteen myyntiteline, josta kuluttaja voi ottaa tuotteen
• Voi sisältää yhtä tai useampaa tuotetta 

Displayn tyyppi (3110) = valitaan displayn tyyppi listalta
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Hyllydisplay
• Hyllydisplay on esille laitettava pakkaus, jonka paino on alle 25 kg
• Painoraja tulee työsuojelumääräyksistä 
• Hyllydisplay perustetaan kuljetuspakkauksena

3074 Hierarkiataso Kuljetuspakkaus

1719 Pakkaustyyppi Esim. tarjotin

3066 Onko 
kuluttajatuote

Ei

3068 Onko 
kuljetusyksikkö

Kyllä/ Ei

3112 Onko display Kyllä

3110 Displayn tyyppi Esim. Hyllydisplay, 
koottava
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Lattiadisplay
• Lattiadisplay on esille laitettava pakkaus, jossa ei ole painorajaa 
• Lattiadisplay perustetaan lavana, kaikki lavatyypit 1/1, ½, 1/3 tai ¼-lava

3074 Hierarkiataso Lava

1719 Pakkaustyyppi Lava

3066 Onko 
kuluttajatuote

Ei

3068 Onko 
kuljetusyksikkö

Kyllä

3112 Onko display Kyllä

3110 Displayn tyyppi Esim. Lattiadisplay, 
valmis
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Allergeenien ilmoittaminen elintarvikkeilla

21
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Allergeenien ilmoittaminen elintarvikkeilla

Pakollista ilmoittaa 
allergeenien 

positiiviset väittämät

Allergeenit on 
KOROSTETTAVA 
ainesosalistalla

Elintarviketietoasetus määrittelee pakollisesti ilmoitettavat allergeenit

1 2
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Allergeenien positiiviset kontaminaatioasteet

SISÄLTÄÄ

SAATTAA SISÄLTÄÄ

Tuotteen valmistusprosessissa 
ei voida estää täysin 

kontaminaatiota reseptiin 
kuulumattomilla ainesosilla

Tuote sisältää ko. 
ainesosaa / allergeenia 
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Vapaaehtoiset negatiiviset ilmaisut 
allergeeneille

EI SISÄLLÄ

SELVITTÄMÄTÖN
Tuote ei sisällä ko. ainesosaa 
ja on arvioitu, ettei se vaadi 

virallista analyysia

Tuote ei sisällä ko. ainesosaa 
ja siitä on virallinen analyysi

Ruotsin, Itävallan ja Saksan kohdemarkkinoilla näitä arvoja ei saa käyttää
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Mikä muuttuu käyttöliittymässä?

Poistetaan tarkastussääntö: 

Käyttäjän ei 
tarvitse ottaa kantaa 

Elintarviketietoasetuksen 
14 pakolliseen allergeeniin

Sanoma ei muutu

Anna kaikki allergeenit, 
mitä tuote
• Sisältää tai 
• Saattaa sisältää, eli käytä 

positiivisia kontaminaatioasteita
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Tuotteet, joilla on annettuna allergeenit

Ei sisällä

Edelleenkin saa käyttää vapaaehtoisia negatiivisia ilmaisuja

Annettuja arvoja ei tarvitse 
poistaa

Selvittämätön
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Käyttöliittymässä näytettävien arvojen
selkeyttäminen

Taustajärjestelmissä voi käyttää edelleen Elintarviketietoasetuksen mukaisia termejä

Ruijanpallas ja -tuotteet Ruijanpallas

Osassa allergeeneissä on ollut tekstinä: Ainesosa ja -tuotteet 

Arvojen esitystapaa selkeytetään käyttöliittymässä ja jatkossa näkyy vain ainesosa
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Maidon ja laktoosin ilmoittaminen 
allergeeneissä

Maito ja -tuotteet, 
sisältää laktoosi Maito

Laktoosi Laktoosi
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Negatiivisten ilmaisujen eli –TON tietojen 
antaminen

Väitteen 
ominaisuus 1222

Väitteen aines 
1223

Väite merkitty 
pakkaukseen 4735 

Kuluttajalle informaatiota  
tuotteen ominaisuuksista, 

mitä tuote ei sisällä 

Gluteeniton, Laktoositon, 
Ei sisällä pähkinää
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1. Muuttuvat
2. Uudet
3. Poistuvat

