
© GS1 Finland 2021

Tuotetiedot Nyt
23.9.2021



© GS1 Finland 2021

0
• Elo- ja marraskuun päivitykset
• Allergeenien ilmoittaminen 

elintarvikkeilla
• GTIN-koodilliset lavat
• Tuotekuva
• GS1 Rekisteri
• Kuka käyttää Synkan tietoa?
• Tuotetietomestari 2021



© GS1 Finland 2021

Elo- ja marraskuun
päivitykset
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Synkan päivitykset 
liittyvät tietomalliin

Suomen tietomalli
• Kuvaa niitä tietoja tuotteista mitä 

halutaan Suomen kohdemarkkinalla
• Tietomalli perustuu

- Eri vastaanottajien tarpeisiin
- Kuluttajien uusiin tarpeisiin

- Tuoteryhmäkohtaisiin tarpeisiin
- Synkan ohjaavuuteen 
- Viranomaisten vaatimiin tietoihin
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Kuluttajan näkemä 
tietomäärä kasvaa

Vastuullisuus

Sisältötiedot

Kierrätys

Luokittelut

Mittatiedot

Logistiset tiedot

Viranomaisten 
vaatimat tiedot
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Vuodessa
4 

päivitys-
ajankohtaa

Tietomallin päivitykset

Helmikuu

Toukokuu

Elokuu

Marraskuu
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Dokumentaatio

• Tietoprofiili, Excel-dokumentti
• Uusittu pohja

Jokainen koodilista omalla välilehdellä
• Dokumenttiin tulossa attribuuttien 

kuvaukset ja ohjeet
• Koskee vain Suomen tietomallia

Integraatioasiakkaille
• Skeema
• BMS dokumentti (GDSN-dokumentti 

attribuuteista ja tietorakenteesta)
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Marraskuun päivitys

24.9.
• Dokumentit julkaistaan GS1:n 

verkkosivuilla www.gs1.fi

25.10.
• Testiympäristö on käytettävissä

Perjantai 19.11. kello 18:00 –
maanantai 22.11 kello 9.00

• Päivitys ja käyttökatko

http://www.gs1.fi/
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Elokuu 

Versio
3.1.16

Koodiarvot
21 uutta pakkausmerkkiä
30 muuta koodiarvoa

Attribuutit
8 uutta
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Marraskuu

Koodiarvot
5 koodilistaan uusia arvoja

Tarkastussäännöt
10 uutta 

Attribuutit
1 uusi
1 muuttuva

Versio 
3.1.17
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Attribuutit
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Elokuu, uudet attribuutit

Räjähteiden lähtöaineiden tiedot

• 3071 Asetus
• 3072 Asetuksen ylläpitäjä
• 3074 Tuotteen asetuksen mukaisuus
• 3075 Asetuksen vaatimusten mukaisuus
• 6211 Asetuksen sääntötason koodi
• 3182 Kemiallisten ainesosien järjestelmä
• 3184 Kemiallisten ainesosien pitoisuus
• 3188 Kemiallisten ainesosien tunnistaminen
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Marraskuu, uusi attribuutti

250 Sertifikaatin arviointipäivä

• Päivämäärä kertoo milloin sertifikaatti on 
myönnetty tai milloin annetut tiedot on 
viimeksi tarkistettu 

• Luomusertifikaattitiedot ilmoitetaan 
omilla attribuuteilla
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Koodiarvot
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Uudet koodiarvot

1732 Pakkausmateriaali

• Polymeeri EPS
• Polymeeri XPS

1837 Pakkausmerkki

• 11 uutta pakkausmerkkiä
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Elokuun uusia pakkausmerkkejä
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Marraskuun uudet Pakkausmerkit 
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Uudet koodiarvot

4088 Kalalaji

• Kanadansiika

1108 Kohderyhmä

• Muu
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Uudet koodiarvot

1223 Väitteen aines

Elintarvikkeet
• Herneproteiini
• Monoproteiini

Käyttötavarat 
• Testattu eläimillä 
• Vegaaninen

Elokuussa lisätty 18 uutta arvoa
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Uudet koodiarvot

