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Tietoja EU:n tupakkatuotedirektiivin1 koodausmenetelmistä 

Tietoja toiminnanharjoittajille 
 
 
EU:n tupakkatuotedirektiivin säädöksen valtuuttamat tuotekoodausvelvoitteet koskevat tupakkatuotteita, jotka saatetaan EU:n 
markkinoille, sekä tupakkatuotteita, jotka tuotetaan EU:n alueella mukaan lukien ne tuotteet, jotka on suunnattu vientiin EU:n 
ulkopuolelle.  
 
Tässä asiakirjassa kerrotaan tuotekoodausmenetelmistä, jotka DCTA:n jäsenet2 ovat ottaneet käyttöön direktiivin 
soveltamisalan mukaisesti. Asiakirjassa kuvataan tavallisten pakkaustasojen tunnisteiden rakennetta ja tallennusvälineitä. 
Tämän avulla talouden toimijat saavat käsityksen siitä, mitä tunnuksia niiden on skannattava ja rekisteröitävä, ja millaisia 
hallintakeinoja ne voivat käyttää paikallisessa seurantajärjestelmässä. 
 
 

 

1. Vähittäismyyntipakkaustason yksilöllinen tunniste  
(pakkaus, pehmeä savukerasia, peltirasia, litteä pussi) 

 
 

 
Tunnisteen rakenne:  
EU:n tupakkatuotedirektiivin täytäntöönpanosäädös3 asettaa vaatimuksen tunnisteen rakenteesta. Tunnisteen tuottaa 
jokaisessa maassa nimetty tunnisteiden antaja (oletustapauksessa valmistusmaa, poikkeustapauksessa kohdemaa). 
 
Alla kuvatun vähittäismyyntipakkaustason yksilöllisen tunnisteen rakenne pohjautuu EU:n tupakkatuotedirektiivin 
täytäntöönpanosäädöksen antamiin standardeihin.  
 

Direktiivin 
täytäntöönpanosäädöksen 
viiteartikla 

Tietoelementti 
Pituus 

[merkkien 
määrä] 

Esimerkki Huomautus 

8.1 a Tunnisteen antajan 
tunniste 

3 “RIT” Tallennusväline ja ihmisen 
luettavissa oleva muoto 

8.1 b Sarjanumero Vaihteleva “qW135tr8b” Tallennusväline ja ihmisen 
luettavissa oleva muoto 

8.1 c Tuotekoodi  
(yrityksen tiedot) 

Vaihteleva “x52Ab7” Vain tallennusväline 

8.1 d Aikaleima4 8 “19052111” Vain tallennusväline 

 
 
Esimerkki koodista: 

 Tallennusväline:    “RITqW135tr8bx52Ab719052111” 

 Ihmisen luettavissa oleva muoto:  “RITqW135tr8b” 
 
 
Koodin ulkonäkö ja sijainti: 
Tallennusväline on piste- tai Datamatrix-viivakoodi. Savukepakkauksissa koodi sijaitsee pakkauksen pohjassa (ks. alla oleva 
kuva). Muiden tupakkatuotteiden (pehmeät savukerasiat, peltirasiat, litteät pussit) kohdalla koodin sijainti vaihtelee. 
 
 

 
 

                                                           
1  Direktiivi 2014/40/EU eli tupakkatuotedirektiivi. 
2  DCTA viittaa Digital Coding and Tracking Association -järjestöön. DCTA:n (www.dcta-global.com) jäsenet ovat: British American 

Tobacco (BAT), Imperial Tobacco Group (ITG), Japan Tobacco International (JTI) ja Philip Morris International (PMI). 
3  Erityisesti komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/574 teknisistä standardeista tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän 

perustamista ja toimintaa varten. 
4  Tupakkatuotedirektiivin mukaan on sallittu, että aikaleima on vain ihmisen luettavissa olevassa muodossa. Jokainen 

tupakkatuotedirektiivisanoma edellyttää kuitenkin, että aikaleima sisältyy toimitettavaan yksilöllisen tunnisteen sanomaan.  DCTA-
valmistajat sisällyttävät aikaleiman koneen lukemaan koodiin, jotta kaupankäynnissä vältytään turhilta monimutkaisuuksilta. 
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Esimerkkejä: 
 

 
 
Koodin prosessointikapasiteetti: 
Vähittäismyyntipakkaustason yksilöllinen tunniste sisältää yrityskohtaisia tietoja (esimerkiksi tuote- ja valmistustiedot), jotka 
tunnisteen tuottanut ja pakannut (tunnisteen kolmas tietoelementti) tunnisteiden antaja upottaa tunnisteeseen. 
 
