GS1-yritystunniste
Kun yritys tarvitsee tuotteilleen viivakoodeja, on sen tilattava GS1 Finland Oy:ltä
globaali GS1-yritystunniste tuotteiden yksilöintiä ja viivakoodien muodostamista varten.
GS1-yritystunniste on asiakaskohtainen, eikä samaa tunnistetta tai sen pohjalta tehtyjä
koodeja voi olla minkään muun yrityksen käytössä. Kun tuotteet on merkitty GS1standardien mukaisesti, niitä ei voida sekoittaa muihin markkinoilla oleviin tuotteisiin.

1) Valitse sopiva GS1-yritystunniste

3) Muodosta GTIN-koodeja tuotteille

Valitse yritystunniste sen mukaan, kuinka suuren määrän
tuotteita haluat yksilöidä GTIN-koodeilla:

Mikäli olet tilannut GS1-yritystunnisteen 10, 100
tai 1000 tuotteen yksilöintiä varten, saat yritystunnisteen mukana listan GTIN-koodeista valmiiksi

• 10 GTIN-koodia (11 numeroinen yritystunniste)
• 100 GTIN-koodia (10-numeroinen yritystunniste)
• 1000 GTIN-koodia (9-numeroinen yritystunniste)

muodostettuina. Muissa tapauksissa koodit
muodostetaan alla olevan mukaisesti.

Yritystunnisteen voit tilata GS1:n verkkosivuilta (www.

GTIN-koodit ovat pääsääntöisesti 13-numeroisia.
Koodin alkuosan muodostaa saamasi GS1yritystunniste. Suomalaiset yritystunnisteet alkavat
maatunnuksella 64. Yritystunnisteen jälkeen tulevat
tuotekohtaiset numerot voi valita itse. Viimeinen,
eli 13. numero on tarkistusnumero, joka lasketaan
12 ensimmäisen numeron perusteella GS1:n
verkkosivuilta löytyvällä tarkistusnumerolaskurilla.

GTIN-koodeja ja niistä viivakoodeja tuotteillesi.

4) GS1 Rekisteri

• 100 000 GTIN-koodia (7-numeroinen yritystunniste)
• Yritystunniste vaihtuvamittaisille tuotteille

2) Tilaa GS1-yritystunniste

GS1-yritystunnisteen käytöstä laskutetaan myöntämishetkellä käyttöönottomaksu ja kuluvan vuoden
vuosimaksuosuus. Käyttöönottomaksu on yritystunnistekohtainen ja vuosittain maksettavan vuosimaksun
suuruus määräytyy yrityksen liikevaihdon mukaan.
Edullisimmillaan käyttöönottomaksu ja täyden vuoden
vuosimaksu on alle 200 € (10 GTIN-koodia, yrityksen
liikevaihto alle 1 milj. €/v.). Ajantasaiset hinnat löytyvät
verkkosivuiltamme.

GS1 Finland tarjoaa asiakkailleen vuonna 2020 GS1
Rekisterin. GS1 Rekisteri on maksuton palvelu GTINkoodien hallintaan ja viivakoodien muodostamiseen.
Kun tuote-etikettejä tai viivakoodin sisältäviä
pakkauksia tarvitaan suuria määriä, viivakoodin
muodostamisessa kannattaa käyttää mainostoimistoa
tai painotaloa.
Lisätietoja GS1-yritystunnisteesta ja tukea
käyttöönottoon:

GTIN-koodi
Esimerkki GTIN-13 -koodin muodostamisesta:
9-numeroinen yritystunniste + omavalintaiset 3 numeroa + tarkistusnumero

6400001000018

EAN-viivakoodi

YYYYYYYYY + AAA + T
(Y = yritystunniste, A = omavalintainen numero, T = tarkistusnumero)
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