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Kysymyksille aikaa osion jälkeen



Pakkauksen osa

Yhdistelmämateriaalit

Pakkausmateriaalitiedot



Pakkausmateriaalitietojen 
ilmoittaminen tulevaisuudessa
Pakkauksiin ja niiden materiaaleihin kohdistuu 
vaatimuksia lainsäädännöstä sekä vastuullisuuden 
seurannan myötä:

• Uutta EU-lainsäädäntöä selvityksessä tai tulossa

• Mitä kierrätettävyyteen liittyviä tietoja tuotteen 
pakkauksessa on näytettävä tai tieto oltava 
saatavissa pakkauksen kautta

• Yhtenäiset merkinnät ja kriteeristö

• Tieto merkittynä pakkauksiin ja lisätietoa QR-
koodin kautta

• Pakkausmateriaalitiedot ovat yksi osa arvioitaessa 
yritysten vastuullisuutta





Mitä on jo muuttunut

Ekomodulaatio, 
jätemaksujen 
porrastus, luo tarpeen 
pakkausten osien 
tunnistamiseen

SUP-lainsäädäntö, 
kertakäyttöiset 
muovituotteet

Uusi attribuutti: 
Pakkauksen osa 

(5236)



Mikä on pakkauksen osa? 

Pakkaustyyppi (1719):

Pakkaustyyppi on sellainen pakkaus, 
joka on tarkoitettu tuotteen 
säilöntään, käärimiseen tai 
kuljettamiseen. Yhdellä tuotteella voi 
olla useita pakkaustyyppejä.

Pakkauksen osa (5236):

Pakkauksen osa, ei voi yksinään olla 
tuotteen pakkaus, mutta voidaan 
erotella pakkauksesta erilleen 
(esim. korkki, kansi).



Aiempi tapa ilmoittaa 
pakkausmateriaalit

Pakkaustyyppi 
(1719): Pullo

Pakkausmateriaali (1732):
Muovi: Polyeteeni (PE)

Pakkausmateriaali (1732):
Alumiini

Pakkausmateriaali (1732)
Paperi



Pakkausmateriaali Pakkauksen osa

Muovi Pääpakkaus

Alumiini Korkki

Paperi Etiketti

Pakkauksen osa linkittyy ilmoitettuun 
pakkausmateriaaliin

Pakkaustyyppi 
(1719): Pullo



Pakkauksen eri osat

• Pääpakkaus: pakkauksen pääosa, suositellaan 
ilmoitettavaksi, vaikka pakkauksessa olisi vain yksi 
osa 

• Kulutusväline: tuotteen käytön mahdollistava väline, 
esim. haarukka, lusikka

• Korkki: tuotteen pakkauksesta irti lähtevä korkki

• Etiketti: tuotteen etiketti, joka voidaan irrottaa 
pakkauksesta erilleen

Flip-top, Hana, Holkki, Häkki/suojain, Jakaja/suoja,  Kahva, 
Kannake/jalusta, Kansi, Kiinnitin/ ripustin,  Kuljetin, Liitin, Läppä, 
Muu, Reunasuojus, Sisääntyönnettävä korkki, Tagi, Tappi, 
Tulppa, Vedin, Vuoraus 



Mitä on jo muuttunut?

Yhdistelmä-
materiaalit:
tarve tunnistaa, 
mistä materiaa-
leista yhdistelmä 
koostuu 

Uudet attribuutit:

• Yhdistelmä: pakkausmateriaali 
(1753)

• Yhdistelmä: 
Pakkausmateriaalin määrä 
(1754)

• Yhdistelmä: Pakkauksen 
raaka-aineen tyyppi (4664)

• Yhdistelmä: Pakkauksen 
raaka-aineen määrä 
prosenteissa (4665)



Yhdistelmämateriaalille 
ilmoitettavat tiedot

Yhdistelmälle tulee ilmoittaa vähintään kaksi eri materiaalia.



Mikä on yhdistelmämateriaali?
Yhdistelmämateriaaleissa noudatetaan Ringin määrityksiä.

Pakkaus, joka koostuu 
useasta materiaalista, 
joita ei voi irrottaa käsin 
helposti toisistaan



Pakkaustyyppi (1719):
Nestekartonkipakkaus

Korkki irtoaa 
pakkauksesta

Pakkauksen osa (5236):
Korkki



Pakkaustyyppi (1719):
Nestekartonkipakkaus

Korkin materiaali 
ilmoitetaan 
yhdistelmämateriaaleissa

Korkki ei irtoaa 
pakkauksesta



Vastuullisuusominaisuus
• Voidaan nyt ilmoittaa erikseen tuotteelle ja 

pakkaukselle:

• Pakkaukselle: Vastuullisuusominaisuus id 1717

• Tuotteen vastuullisuusominaisuus id 3017

• Toukokuussa rajataan pois käytöstä: 

• Polttokelpoinen

• Okso-hajoavat muovit

Uusi



Toukokuun päivitys



Aikataulu
Kuvaus toukokuun päivityksestä löytyy GS1:n 
verkkosivujen  Asiakastuki-osiosta

https://gs1.fi/fi/asiakastuki/synkka/synkan-dokumentaatio-ja-paivitykset


Sanomamuutoksista lähetettiin 
uutiskirje 27.2.2023



Muutokset väitteisiin
• Id-numerot muuttuvat

• Englanninkieliset nimet 
muuttuvat

• Uusi paikka käyttöliittymässä
Kuluttajatiedot

• Sanomalla paikka ja tunnisteet 
muuttuvat

Väitteen ominaisuus

Väitteen aines

Onko väite pakkauksessa

Yhdistyvät Väitetekstiksi

GS1 siirtää olemassa olevat tiedot uuteen paikkaan.