Talouden toimijat, jotka haluavat tunnistaa tuotteita jokaisen vähittäismyyntipakkaustason yksilöllisen tunnisteen skannauksen 
perusteella, voivat integroida oman järjestelmänsä logiikan sekä tunnisteiden antajan tulkinta-algoritmin. Tähän voidaan 
käyttää tunnisteiden antajan toimittamia offline-tarkistustiedostoja, kuten säädetään direktiivin täytäntöönpanosäädöksen 20 
artiklassa. 
 
Talouden toimijat, jotka eivät halua käyttää tätä logiikkaa, voivat tehdä skannauksen kahteen kertaan. Tuote skannataan ja 
tunnistetaan EAN-/GTIN-8-/13-tunnisteen (saatavilla kaikille myytäville tuotteille lineaarisena viivakoodina) perusteella. 
Tämän jälkeen skannataan vähittäismyyntipakkaustason yksilöllinen tunniste, joka kirjataan ja toimitetaan tietovarastoon. 
 
 
 

 

2. Tukkupakkaustason yksilölliset tunnisteet  
(myyntipakkaus, kartonki, laatikko)  

 

 

 
Tunnisteen rakenne:  
DCTA:n jäsenvalmistajat tuottavat itse vaaditut tukkupakkaustason yksilölliset tunnisteet standardin ISO 15495-4 mukaisesti. 
Valmistajat käyttävät tunnisteita kaikissa myyntipakkausyksiköissä tallennusvälinemuodossa ja ihmisen luettavissa olevassa 
muodossa. 
 
Tunnisteen rakenne on GS1-SGTIN (Serialized GTIN) mukaan lukien erikoismerkit (esim. <FNC1>) ja standardin mukaan 
annetut sovellustunnisteet (AI, application identifier). Viimeisenä tunnisteeseen voidaan valmistajan pyynnöstä lisätä GS1:n 
mukaisia lisätietoelementtejä. 
 

Tietoelementti Pituus 
[merkkien 

määrä] 

Esimerkki Huomautus 

<FNC1> - - Erikoismerkki, jonka antaa GS1 

AI 01 2 “01” AI on GTIN:n etuliitteenä 

GTIN-14 14 “04023500715224” Myyntipakkaus GS1 GTIN 
GTIN-14 tai EAN-13, etuliitteenä “0” 

AI 21 2 “21” AI on SN:n etuliitteenä 

Sarjanumero Vaihtelee 
(enintään 20) 

“KVVJB497KL07” Sarjanumero GS1:n 82 merkin 
joukosta 

<FNC1> - - Erikoismerkki, jonka antaa GS1, jos 
AI 21 on vähemmän kuin 20 merkkiä 

AI 240 3 “240” AI on tuotekoodin etuliitteenä 

Tuotekoodi Vaihtelee 
(enintään 30) 

“PRD45678”, “FA060408.14” tai 
“ManufProduct12” jne. 

Valmistajan määrittämä tuotekoodi 

Valinnainen esimerkki: 

<FNC1> - - Erikoismerkki, jonka antaa GS1, jos 
tunniste sisältää sovellustunnisteita 
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ja (240) on vähemmän kuin 30 
merkkiä 

AI 10 2 “10” AI on tuotantoerän etuliitteenä 

Tuotantoerä Vaihtelee 
(enintään 20) 

“21ABCDEFG” Valmistajan määrittämä tuotantoerä 

 
 
Valmistajakohtainen koodin pituus: 
 
Nykyiseen tilanteeseen5 voi kohdistua tulevaisuudessa muutoksia valmistajien toimesta. 

Tietoelementti BAT 
 [Merkkien 
lukumäärä] 

ITG 
[Merkkien 

lukumäärä] 

JTI 
[Merkkien 

lukumäärä] 

PMI 
[Merkkien 

lukumäärä] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Sarjanumero 19 17 12 12 

AI 240 3 3 3 3 

Tuotekoodi 8 8 8 11 

 
Valinnainen: 

AI 10 2 2 2 2 

Tuotantoerä Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee 9 

 
Esimerkki koodista: 

 Tallennusväline:    “<FNC1>010402350071522421KVVJB497KL07<FNC1>240PRD45678” 

 Ihmisen luettavissa oleva muoto:  “(01) 04023500715224 
    (21) KVVJB497KL07 
    (240) PRD45678” 
 
Koodin ulkonäkö ja sijainti: 
Tallennusväline on Datamatrix-viivakoodi, joka sijaitsee myyntipakkauksen päädyssä joko etiketissä tai suoraan kartonkiin 
painettuna. 
 
