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Synkkaan päivitettävät 
tiedot



Mitä pitää tehdä?
Synkkaan päivitettävät tiedot

Tarkista, päivitä tarvittaessa

• Väitteen ominaisuus id 1222
• Väitteen aines id 1223
• Ruokavaliotieto id 625
• Ravintosisältöilmoitus
• Allergeenit id 20
• Alkuperätiedot

• Ainesosalista id 816
• Markkinointiteksti id 1083



Ainesosalista id 816
Lisää huomioteksti

Ainesosalistaan annetaan korvaava ainesosa. 
Ainesosalistan alkuun kirjoitetaan ISOILLA KIRJAIMILLA 
huomioteksti, jonka perään tieto, mitä on muutettu sekä 
mikäli mahdollista myös tieto siitä, mitä tuote-eriä tämä 
poikkeus koskee. Esimerkiksi

• HUOM! UKRAINAN SODAN AIHEUTTAMAN 
RAAKA-AINEPULAN VUOKSI PAKKAUKSEEN 
PAINETTU AINESOSALISTA POIKKEAA TÄSSÄ 
ILMOITETUSTA, PAKKAUKSESSA ILMOITETTU 
AURINGONKUKKAÖLJY ON KORVATTU 
RYPSIÖLJYLLÄ. KOSKEE PAKKAUKSIA, JOISSA 
PARASTA ENNEN PVM ON pp.kk.vvvv JÄLKEEN.



Markkinointiteksti id 1083
Lisää huomioteksti

Huomioteksti lisätään myös Markkinointitekstin alkuun.

• HUOM! UKRAINAN SODAN AIHEUTTAMAN 
RAAKA-AINEPULAN VUOKSI PAKKAUKSEEN 
PAINETTU AINESOSALISTA POIKKEAA TÄSSÄ 
ILMOITETUSTA, PAKKAUKSESSA ILMOITETTU 
AURINGONKUKKAÖLJY ON KORVATTU 
RYPSIÖLJYLLÄ. KOSKEE PAKKAUKSIA, JOISSA 
PARASTA ENNEN PVM ON pp.kk.vvvv JÄLKEEN.



Esimerkkinä Ainesosalista

Huomioteksti ainesosalistan edessä. Tieto 
päivitetään kaikille annetuille kielille.



Väitteen ominaisuus 1222, 
Väitteen aines 1223

Tarkista, päivitä tarvittaessa

Mikäli tuotteelle on annettu muuttuneeseen ainesosaan 
liittyvä väite, on se korjattava tuotteen sisällön mukaiseksi.



Ruokavaliotieto id 625
Tarkista, päivitä tarvittaessa

Mikäli ainesosan muutos vaikuttaa ilmoitettuun 
ruokavalioon, on tieto muutettava.

Esimerkiksi: Vegaaniseen tuotteeseen tulee eläinperäinen 
ainesosa



Ravintoarvoilmoitus
Tarkista, päivitä tarvittaessa

Mikäli ainesosan muutos vaikuttaa ilmoitettuun 
ravintosisältöön merkittävästi, on tiedot muutettava 
vastaamaan tuotetta.



Mitä pitää tehdä?
Synkkaan ja pakkaukseen päivitettävät tiedot

Mikäli tuotteen pakkauksessa ilmoitettu tuotteen tai 
ainesosan alkuperämaa muuttuu, tieto on päivitettävä sekä 
pakkaukseen että Synkkaan.

• Alkuperätiedot
• Ainesosan alkuperämaa id 868 
• Valmistusmaa id 2300



Mitä pitää tehdä
Synkkaan ja pakkaukseen päivitettävät tiedot

Mikäli korvaava ainesosa on yleisesti allergioita aiheuttava, 
tieto on ilmoitettava sekä pakkausmerkinnöissä että 
Synkassa.
• Allergeeni 20



Muuta huomioitavaa

• Synkkaan tehtävien muutosten lisäksi asiakkaat (kaupan 
keskusliikkeet, tukut jne.) voivat pyytää erillisilmoitusta
muuttuvista tuotteista. Varmista ohjeet tilaajaltasi.  