Tarkastussäännöt

30
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Tarkastussäännöt

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 

Tarkastussäännöt ohjaavat käyttäjää tiedon antamisessa

Sanomalla 
ja käyttö-
liittymässä 
voi olla eri 

tarkastukset
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Uudet kielivaatimukset 

Verkko-
kauppaa 
varten

• 400.200 - Mikäli Tarjoiluehdotukset 945 on annettu, se pitää olla annettuna ruotsiksi

• 400.215 - Mikäli Toiminnallinen nimi (3301) on annettu, se pitää olla annettuna 

suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

• 400.236 - Mikäli on annettu Ainesosan nimi (827) niin se on annettava ruotsiksi

• 400.251 - Mikäli Lyhyt markkinointiteksti (4159) on annettu, se pitää antaa ruotsiksi

• 400.254 - Mikäli Pakolliset lisähuomautukset kuluttajalle (1017) on annettu, se pitää 

antaa ruotsiksi

• 400.258 - Mikäli Terveysväittämä (1023) on annettu, se pitää antaa ruotsiksi

• 400.261 - Mikäli Tuotteeseen kuuluvat lisäosat (1080) on annettu, se pitää antaa 

ruotsiksi

• 400.259 - Mikäli Tuotteeseen kuuluvat lisäosat (1080) on annettu, se pitää antaa 

englanniksi

Varoitus muuttuu virheeksi

Kuluttajalle 
annettava 
tieto aina 

suomeksi ja 
ruotsiksi
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Muuttuvat tarkastukset 
Myytävällä 
tuotteella 
pitää olla 

perustiedot
• 400.226 Elintarvikkeille on annettava vertailuhinnan perusteen tiedot

• 400.233 Kuluttajatuotteelle (3066) on annettava nettosisältö

• 400.255 Kuljetuskategorian (3656) arvon tulee olla jokin seuraavista: 0, 20, 333, 

1000 tai 999999

• 400.268 Suomenkielinen Täydellinen tuotenimi (3318) ei sisällä tuotteen 

Brändinimeä (3336)

Varoitus muuttuu virheeksi
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Uudet tarkastukset 

Muuttuu 
ehdollisesti 

pakottavaksi

• 400.270 Mikäli Pinottavuus (3412) on annettu, on annettava myös Pinottavuuden 

tyyppi (3413) 

• 400.271 Mikäli Valvontaorganisaatio (2608) on annettu, on annettava myös 

Asetuksen tyyppi (2603)

• 400.272 Mikäli Sertifioinnin arvo (246) on annettu, on annettava myös 

Sertifioinnin myöntäjä (243) tai Sertifikaatti (245)

• 400.273 Mikäli Onko tuote Display (3112) on saanut arvon Kyllä, on myös 

annettava Displayn tyyppi (3110)

Avainpari –
ilman toista 
tieto ei ole 
hyödynnet-

tävissä
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Uudet tarkastukset 
Käyttäjä 
huomaa 

tekevänsä 
GTIN-

sääntöjen 
vastaisen 

muutoksen

• G1717 Yhdessä Ravintosisältötieto-ryhmässä samaa Ravintotekijää (1241) ei 

saa toistaa

• G1733 Non-food ainesosan nimi annetaan vain kerran yhdellä kielellä

• 400.274 Mikäli Onko kuluttajatuote (3066) on saanut arvon kyllä, tällöin 

Tiedonkantaja (3282) ei saa sisältää arvoa ITF-14 tai GS1-128

• 400.275 GTIN-hallintastandardin mukaisesti Kuljetuspakkaukseen sisältyvien 

pakkausten lukumäärä (3170) -tietoa ei saa muuttaa

Käyttäjä 
osaa antaa 

oikean viiva-
koodityypin
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Poistuvat tarkastukset 

Ainesosalistaa voidaan jatkaa, 
esim. pakkaukset joihin sisältyy 
useampi tuote joulukalenterit tai 

täytekakku jossa pitkä 
ainesosalista.

• G1011 Tieto onko laskutusyksikkö pitää antaa

• G457 Yksi tai useampi GTIN pitää merkitä laskutusyksiköksi 

hierarkiassa

• G1067 Ainesosalista annetaan vain kerran yhtä kieltä 

kohden.