20 Allergeeni

• 37 uutta kalalajia ja merenelävää

• 16 muuta allergeenia kuten banaani
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Uudet koodiarvot - elokuu

• 625 Ruokavalio
• 3 arvoa

• 1719 Pakkaustyyppi
• Johto/johdin

• 1222 Väitteen ominaisuus
• 2 arvoa

• 804 Säilöntätapa
• 3 arvoa

• 2954 Kuluttajamyynnin ehdot
• 2 arvoa
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Miten allergeenit 
ilmoitetaan?
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Elintarvikeasetus määrittelee 
pakollisesti ilmoitettavat allergeenit

Positiiviset väittämät

Pakollista ilmoittaa allergeenien 
positiiviset väittämät

Ainesosalista

Allergeenit on korostettava 
ainesosalistalla
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Anna 
elintarviketietoasetuksen 

mukaiset allergeenit

Kerro allergeenit eli mitä tuote
• Sisältää tai 
• Saattaa sisältää

1
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Sisältää

Tuote sisältää kyseistä 
ainesosaa / allergeenia

Saattaa sisältää

Tuotteen valmistusprosessissa ei 
voida estää täysin kontaminaatiota 
reseptiin kuulumattomilla ainesosilla
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Anna vaadituille 
allergeeneille niiden 

pää- ja alaryhmät

Koskee seuraavia 
Elintarviketietoasetuksen allergeeneja 
• Gluteenia sisältävät viljat 
• Pähkinä
• Kala

• Alaryhmän ilmoittaminen valinnaista 

2
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Tuote sisältää vehnää

Anna aina ensin pääryhmä
• Gluteenia sisältävät viljat

Anna sitten alaryhmä
• Vehnä

Esimerkki alaryhmän ilmoittamisesta

Tuote sisältää Cashew-pähkinää

Anna aina ensin pääryhmä
• Pähkinä

Anna sitten alaryhmä 
• Cashew
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Muut allergeenit

Kun allergeenilistaus sisältää myös muita 
kuin Elintarviketietoasetuksen mukaisia 
allergeeneja

• Anna tieto näistä mikäli asiakkaasi 
sitä tarvitsee

3
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• Omena
• Banaani
• Kiivi
• Appelsiini
• Tomaatti
• Mango
• Persikka

Muut koodiarvot, uudet

• Melatoniini
• Salisylaatti
• Japanilainen 

hevoskastanja
• Gelatiini
• Tattari
• Jamssi

• Aspartaami ja 
aspartaami-
asesulfaamisuola

• Matsutake-sieni
• Sapucaia-pähkinä 

• Kalat, useampi 
uusi koodiarvo 
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Anna tieto, mitä tuote EI sisällä

Tietoa tuotteen ominaisuuksista kuten 
gluteeniton, laktoositon, ei sisällä 
pähkinää, kerrotaan

• 1222 Väitteen ominaisuus, 
esimerkiksi ei sisällä

• 1221 Väitteen aines esimerkiksi 
pähkinää

• 4735 Väite merkitty 
pakkaukseen, kyllä

4
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Allergeenit
Mitä allergeeneja 

tämä tuote sisältää?

Väite + aines

Tietoa tuotteen ominaisuuksista 
Mitä tämä tuote ei sisällä?

Ainesosat
Absoluuttinen tieto 

tuotteen sisältämistä 
ainesosista

• Selkeys verkkokaupassa helpottaa 
ostopäätöstä

• Kertoo tuotteen soveltuvuudesta kuluttajalle

• Yksiselitteinen ja hyödynnettävissä oleva 
tieto vastaanottajalle
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Tarkastussäännöt
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Varoitus
• Tuotetiedon voi julkaista, mutta varoitus 

pitää huomioida. Älä ohita!
• Varoituksena näkyvät puuttuvat tiedot 

voivat seuraavassa päivityksessä tulla 
pakolliseksi

• Vastaanottaja voi vaatia näitä tietoja

Virhe
• Estää julkaisun, tieto pitää korjata
• Kertoo virheellisestä tai puuttuvasta 

tiedosta 
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Uusia tarkistuksia