Terveysväittämä

Ravitsemuksellinen lisätieto



Väiteteksti
• Vapaamuotoinen teksti, jossa voidaan antaa tieto 

tuotteessa olevasta väitteestä. 

• Annettava, mikäli tieto on tuotteen 
pakkauksessa

• Pituus enintään 5000 merkkiä 

• Minkälaista tietoa annan elintarvikkeelle?

• Tutustu Ruokaviraston ohjeisiin väitteistä

• Toiminnalliset terveysväitteet

• Lasten terveyteen ja kehitykseen viittaavat 
väitteet



Mitä pitää tehdä?
• Integraatioasiakkaat:

• GS1 siirtää olemassa olevat tiedot uuteen 
paikkaan, ei tarvitse lähettää uudelleen

• Tehkää muutokset sanomaan tai sanoman 
vastaanottoon

• Käyttöliittymäasiakkaat:

• GS1 siirtää olemassa olevat tiedot uuteen 
paikkaan

• Suosittelemme tarkistamaan ilmoitettujen 
tietojen ajantasaisuuden ja oikeellisuuden



Allergeenit
• Allergeenien koodilistalla on ollut duplikaatteja. 

Nämä poistetaan. 

• GS1 siirtää ilmoitetut tiedot seuraavasti: 

• Integraatioista on poistettava em. allergeenien 
poistuvat koodiarvot

Poistettava arvo Allergeeneihin jäävä arvo

AX
Muut gluteenia sisältävät 
viljat

AW
Gluteenia  sisältävät viljat ja 
tuotteet

SQ
Queensland pähkinä

SM
Macadamia pähkinä



• Kuluttajilta nousee tarve saada tarkempaa tietoa 
tuotteiden ja raaka-aineiden alkuperästä, kuin mitä 
lainsäädäntö edellyttää

• Alkuperätietoja käytetään myös tuotteiden 
vastuullisuuden tarkasteluun

• Tarve saada tuotteiden pääraaka-aineen, 
merkittävän raaka-aineen tai riskiraaka-aineen 
alkuperätiedot

• Tuotteen ostajalta saat tiedon, mille tuotteille 
tulee ilmoittaa tarkemmat alkuperätiedot

Alkuperätietojen ilmoittaminen



Tuotteen alkuperätiedot



Ainesosan 
tuotantovaihe 
+ maa

Tuotantovaiheet on jaoteltu tuotteelle ja ainesosalle

Tuotantovaihe

Kokoamismaa

Viimeinen valmistusmaa

Viljelymaa

Pullotusmaa

Tuonti

Teurastusmaa

Lypsymaa

Syntymämaa 

Kasvatusmaa

Tuote Raaka-aine

Viimeinen valmistusmaa

Tuotteen
tuotantovaihe 

+ maa

Leikkausmaa UUSI



• Valmistusmaa (2300) on maa, missä tuote on 
pääasiallisesti valmistettu. 

• Raaka-aineet / komponentit muokattu / 
yhdistetty tuotteeksi

• Tuotantovaiheen (2303, 863) Viimeinen valmistusmaa

• Tuotteella: ilmoitetaan vähäisen valmistuksen 
maa, esim. juusto raastettu

• Ainesosalla: viimeisin maa, missä raaka-ainetta 
on käsitelty ennen kuin se tulee tuotteen 
valmistukseen, esim. valmissalaatissa oleva 
salaatinkastike

Valmistusmaa vs. 
Viimeinen valmistusmaa



Kalalle uusi attribuutti
• Kalastusmaa (catchCountryCode)

• FAO:n kalastusalueen lisäksi voidaan ilmoittaa maa, 
missä kalastus on tapahtunut

• Kalastusmaa on olennainen tieto sisävesikalastuksessa 
esim. FAO 05 Eurooppa – Sisävedet

• Uusi validointi: Jos tuote on määritelty 
merikalastettavaksi, ei voi antaa pyyntimaata



• Synkan aineistotyyppejä selkeytetään rajaamalla 
käytössä olevia arvoja

• Koodilistaa rajataan niin, että dokumenteille jää neljä 
aineistotyyppiä:

• Ohjeet löytyvät: 
https://gs1.fi/fi/asiakastuki/dokumentit-synkassa

Dokumentit

Koodi Nimi

SAFETY_DATAA_SHEET Käyttöturvallisuustiedote

ORGANIC_CERTIFICATE Luomusertifikaatti

CERTIFICATION Sertifikaatti
(esim. FSC-sertifikaatti) 

IFU Käyttöohje

https://gs1.fi/fi/asiakastuki/dokumentit-synkassa


• Varoitus englannin kielestä jää toistaiseksi voimaan, 
ei muutu virheeksi. 