• Tästä poikkeustilanteesta johtuen tuotteen GTIN-koodia ei 
tarvitse vaihtaa, vaikka tuotteen raaka-aine vaihtuu. Mikäli 
tuote muuttuu muusta syystä, GTIN-koodi tulee vaihtaa 
normaaliin tapaan GTIN-hallintastandardin mukaisesti. 

• Mikäli tuotetta viedään johonkin muuhun maahan, on 
toimittajan varmistettava kyseisen maan käytännöt raaka-
aineiden muuttamisessa ja tuotetietojen ilmoittamisessa. 

• Tilanteen normalisoiduttua, tavarantoimittajan tulee 
huolehtia, että tiedot palautetaan alkuperäisiksi Synkassa.



Kuinka päivitys tehdään 
Synkassa?



Päivityksen tekeminen Synkassa
Integraatiolla

Tuotetiedot päivitetään omaan järjestelmään ja lähetetään 
sanomalla Synkkaan

Sanoma lähetetään sinä päivänä, kun tuotetta aloitetaan 
valmistamaan korvaavalla ainesosalla

Toimenpiteenä käytetään CORRECT



Päivityksen tekeminen Synkassa
Käyttöliittymässä

Tuotetiedon päivitys tehdään nykyiseen versioon 
muokkaamalla tuotteen tietoja 

• Tee päivitys sinä päivänä, kun tuotetta aloitetaan 
valmistamaan korvaavalla ainesosalla



Päivitä useampi tuote kerralla Synkka
excelin avulla

Vienti tehdään Hakutulos-näkymältä tai Raportit-
näkymältä



Uusi ominaisuus! 
Vie vain valikoidut attribuutit ja päivitä

Voidaan tehdä sekä hakutulosnäkymältä että Raportit-
näkymältä



Vinkki!
Tarkennettu haku mahdollistaa
hakemisen useammalla GTIN-koodilla
Maksimimäärä 100 koodia. Kopiointi wordistä tai 
excelistä hakukenttään

Lisää excel-ohjeita gs1.fi/asiakastuki



Kysymyksiä?



Kysymyksiä 1/5

Pitääkö poikkeavat tiedot ilmoittaa Synkkaan jokaiselle tuotteelle erikseen? Mihin 
Synkka-kenttään poikkeavat tiedot ilmoitetaan?

Jokaiselle poikkeuksellisia raaka-aineita sisältävälle tuotteelle erikseen. 
Tämän ohjeen mukaan kerrottuihin kenttiin.

Miten Synkassa/verkkokaupoissa huomioidaan se, että myynnissä on todennäköisesti 
tuotteita normaalilla koostumuksella ja poikkeuskoostumuksella, joiden osalta 
koostumus ei vastaa pakkausmerkintöjä. Nyt Synkaan tulee ainoastaan tuotteen 
poikkeuskoostumuksen tiedot.

Erityisesti pitkän päiväyksen tuotteissa voi eri myyntipaikoissa olla eri tuote-
eriä myynnissä. Poikkeavan koostumuksen ilmoittamisen lisäksi on tärkeää 
ilmoittaa mikä on muuttunut ja mikäli mahdollista myös kertoa mitä 
pakkauseriä poikkeus koskee.



Kysymyksiä 2/5

Auringonkukkaöljyn korvaaminen rypsiöljyllä raaka-aineena - määräaikainen 
korvaaminen vai miten on mahdollista?

Auringonkukkaöljyn määräaikainen korvaaminen rypsiöljyllä on mahdollista Ruokaviraston päätöksen edellyttämin 
ehdoin. Tällöin voi esim. erillisellä tarralla ilmoittaa ainesosan muutoksesta pakkauksessa. Mutta on myös 
riittävää, että tiedottaa tuotteittain / tuoteryhmittäin muutoksen syystä, ainesosamuutoksesta ja korvaavasta 
raaka-aineesta vähintään yrityksen verkkosivuilla. Muutostieto tulee toimittaa myös kaupalle ja yleensäkin niille 
tahoille, johon toimittaa tuotteita. Jos muutos on merkittävä, niin asiasta tulee viestiä myös oman kunnan 
elintarvikevalvontaan. Tärkeää on, että kuluttaja saa oikean tiedon siitä tuotteesta, jota on ostamassa. Asia tulee 
huomioida kirjallisesti omavalvonnassa ja poikkeustuotteiden tulee olla jäljitettävissä. Ruokaviraston päätös on 
luettavissa: https://www.ruokavirasto.fi/teemat/ukraina/

Jos eri EU-mailla on erilaisia ohjeistuksia, niin miten menetellä sellaisten tuotteiden 
kanssa, joita myydään myös Suomen ulkopuolella? Hyväksyvätkö jäsenmaat toistensa 
helpotuksia?