Seuraavat attribuutit ovat valinnaisia, 
mutta jos tiedon antaa, se on annettava 
suomeksi (virhe) ja suositellaan 
annettavaksi ruotsiksi (varoitus)

• 3351 Värin kuvaus
• 4670 Tuotteen materiaalilista
• 1067 Tuotteen mainitut 

ominaisuudet
• 1099 Sesongin nimi
• 4659 Kierrätysohje kuluttajalle

Tarkastussäännöt



© GS1 Finland 2021

Pinottavuus lavalla

Mikäli tuote on lava (PALLET) sille on 
annettava Pinottavuus 3412

• Pinottavuus 3412 ja 
Pinottavuuden tyyppi 3413 
annetaan yhdessä

• Antamalla pinottavuuteen arvon 1 
kerrot, että lava ei ole pinottava

Varoitus

Pinottavuus + Pinottavuuden tyyppi
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Löydä virheelliset tuotetiedot

Hakutulosnäkymä

Tapahtumat

Tarkennettu haku

Excel-vienti

• Lisää Tarkastuslista-niminen sarake, 
saat virheelliset tuotteet 

• Tuloksena tuotteet, jotka sisältävät 
virheitä ja varoituksia

• Tarkistuksen tyyppi, hae virheitä tai 
varoituksia tai molempia

• Tarkistusnumero, mahdollistaa haun, 
käyttäen tarkistussäännön numeroa

• Hakutulosnäkymä à Vie Excel-tiedostoon

• Mahdollisuus hakea virheelliset 
tuotetiedot suodattamalla
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GTIN-koodilliset 
lavat
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Muutos

Lavatietojen ilmoittamisessa käytetään 
jatkossa vain GTIN-koodillisia lavoja. 

Aikataulu

Toukokuu 2022 päivityksen yhteydessä 
poistetaan GTIN-koodittoman lavan tiedot

Tilanne

Päivittämättä noin 55.000 hierarkiaa
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GTIN-koodilliset lavat

GTIN-koodillinen lava 
tunnistetaan omalla 
koodilla

GTIN-koodittoman lavan 
tiedot on annettu 
kuljetuspakkauksen 
yhteyteen
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Pakkaushierarkian 
yksiköiden 

tunnistaminen

Pakkaushierarkian 
selkeyttäminen

Helpompi ylläpito ja 
tiedon käsittely

Yhdenmukaiset 
tuotetiedot
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Muutoksesta kysyttyä

• Mitä tapahtuu jos lavatietoja ei päivitä 
ennen siirtymäajan loppumista?

• Voiko lavatietoja muuttaa ja säilyttää 
sama GTIN-koodi?

• Mistä saan lavalle GTIN-koodin?

• Miten muutos tehdään käyttöliittymässä? 
Entä sanomalla?

• Meillä ei ole täysiä lavoja – silloin tämä 
muutos ei koske meitä?
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Apua eri tilanteisiin

• Miten poistan GTIN-koodittoman lavan ja 
lisään lavan omaksi tasoksi? 
• GTIN-koodittoman lavan 

poistaminen ja uuden lisääminen

• Esimerkkejä eri hierarkioista
• Pakkaushierarkian perustaminen

• Miten muutos tehdään käyttöliittymässä? 
Entä sanomalla?
• Kooste muutoksesta

• GTIN-koodin muodostaminen
• Näin yksilöit tuotteen (GTIN)

https://gs1.fi/fi/ohjeet/synkka/kuljetuspakkauksen-ja-lavan-perustaminen
https://gs1.fi/fi/ohjeet/pakkaushierarkian-perustaminen
https://gs1.fi/fi/uutiset/synkassa-siirrytaan-gtin-koodillisiin-lavoihin
https://gs1.fi/fi/ohjeet/yritystunniste/nain-yksiloit-tuotteen-gtin
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Yrityskohtainen Synkka-koulutus