Talouden toimijoiden käyttämä direktiivin mukainen tallennusväline erotetaan merkitsemällä sen yläpuolelle tai sivulle 
erikoismerkintä TTT, joka takaa, että tukkuyksikön kokoaja (valmistaja tai edellinen talouden toimija) on rekisteröinyt 
tukkusisällön.   
 
 

 
Esimerkki: 

 
  

                                                           
5  Päätetty heinäkuussa 2018. 
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Koodin prosessointikapasiteetti: 
Tukkupakkaustason yksilöllinen tunniste on myyntipakkauksen tasolla puhdas GS1 SGTIN standardin ISO 15495-4 

mukaisesti. Tunnisteen avulla kaikki talouden toimijat voivat tunnistaa tuotteen skannatun yksilöllisen tunnisteen perusteella 

käyttämällä joko: 

 <GTIN-14> -osaa (etuliitteenä AI ”01”) 

 <valmistajan tuotekoodi> -osaa (etuliitteenä AI ”240”), joka kertoo enemmän yksityiskohtia tuotteesta  

 tai molempia osia. 

 

Toimitettava koodi: 
Hyväksytyn tukkupakkaustason yksilöllisen tunnisteen muotoon on sallittua lisätä pakollisten SGTIN-osien (esim. (01)..(21)..) 
lisäksi muita tietoja käyttämällä oikeanlaisia GS1-sovellustunnisteita (esim. (240).. tai (10)..). Vielä ei ole kuitenkaan selvää, 
mitkä yksilöllisen tunnisteen osat täytyy toimittaa tietovarastoon (toimitetaanko koko koodi vai pelkästään (01)..(21)..).  
 
Paikallisen seurantajärjestelmän kannattaakin luottaa kokonaan GS1:n sääntöihin, kun yksilöllistä tunnistetta tuotetaan ja 
tallennetaan. 
 
 

 

3. Tukkupakkaustason yksilöllinen tunniste (kuljetuslaatikko)  
 

 
 
Tunnisteen rakenne:  
DCTA:n jäsenvalmistajat tuottavat itse vaaditut tukkupakkaustason yksilölliset tunnisteet standardin ISO 15495-4 mukaisesti. 
Valmistajat käyttävät tunnisteita kaikissa kuljetuslaatikkoyksiköissä tallennusvälinemuodossa ja ihmisen luettavissa olevassa 
muodossa. 
 
Tunnisteen rakenne on GS1-SGTIN (Serialized GTIN) mukaan lukien erikoismerkit (esim. <FNC1>) ja standardin mukaan 
annetut sovellustunnisteet (AI, application identifier). Viimeisenä tunnisteeseen voidaan valmistajan pyynnöstä lisätä GS1:n 
mukaisia lisätietoelementtejä. 
 

Tietoelementti Pituus 
[merkit] 

Esimerkki Huomautus 

<FNC1> - - Erikoismerkki, jonka antaa GS1 

AI 01 2 “01” AI on GTIN:n etuliitteenä 

GTIN-14 14 “05410706718553” Kuljetuslaatikko GS1 GTIN 
GTIN-14 tai EAN-13, etuliitteenä “0” 

AI 21 2 “21” AI on SN:n etuliitteenä 

Sarjanumero Vaihtelee 
(Enintään 20) 

“041703200737144901” Sarjanumero GS1:n 82 merkin 
joukosta 

Valinnainen: esimerkki (voi sisältää lisätunnisteita GS1:n sääntöjen mukaisesti) 

<FNC1> - - Erikoismerkki, jonka antaa GS1, jos 
(21) on vähemmän kuin 20 merkkiä 

AI 240 3 “240” AI on tuotekoodin etuliitteenä 

Tuotekoodi Vaihtelee 
(enintään 30) 

“PRD45678”, “FA060408.14” tai 
“ManufProduct12” jne. 

Valmistajan määrittämä tuotekoodi 

<FNC1> - - Erikoismerkki, jonka antaa GS1, jos 
tunniste sisältää sovellustunnisteita 
ja (240) on vähemmän kuin 30 
merkkiä 

AI 10 2 “10” AI on tuotantoerän etuliitteenä 

Tuotantoerä Vaihtelee 
(enintään 20) 

“21ABCDEFG” Valmistajan määrittämä tuotantoerä 
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Valmistajakohtainen koodin pituus: 
 
Nykyiseen tilanteeseen6 voi kohdistua tulevaisuudessa muutoksia valmistajien toimesta. 