• G1505 Non food ainesosalista annetaan kerran yhtä kieltä 

kohden

Tieto mitä laskutetaan sovitaan 
myyjän ja ostajan välillä. Ei 

tarvetta validoinnille Synkassa.
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Hakutulosnäkymä

Keinoja löytää virheelliset tuotetiedot

37

• Lisää Tarkastuslista-niminen sarake hakutulosnäkymään
• Uusi sarake tuo näkyviin ne tuotteet, jotka sisältävät 

virheitä ja varoituksia

Tarkennettu haku
• Tarkistuksen tyyppi -hakuehdolla voit hakea tuotteita, 

joissa on virheitä, varoituksia tai molempia
• Tarkistusnumero-hakuehto mahdollistaa haun, käyttäen 

tarkistussäännön numeroa/tunnistetta 

Vienti excel-tiedostoon 

• Virhetilassa olevien tuotteiden tiedot voi viedä Excel-
tiedostoon

• Vienti tapahtuu hakutulosnäkymältä
• Vientiasetuksissa valitaan Sisältää virheitä ja 

varoituksia -vaihtoehto
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GTIN-koodilliset lavat

38
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GTIN-koodilliset lavat
• Uudet lavat tallennetaan GTIN-koodillisena
• Siirtymäaikana GTIN-koodittomia lavoja voi olla Synkassa
• Siirtymäaika päättyy 05/2022
• Tavarantoimittajan tulee muuttaa suurin osa koodittomista lavoista koodillisiksi, 

varmista aina tilaajalta tiedon tarve
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GTIN-koodilliset lavat

Pakkaushierarkian 
yksiköiden 

tunnistaminen

Yhdenmukaiset 
tuotehierarkiat

Lavan GTIN-koodin avulla 
tilaaja tunnistaa tuotteen 
ja sen hierarkiatason 

Kun tiedot ovat oikein, tilaus 
voidaan automatisoida.

Yhdenmukaiset hierarkiat 
helpottavat ylläpitämistä ja 
hierarkian hahmottamista
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GTIN-koodilliset lavat

Tiedonvälitys 
tuotetieto-

pankkien välillä

Vastuullisuus 
ja kierrätys

Lavalla on mahdollista 
ilmoittaa pakkausmateriaalit 
ja tietoja niiden lajittelusta

GTIN-koodilla tunnistettavat 
lavat on mahdollista välittää 
muihin tuotetietopankkeihin
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Miten poistan GTIN-koodittoman lavan?

Pakkaustiedot 
-näkymä

Pakkaushierarkia
-näkymä

GTIN-kooditon 
lava -näkymä

1

2

3

• Lavatyyppi 1724
• Lavan käsittely 1723

• Kerrosten lukumäärä lavalla 
(GTIN-kooditon lava) 3434

• Kuljetuspakkausten lukumäärä 
lavalla (GTIN-kooditon lava) 3437

• GTIN-koodittoman lavan leveys 1198
• GTIN-koodittoman lavan bruttopaino 1201
• GTIN-koodittoman lavan korkeus 1195
• GTIN-koodittoman lavan syvyys 1192
• GTIN-koodittoman lavan pinottavuus 1204

• Poista myös mittayksiköt!
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Miten lisään GTIN-koodillisen lavan?

Klikkaa Uusi ylempi 
hierarkiataso ja sitten 
uusi ylempi pakkaus

Miten lisään GTIN-
koodillisen lavan?
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Työohje käyttöliittymässä
• Miten löydän ne hierarkiat jossa on GTIN-kooditon lava?
• Miten poistan GTIN-koodittoman lavan ja lisään lavan 

omaksi tasoksi?
• Esimerkkejä eri hierarkioista

• Katso esitysmateriaali
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Kuluttajatuotteen tiedot

45
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Mikä on kuluttajatuote Synkassa?