• Koulutusta eri tarpeisiin ja tilanteisiin
• Kehitä omaa osaamistasi
• Koska asiakkaiden ja palveluiden 

muuttuessa, on osaamisen ajan tasalla 
pitäminen tärkeää

• Joustavat koulutusmuodot
• Voit osallistua koulutukseen joko 

yksin tai tiimissä samalla hinnalla

• Ajankohtaisia aiheita
• Synkan uudet tietovaatimukset, 

verkkokauppa, käyttöliittymän uudet 
toiminnot ja paljon muuta

Katarina Bredenberg

asiakaspalvelu@gs1.fi

Pia Högström
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Lokakuun Synkka-koulutus
Mittatiedot ja painot eri hierarkian tasoilla

Mikä ero on bruttopainolla, nettopainolla ja nettosisällöllä? 
Entä ilmoitanko tuotteen sisällöt grammoina vai kappaleina?
• Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastaukset 

lokakuussa järjestettävässä Synkka-koulutuksessa

Opit myös, miten kuluttajatuotteen ja kuljetuspakkauksen 
mittaaminen eroaa toisistaan sekä miten erityyppisiä 
pakkauksia mitataan oikein

• Aika: 13.10 kello 9:00 - 9:45
• Yrityskohtainen hinta: 100 euroa (alv 0 %)
• Ilmoittautuminen: www.gs1.fi

http://www.gs1.fi/
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Tuotekuvat
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• Markkinoinnissa ja 
verkkokaupoissa

• Edustavin kuva tuotteesta
• Pääkuva!

Tuotekuva
PRODUCT IMAGE

MRHI-kuva
MOBILE READY HERO IMAGE

• Muokattu kuva, jossa 
korostettu tärkeimpiä 
tunnistetietoja

21

Kuvatyypit Synkassa
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Tuotekuva
PRODUCT IMAGE

Swatch-kuva
PRODUCT IMAGE

3

Kuvan tyyppi
Yksityiskohtakuva

DETAIL IMAGE

Sisältö-/tekstuurikuva
CONTENT/TEXTURE

Kuvatyypit Synkassa
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Mobiilioptimoidut 
tuotekuvat

Tuotetiedot 
verkkokaupoissa

https://gs1.fi/fi/ohjeet/synkka/aineistovaatimukset-eri-kuvatyypeille
https://gs1.fi/fi/uutiset/lue-uusi-tuotetiedot-kuluttajan-silmin-whitepaper
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GS1 Rekisteri
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GS1 Yritystunniste
GTIN-koodit tuotteillesi

Tuotetietopankki

Palvelu tilausten käsittelyyn 
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Näin etenemme

1400 käyttäjäyritystä

180 000 tallennettua GTIN-koodia

2021 viimeiset asiakasryhmät 
aloittavat Rekisterin käytön ja yhteys 
globaaliin rekisteriin valmistuu

2022 tietoja voidaan katsella 
Rekisteristä
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Kuinka Synkkaa käyttävä yritys 
aloittaa Rekisterin käytön?

1. Aloitamme Synkkaa käyttävien yritysten ja 
yritystunnisteiden avaukset Rekisteriin lokakuun
alusta alkaen

2. Lähetämme ennakkotiedon käyttöönotosta, kun se on 
kunkin yrityksen osalta ajankohtaista

3. Erikseen sovittavana ajankohtana tallennamme 
Synkassa julkaistut tuotteet Rekisteriin

4. Yrityksen tulee lisäksi toimittaa tiedot muista 
käyttöönotetuista GTIN-koodeista Excel-
tiedostona, tai tallentaa ne suoraan Rekisteriin

5. Tietojen ylläpito käyttöönoton jälkeen on yrityksen 
vastuulla
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Kuka käyttää 
Synkan tietoja?
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Tuotekohtainen
hiilijalanjälki

• Biocode auttaa tunnistamaan käytännön toimenpiteitä 
hiilineutraalin ruokatuotannon aikaansaamiseksi

• Palvelu, jolla on mahdollista laskea tuotteen 
hiilijalanjälki koko elinkaaren ajalta

• Tuotetiedot ovat keskeinen osa laskentaa
- Synkan tiedoista käytössä ovat muun muassa 

tuotteiden raaka-aine- ja pakkaustietoja sekä 
tuotekuvauksia
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Myymäläoptimointi

• Houston Analytics tarjoaa data-analytiikkaa 
hyödyntäviä palveluita

• Synkan tietoja hyödynnetään valikoimien 
ja myymälätilanhallinnan optimoinnissa 
sekä planogrammien luonnissa