• Tietoa eri kielillä tarvitaan ja eri kieliversiota 
kannattaa ylläpitää:

• Markkinointiteksti (1083)

• Ainesosalista (816)

• Non-food ainesosalista (4168)

• Käyttöohje kuluttajalle (356)

Kieliversiot



• Annettaessa tuotteelle Ainesosan määrä 
prosenteissa (826) annettavan arvon tulee olla 
enemmän kuin 0 ja enintään 100. 

• Valmis tuote ei voi sisältää yhtä ainesosaa yli 
100 %:a

Uusi tarkistus



Annettaessa Pakkausmerkkeihin (1837) EU luomutunnus, 
silloin on annettava myös Luomusertifikaatin tiedot 

Uusi varoitus

Pakkausmerkki

Luomutuotteen tyyppi

Luomusertifikaatti

Luomu-
tiedot

Luomusertifikaatin 
voimaantulopäivä

Luomusertifikaatin 
päättymispäivä

Luomusertifikaatti-
dokumentti



Vastuullisuustiedot



Suosituksia tietojen ilmoittamiselle
• Ainesosalista (816) ilmoitetaan kaikille elintarvikkeille, 

myös niille mille lainsäädäntö ei sitä vaadi (esim. 
yhden ainesosan tuotteet)

• Jokaiselle elintarvikkeelle ilmoitetaan ainesosien 
alkuperätiedot. Vähintään yksi Tuotantovaihe (863) ja 
sen  Ainesosan alkuperä (868) annettuna per tuote

• Tuotteen pääraaka-aine tai merkittävä raaka-
aine

• Pakkausmateriaalin raaka-aineen tiedot (4666, 4667) 
ilmoitetaan vähintään kaikille muovimateriaaleille

• Huom. Ilmoitettava, mikäli tuotteen etiketissä 
on mainittuna kierrätysmateriaalin määrä 
pakkauksessa



GS1 Finland 

Riku Kautto



OmaGS1-portaali 



OmaGS1-portaali mahdollistaa
• kirjautumisen yhdellä salasanalla ja 

käyttäjätunnuksella OmaGS1-portaaliin, Synkkaan ja 
GS1 Rekisteriin

• palveluiden käyttäjien, käyttöoikeuksien ja 
yhteyshenkilöiden hallinnoinnin yhdestä paikasta

• tukipyyntöjen jättämisen asiakaspalveluumme sekä 
näiden ratkaisujen seuraamisen omalla käyttäjätilillä

• yhteys- ja laskutustietojen ylläpidon keskitetysti

• käytön sekä suomeksi että englanniksi.

OmaGS1 on
GS1:n asiakkuuden koti





Käyttöönotto
• OmaGS1-Portaalin ja uuden OmaGS1-tunnuksen 

käyttöönotto keskiviikkona 5.4

• Tunnuksien uusiminen ensimmäisen kirjautumisen 
yhteydessä 

• Viestimme vielä muutoksesta ennen käyttöönottoa



GS1 Rekisterin hyödyntäminen



GS1 Rekisteri
Palvelu koodien
muodostamiseen, 
hallinnointiin 
ja viivakoodien 
luomiseen

Synkka

Palvelu 
tuotetietojen 
hallintaan ja 
välittämiseen

GS1:n palvelut



GS1 Rekisteri
Maailmanlaajuisesti

• 83 käyttäjämaata

• 313 miljoonaa 
tallennettua GTIN-
koodia 

• 60 miljoonaa hakua 
kuukaudessa

Suomessa

• 8000 käyttäjäyritystä

• Yli miljoona 
tallennettua GTIN-
koodia

• Tietoja voidaan 
katsella Rekisterihaun 
avulla



Rekisterihaku – Tuotteen tiedot



Rekisterihaku – Yrityksen tiedot



GS1 Rekisteri käyttöön
Tee näin

• Ole yhteydessä asiakaspalveluumme tunnuksien 
avaamiseksi 

• Tallenna kaikki yrityksesi käytössä olevat koodit GS1 
Rekisteriin 

• Hyödynnä Excel-vientiä

Ohjeita tallentamisen tueksi löydät verkkosivuiltamme 



Koulutus tuotteen 
alkuperätiedoista Synkassa 26.4.

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa gs1.fi/tapahtumat

https://gs1.fi/fi/tapahtumat/koulutus-tuotteen-alkuperatiedot-synkassa


Koulutus tuotteen 
pakkaustiedoista Synkassa 28.9.

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa gs1.fi/tapahtumat



Maksuton aamukahvit LIVE

Keskustelua GTIN-säännöistä ja niiden 
soveltamisesta arjen tilanteisiin

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa gs1.fi/tapahtumat

https://gs1.fi/fi/tapahtumat/aamukahvit-gs1n-katan-kanssa-live


Nähdään syksyllä! 
Tuotetiedot Nyt 21.9.2023