EU:n komissio on todennut, että on perusteltua, että jäsenvaltioiden viranomaiset osoittavat jonkin verran 
joustavuutta. Kukin EU:n jäsenmaa siten päättää itsenäisesti asiassa. Suosittelen seuraamaan ko. jäsenmaan 
verkkosivuja ja olemaan tarvittaessa yhteydessä ko. jäsenmaan elintarvikevalvontaviranomaiseen tai yrityksen 
yhteyshenkilöön ko. maassa tai muuhun tahoon, joka selvittää asiaa.

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ruokavirasto.fi%2Fteemat%2Fukraina%2F&data=04%7C01%7Canu.lahdenpera%40gs1.fi%7C4f4d365dd96b44bd50ea08da13f263d2%7C96723c0e66fe44359c6ac7edf813c2f8%7C0%7C0%7C637844229042136828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CfhvrQq1LXPRvDXumd%2BfnmLT%2FiGoihRw3wsSqIYAO6s%3D&reserved=0


Kysymyksiä 3/5

Ukrainasta riippumaton ongelma on etikettipula (tarkemmin tarrojen taustapaperipula), 
joka johtuu UPM:n lakosta. Tämä erityisesti siis Suomessa. Aika monessa tuotteessa 
tuotetiedot annetaan etiketeissä ja miten toimia, jos ei ole etikettejä?

Ruokavirasto tulee käsittelemään asiaa ensi viikon alussa.

Voiko sellaisen ainesosan korvata, josta esitetään väittämä eikä korvaaminen toisella 
ainesosalla vaikuta väittämään? Esim. vaihdetaan kuidun laatua ja tuotteessa kuituväite.

Jos toinen korvaava ainesosa ei vaikuta väittämään, jolloin väite pysyy 
totena, silloin ei liene estettä väitteen käytölle. Esim. väite on 
runsaskuituinen, ja ko. tuote tulee jatkossakin sitä olemaan.



Kysymyksiä 4/5

Saako kaupat synkka-palvelun kautta tiedon vai onko palvelu vaan keskusliikkeiden 
käytössä? Sähköpostitse lähetetyt erilliset viestit muuostilanteista hukkuu helposti

Keskusliikkeet pyytävät erillisiä excel-listoja, mikäli niitä tarvitsevat 
esimerkiksi myymälöiden tiedottamista varten.

Synkka boldaa kaikki isoilla kirjoitetut tekstit ainesosalistalla. Eli onko siis ok, että tässä 
esityksessä esitetty huomio-teksti välittyy asiakkaiden verkkokauppoihin boldina, eikä 
isoilla kirjaimilla?

Isot kirjaimet on se tapa, jolla teksti saadaan erottumaan, kun tietoja 
siirretään järjestelmästä toiseen. Lopullinen asu verkkokaupassa voi olla 
jotain muuta, mutta kuitenkin erottuva.



Kysymyksiä 5/5

Ymmärsinkö oikein, että tälle poikkeusluvalle tulisi jatkoa vielä syyskuun jälkeen? 
Esimerkiksi viljelykasvien osalta raaka-aineiden saatavuus ei varmasti kovin nopeasti 
korjaannu vaikka sotatilanne päättyisikin pian.

Ruokavirasto arvioi tilannetta uudelleen ennen päätöksen voimassaolon 
päättymistä (30.9.2022). Ei tiedetä kuinka kauan sota ja siitä johtuva raaka-
ainepula vielä jatkuu sodan päätyttyä. Kuuden kuukauden aikana toimijoilla 
on mahdollisuus pysyvästi muuttaa merkintöjä. On hyvä muistaa, että 
varastoon ja vähittäismyyntiin 30.9.2022 mennessä saatetut, päätöksen 
mukaiset elintarvikkeet saa myydä loppuun päätöksen edellyttämällä 
tavalla.