Kuluttajalle sellaisenaan 
myytävä tuote / pakkaus

Onko kuluttajatuote (3066) = 
Kyllä

Esimerkkejä kuluttajatuotteista:

• Lakupötkö - lakulaatikko
• Irtomunkki- laatikollinen 

munkkeja
• Limutölkki – 6-pack – 12- pack
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Yhdessä pakkaushierarkiassa voi olla 
useampi kuluttajatuote

Kuluttajatuote= Kyllä 

Kuluttajatuote= Kyllä 

Kuluttajatuote= Ei 

Kuluttajatuote= Kyllä 

Kuluttajatuote= Kyllä 

Kuluttajatuote= Ei 
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Kuluttajalle välitettäviä tietoja

Nämä tiedot ovat
samoja riippumatta

pakkauskoosta

Tiedot on aina
annettava

vähittäistuote-tasolla

Ravintosisältö

Alkuperätiedot

Väitteet

Säilytysohjeet

Käyttöohjeet

Ainesosat

Alkoholitiedot

Ruokavalio
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Kuluttajatuotteelle annettavat tiedot –
Mikä muuttuu?

Tiedot on aina 
ensisijaisesti 

vähittäistuotteella

Tiedot voidaan 
lisäksi antaa 

kuljetuspakkaustasolla 
kuluttajatuotteille

• Jatkossa, kuljetuspakkaus-
tasolla oleville 
kuluttajatuotteille voidaan 
antaa samat tiedot kuin 
vähittäistuotteelle

• Tietojen tulee olla 1:1
• Kehitteillä 

kopiointiominaisuus 
vähittäistuote à
kuljetuspakkaus



© GS1 Finland 2021 50

Synkka koulutusta & kumppanuutta

Yrityskohtainen 
Synkka-koulutus

Asiantuntevaa apua 
tuotetietojen hallintaan

• Synkan käyttöön valmentavaa käytännönläheistä 
koulutusta

• Esimerkkejä koulutusaiheista
- Vähittäistuotteen ja kuljetuspakkauksen 

tallentaminen
- Aineistovaatimukset ja tuotekuvan lataaminen 

järjestelmään
- Tuotetietojen päivittäminen
- Tuotetietojen oikeellisuus – onko meidän 

tuotteille annettu tarvittavat tiedot?  

• Synkka-kumppanit tarjoavat apua ja 
osaamista tuotetiedon hallintaan liittyen

• Esimerkkejä kumppaneiden palveluista
- Tuotetietojen ja -kuvien tallennusta 

Synkkaan
- Tuotteiden valokuvaamista Synkan 

aineistovaatimusten mukaisesti
- Integraatiot Synkkaan
- Aineistohallintapalvelut
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#gs1synkka #tuotetiedotnyt
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Kiitos!
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Kysymyksiä ja vastauksia 1/5

Miten jatkossa ilmoitetaan allergeeni juusto, joka ei sisällä laktoosia?
Allergeeneista ilmoitetaan: Maito - Sisältää, Laktoosi – ei sisällä ( tämä laktoosi on vapaaehtoinen tieto).
Laktoosittomuus ilmoitetaan Väitteen ominaisuus – Ei Sisällä + Väitteen aines - Laktoosi

Kun allergeeneista poistetaan tuotteet -sana käyttöliittymästä. Muuttuuko sanomalta tuleva arvo?
Sanoma ei muutu. Muutos koskee vain käyttöliittymän näkymää.

Meneekö tuote virheeseen, jos laktoosikenttä tulee erillisenä ja siihen ei ole täydennetty vielä mitään?
Toukokuun päivityksen jälkeen allergeenien antaminen Synkassa ei ole ohjelmistollisesti pakollista. Eli tuote ei mene 
virheeseen tässä tapauksessa.

Onko integraatio-toimittajille tulossa muutoksista myös info-paketti?
Tiedot löytyvät nettisivuiltamme:https://www.gs1.fi/fi/ohjeet/synkka/synkka-paivitys-3115

52

https://www.gs1.fi/fi/ohjeet/synkka/synkka-paivitys-3115


© GS1 Finland 2021

Kysymyksiä ja vastauksia 2/10

Tuleeko vertailuhinnan peruste olemaan pakollinen kaikilla hierarkiatasoilla?

Elintarvikkeilla Vertailuhinnan peruste annetaan aina kuluttajatuotteille eli tieto annetaan vähittäistuotteille ja niille 
kuljetuspakkauksille, jotka ovat kuluttajatuotteita. Jos pakkaus on tavallinen kuljetuspakkaus, vertailuhintaa ei 
tarvitse antaa.