• Käytetyimpiä tietoja ovat tuotteiden ja 
kuljetuspakkausten mittatiedot, paino 
sekä bränditiedot
- Kuvat ovat myös erittäin tärkeitä
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• Kaikille avoin kuluttajien ja julkisten palveluiden 
käyttäjien edunvalvonta-, koulutus- ja neuvontajärjestö

• Testikäytössä My Foods -palvelu, jonka avulla löytää 
omaan ruokavalioon sopivat tuotteet etukäteen 
määritellyn profiilin perusteella

• Soveltuvista tuotteista näytetään tuotekuva, 
nimitiedot ja markkinointiteksti sekä ainesosalista, 
allergeenit, pakkausmerkit ja luomumerkinnät

• Tietojen oikeellisuus avainasemassa
- Virheellistä tietoa sisältävät tuotteet 

jätetään palvelusta pois

Tuotevalinnan 
helpottaminen
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Tuoterekisterin 
hallinta

60

• Edistää suomalaista ruokakulttuuria viestimällä ruoasta ja 
ruokaketjusta sekä tekemällä tunnetuksi Hyvää Suomesta -
merkkiä suomalaisen elintarvikkeen tunnuksena

• Tiedot tuoterekisteriin otetaan sellaisenaan Synkasta
- Keskeisinä tuotteiden perustiedot: Hyvää Suomesta –

pakkausmerkki, nimi, brändi, valmistaja, pakkauskoko, 
alkuperätiedot, ainesosaluettelo ja tuotteen kuva

• Tärkeää, että Synkan tiedot ovat oikein ja ajan tasalla
- Auditointi menee kerrasta läpi
- Seurataan kehitystä markkinoilla
- Annetaan oikeaa tietoa kysyjille
- Kotimaisuuslaskureissa oikeat tuotteet
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Tutkimus ja 
neuvonta

• THL tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä 
ja kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi

• THL hyödyntää Synkkaa monipuolisesti
- Käyttökohteita on THL:n ylläpitämä elintarvikkeiden 

kansallinen koostumustietopankki Fineli, joka sisältää 
tiedot yli 3 400 elintarvikkeesta

• Yliopistotasoinen ravitsemustutkimus nojaa Finelin
tietoihin
- Finelin lähdeaineistojen, kuten Synkan tietojen, 

oikeellisuus on ensiarvoisen tärkeää
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Tuotetietomestari 
2021
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Tekee tärkeää työtä, jolla on laajat vaikutukset sekä 
toimitusketjun tehokkuuteen että kuluttajien 
tietotarpeiden täyttämiseen.

Omalla vahvalla osaamisellaan varmistaa, 
että laadukas standardinmukainen tuotetieto 
on kaikkien tarvitsevien käytettävissä 
oikea-aikaisesti ja oikein.

Haluaa kehittää osaamistaan ja haastaa 
myös meitä kehittymään.
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• Yritys käyttää tuotetietojen välittämisessä 
Synkka-palvelua ja ylläpitää tuotetiedot itse

• Tallennettuna ovat sekä tuotetiedot että kuvat
• Tiedot ovat ajantasaiset ja tarvittavat 

päivitykset on tehty
• Tiedot on tallennettu johdonmukaisesti, 

kattavasti ja laadukkaasti

Toimii aktiivisesti tuotetietojen oikeellisuuden 
varmistamiseksi: hakee tietoja, kouluttautuu 
ja osallistuu

Valintaperusteet
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Tiina Lahtinen
Päivi Rinne
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Kysymyksiä &
Vastauksia



68

Kysymyksiä allergeeneista

Miten allergeenissa ilmoitetaan gluteeniton kaura, jos päätaso pitää aina 
ilmoittaa?
• Selvitämme asiaa Ruokaviraston kanssa. Tiedotamme, kun on löytynyt Ruokaviraston 

kanssa malli tietojen ilmoittamisesta.

Ainesosaluetteloon tulee alkuperämaat isoilla kirjaimilla (esim. EU, USA), 
ne tulevat Synkassa sitten boldattuna esiin kuten allergeenit. Haittaako? 
Pitääkö ne merkitä pienillä kirjaimilla?
• Synkan käyttöliittymässä näkyvä lihavointi on vain visuaalinen näkymä käyttäjille. 

Tuotetietosanomissa korostukset siirtyvät isoilla kirjaimilla. Vastaanottajat voivat 
joko muuttaa ne lihavoinneiksi tai näyttää isoilla kirjaimilla esim. verkkokaupassa. 
Maan nimet suositellaan kirjoitettavan kuten ne ovat tuotepakkauksissa.
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Kysymyksiä allergeeneista

• Miksi niin usein tuotteissa näkyy harhaanjohtavasti laktoositon vaikka 
niissä ei ole ollenkaan maidon ainesosia? Maidoton ja laktoositon eivät 
ole synonyymejä
• Tämä tulee enemmänkin lainsäädännöstä mille tuotteille saa mitäkin väitteitä 

esittää. Esim. kivennäisvedelle ei tule antaa väitettä gluteeniton ja laktoositon 
koska ko. tuotteessa ei oletusarvoisesti voisi olla gluteenia tai laktoosia. 

• Kuitenkin useasti kuluttajilla on epävarmuutta siitä, sisältääkö tuote laktoosia ja 
tätä kysytään todella paljon valmistajien asiakaspalveluista. Tästä syystä 
halutaan antaa tieto laktoosittomuudesta niin, että se olisi helppo löytää 
tuotetiedoista.
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Kysymyksiä allergeeneista

Jos tuote ei sisällä mitään allergeeneja, ilmoitetaanko ne Synkassa ei 
pakollisesti ilmoitettavia allergeeneja
• Nykyisin allergeeneista kerrotaan positiiviset ilmaisut (Sisältää, Saattaa sisältää), eli 

tuota ”Ei pakollisesti ilmoitettavia allergeeneja” ei tarvitse enää käyttää.
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Kysymyksiä GTIN-
koodillisista lavoista

Kun vaaditaan GTIN-koodit lavoille mutta tuotetta ei myydä lavoittain vaan 
asiakas voi tilata myös laatikoittain, estääkö tämä päivitys tuotetietojen 
antamisen Synkan kautta?

Mitä jos tuotetta ei myydä koskaan lavoittain, pitääkö silloin lavatieto 
antaa? 
• Vastaanottajat tarvitsevat silti lavantietoja vaikka tuotetta ei koskaan 

tilattaisi/toimitettaisi täyttä lavaa. Esim. lavatietoja tarvitaan tilaus-, varastointi- ja 
kuljetussuunnitteluun.

• Jos tuotetta toimitetaan aina suoratoimituksena tai tuotetta toimitetaan vajaalla 
transboxilla, silloin lavatietoja ei tarvitse ilmoittaa. 

• Varmista aina omalta asiakkaaltasi tarve lavatiedolle
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Kysymyksiä GTIN-
koodillisista lavoista

Milloin tiedon vastaanottajille viestitään ja kerrotaan tästä GTIN-lava 
hierarkian muutoksesta? Kun olemme olleet alkuvuodesta yhteydessä 
asiakkaisiimme tästä asiasta, heiltä on tullut vastaus että odottavat vielä 
lisätietoja teiltä. Tämän perusteella vaikuttaisi että tiedon vastaanottajilla 
on epätietoisuutta näistä muutoksesta. 
• Tämä asia on käyty myös vastaanottajien työryhmässä läpi. Voisiko olla niin, ettei tieto 

ole sitten mennyt ostajalle saakka. Otetaan tämä asia vielä uudelleen esille. 

Mitä tapahtuu toukokuussa 2022 GTIN-koodittoman lavan tiedoille?