Onko lavahierarkiat lisättävä käyttöliittymässä kaikille tuotteille vai onko mahdollista viedä tiedot 
exceliin ja excelin ladatessa Synkka ymmärtäisi luoda lavahierarkian niille tuotteille, joille lavatiedot on 
syötetty excelissä?

Tiedot on mahdollista viedä myös exceliin. Lisäämme ohjeen nettisivuillemme miten lavan lisääminen onnistuu.

Mitä jos on jo luonut Lava-tason ennen kuin on poistanut koodittoman lavan tietoja?
Sitten täytyy vain poistaa sen koodittoman lavan tiedot. Päällekkäisiä ei saa jäädä.

53
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Kysymyksiä ja vastauksia 3/10

Miten toimitaan, jos myyntierä on käytännössä alin myytävä taso?

Kun tuotetta ei koskaan tilata tai toimiteta lavoina tai lavakerroksina, voidaan lava jättää perustamatta mikäli 
tiedon vastaanottaja (asiakas / tilaaja) ei tarvitse lavatietoja. Lavatietojen tarve olisi hyvä tarkastaa aina myös 
tilaajaltasi.

Entä integraatioasiakkaat, kopioituuko tiedot kuluttajapakkaukselta vähittäistuotteelle?

Integraatioasiakkaiden sanoma sisältää aina kaikki tiedot tuotteesta. Synkassa ei kopioida tai siirretä tietoja.

Tuleeko vähittäistuotteen tiedot (ravintoarvot, ainesosat jne) antaa jatkossa myös monipakkaukselle 
(kuljetuspakkaustasoiselle kuluttajatuotteelle) vai saako ne haluttaessa antaa? Saavatko tiedon 
vastaanottajat edelleen poimittua tiedot vähittäistuotteelta myös monipakkaukselle?
Tiedot annetaan aina vähittäistuotteelle, ja niitä voi halutessaan antaa myös kuljetuspakkaukselle, mikäli se on 
kuluttajatuote. Tiedot annetaan ja haetaan ensisijaisesti vähittäistuotteelta. Tällä hetkellä tiedon vastaanottajat 
ottavat tiedon vähittäistuotteelta.
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Olemme vasta aloittaneet Synkan käytön, ja en ole saanut edes luotua lavoja Synkkaan ilman GTIN-
koodia. Voinko olettaa, että meillä on nuo lavat kunnossa? Onko aiemmin voinut luoda lavoja ilman 
GTIN-koodia? 

Aiemmin on onnistunut GTIN-koodittomien lavojen luominen. Nykyään tosiaan luodaan aina koodillisena.

Miten löydän näppärimmin tuotteet, jotka ovat GTIN-koodittomalla lavalla?

Tee tarkennettu haku löytääksesi tuotteet, joissa on koodittomia lavoja. Varoituksen tarkistusnumero: 400.267
Tarkemmin vielä ohjeistusta löydät mm. täältä: https://www.gs1.fi/fi/uutiset/synkassa-siirrytaan-gtin-koodillisiin-
lavoihin
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Mitä tietoja markkinointiteksti voisi sisältää?

Markkinointitekstin kirjoittamiseen löytyy nettisivuilta artikkeli, jossa vinkkejä, mitä sisällöksi voi miettiä. 
https://www.gs1.fi/fi/uutiset/tuotteen-myynti-verkkokaupoissa-markkinointiteksti

Mistä tietää, mikä on oikea viivakoodin “nimike”?

Meidän nettisivuilla viivakoodeista on oma sivunsa, josta löytyy kuvaukset eri koodityypeistä:  
https://www.gs1.fi/fi/ohjeet/yritystunniste/viivakoodit

Miten kasviruokavalio on määritelty?
Tämä on erittäin hyvä kysymys, johon ei ole yksiselitteistä vastausta. Kasvisruokavaliolle ei ole yhtä määritelmää 
mitä se tarkoittaa, vaan sen määritelmät ovat vaihdelleet eri aikakausina ja nykyäänkin eri maissa tätä käsitellään 
eri tavalla. Suomessa kasvisruokavalion (vegetaarinen) on usein katsottu olevan lacto-ovo-vegetaarinen.
Synkan koodilistalla on tällä hetkellä myös Pscovegetaarinen vaihtoehto. Kuitenkin olisi tarvetta pystyä tarkemmin 
määrittelemään millainen kasvisruokavalio on kyseessä
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