• Toukokuussa GTIN-koodittomien lavojen tiedot poistetaan Synkasta, tämän jälkeen 
tietoja ei enää löydy Synkasta. Varmuuskopiota lavatiedoista ei ole saatavilla.
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Kysymyksiä tuotekuvista

Pääkuvan vaihtaminen on haasteellista käyttöliittymässä koska tieto ”Onko 
pääkuva” tulee ensin poistaa vanhalta kuvalta ja vasta sitten sitten uuden 
kuvan voi merkitä pääkuvaksi. Voisiko tätä sujuvoittaa, eli uusi kuva tulisi 
automaattisesti uudeksi pääkuvaksi?
• Kiitos kehitysehdotuksesta. Tuotekuvien hallinta on kokonaisuus, jota edistämme koko 

ajan. Pääkuvan vaihtamisen sujuvoittaminen on meillä selvityksessä ja toivomme, että 
löydämme siihen ratkaisun.

• Onko Swatch-kuvien eri tyyppien käytöstä tarkempaa linjausta? Milloin käytetään 
Detail tyyppiä ja milloin Content/Texture tyyppiä?

• Detail tyyppiä käytetään, kun halutaan korostaan jotain yksityiskohtaa tuotteesta, 
kuten esim. laukun vetoketjua. Content/texture tyyppiä taas käytetään esim. 
huulipunien värimalleissa.
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Kysymyksiä tuotekuvista

Löytyyhän kuvaohjeet englanniksi tai ruotsiksi? 
• Kooste on tulossa englanniksi meidän neTsivuille. Kuvastandardin Uedot löytyvät GS1 

Globalin sivuilta, tässä linkki 
hWps://www.gs1.org/sites/default/files/docs/gdsn/Product_Image_SpecificaUon.pdf

Tuotekuvien nimeäminen, automaaTnen lomake on poistunut

• Nykyisillä verkkosivuillamme ei enää ole tuota tuotekuvien nimeämistyökalua. 
Tuotekuvan nimeäminen menee käteväsU Synkassa, eli tuotekuvan voi ladata eri 
Uedostonimellä ja Synkka muodostaa standardinmukaisen nimen automaaTsesU. 
Synkkaan annetaan, GTIN-koodi, puoli josta tuote on kuvaWu, kuvakulma, esillepano ja 
kuvan tyyppi.

https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/gdsn/Product_Image_Specification.pdf
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Kysymyksiä kieliversioista

Synkka-päivityksessä tulleet valmiit kielikentät ovat järjestyksessä englanti, 
suomi, ruotsi. Onko mahdollisuus saada järjestys muodossa suomi, ruotsi, 
englanti?
• Kiitos palautteesta. Katsomme miten asiaa voisi kehittää.
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Kysymyksiä GS1 Rekisteristä

Onko GS1 Rekisteri pakko ottaa käyttöön? Rekisterin ylläpito vaatii paljon 
resursseja joten mitä tapahtuu jos tätä rekisteriä ei ota käyttöön?
• GS1 Rekisteri tulee ottaa käyttöön. Tulevaisuudessa GS1 Rekisteri toimii alustana, josta 

voidaan varmentaa että koodi on oikein, kuka sen omistaa ja mitä tuotetta GTIN-koodi 
vastaa.

Oliko niin että Rekisteriin lisätään vain tasapainoiset tuotteet, ei 
vaihtuvamittaisia?
Onko näitä vaihtuvamittaisia mahdollista lisätä myöhemmin?

Rekisteriin tulee vain tasapainotuotteiden koodit. Vaihtuvamittaisten tuotteiden koodit 
ovat kansallisia koodeja, siksi niitä ei viedä rekisteriin.
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Kysymyksiä GS1 Rekisteristä
Lisätäänkö Rekisteriin myös kuljetuspakkausten ja lavojen koodit, entä 
lopetetut tuotteet?

• Kyllä myös kuljetuspakkausten ja lavojen koodit lisätään.
• Poistuneiden tuotteiden osalta lisätään koodit passiivisina ja mikäli 

kaikkea historiatietoa ei ole saatavilla, Rekisteriin tulee tallentaa 
vähintään vuoden 2015 alun jälkeen lopetetut koodit.

• Rekisterissä on oltava kaikki koodit tallennettuna, jotta voi hyödyntää 
automaattista koodien luontia. Järjestelmä ei tarjoa rekisteriin jo 
varatuksi merkittyä koodia toistamiseen, vaan järjestelmä tarjoaa 
seuraavan vapaan koodin, jolle käyttäjä lisää tarvittavat tiedot.
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