Tietoelementti BAT 
 [Merkkien 
lukumäärä] 

ITG 
[Merkkien 

lukumäärä] 

JTI 
[Merkkien 

lukumäärä] 

PMI 
[Merkkien 

lukumäärä] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Sarjanumero 19 16 7 18 

Valinnainen: 

AI 240 3 3 3 3 

Tuotekoodi 8 8 - 11 

AI 10 2 2 2 2 

Tuotantoerä Vaihtelee Vaihtelee 8 9 

 
 
Esimerkki koodista: 

 Tallennusväline:   “<FNC1>010541070671855321041703200737144901<FNC1>240PRD45678” 

 Ihmisen luettavissa oleva muoto:  “(01) 05410706718553 
    (21) 041703200737144901 
    (240) PRD45678” 
 
 

Koodin ulkonäkö ja sijainti: 
Tallennusväline on Datamarix-viivakoodi, joka lisätään laatikon etikettiin, joka sijaitsee yhdellä tai kahdella kuljetuslaatikon 
sivuista. 
Osa valmistajista lisää Datamatrix-viivakoodin lisäksi saman koodin lineaarisen viivakoodin (GTIN-128) muodossa. 
 
Talouden toimijoiden käyttämä direktiivin mukainen tallennusväline erotetaan merkitsemällä sen yläpuolelle tai sivulle 
erikoismerkintä TTT, joka takaa, että tukkuyksikön kokoaja (valmistaja tai edellinen talouden toimija) on rekisteröinyt 
tukkusisällön.  
 
 

 
Esimerkki: 

  
 

                                                           
6  Päätetty heinäkuussa 2018. 
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Koodin prosessointikapasiteetti: 
Tukkupakkaustason yksilöllinen tunniste on kuljetuslaatikon tasolla puhdas GS1 SGTIN standardin ISO 15495-4 mukaisesti. 

Tunnisteen avulla kaikki talouden toimijat voivat tunnistaa tuotteen skannatun yksilöllisen tunnisteen perusteella käyttämällä 

joko: 

 <GTIN-14> -osaa (etuliitteenä AI ”01”) 

 <valmistajan tuotekoodi> -osaa (etuliitteenä AI ”240”), joka kertoo enemmän yksityiskohtia tuotteesta, jos niitä on 

saatavilla  

 tai molempia osia. 

 

Toimitettava koodi: 
Hyväksytyn tukkupakkaustason yksilöllisen tunnisteen muotoon on sallittua lisätä pakollisten SGTIN-osien (esim. (01)..(21)..) 
lisäksi muita tietoja käyttämällä oikeanlaisia GS1-sovellustunnisteita (esim. (240).. tai (10)..). Vielä ei ole kuitenkaan selvää, 
mitkä yksilöllisen tunnisteen osat täytyy toimittaa tietovarastoon (toimitetaanko koko koodi vai pelkästään (01)..(21)..).  
 
Paikallisen seurantajärjestelmän kannattaakin luottaa kokonaan GS1:n sääntöihin, kun yksilöllistä tunnistetta tuotetaan ja 
tallennetaan. 
 

 

 
4. Tukkupakkaustason yksilöllinen tunniste  

(kuormalava, sekalava, kuljetusyksikkö)  
  

 

 
Tunnisteen rakenne:  
DCTA:n jäsenvalmistajat tuottavat itse vaaditut tukkupakkaustason yksilölliset tunnisteet standardin ISO 15495-1 mukaisesti. 
Valmistajat käyttävät tunnisteita kaikissa direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa kuormalavoissa, sekalavoissa ja/tai 
kuljetusyksiköissä tallennusvälinemuodossa ja ihmisen luettavissa olevassa muodossa. 
 
Tunnisteen rakenne on GS1-SSCC (Serial Shipping Container Code) mukaan lukien erikoismerkit (esim. <FNC1>) ja 
standardin mukaan annetut sovellustunnisteet (AI, application identifier). Viimeisenä tunnisteeseen voidaan valmistajan 
pyynnöstä mahdollisesti lisätä GS1:n mukaisia lisätietoelementtejä. 
 

Tietoelementti Pituus 
[merkit] 

Esimerkki Huomautus 

<FNC1> - - Erikoismerkki, jonka antaa GS1 

AI 00 2 “00” AI on SSCC:n etuliitteenä 

SSCC 18 “034023500070013765” Kuormalava tai kuljetusyksikkö GS1 
SSCC 

Valinnainen: 

AI 10 2 “10” AI on tuotantoerän etuliitteenä 

Tuotantoerä Vaihtelee 
(enintään 20) 

“21ABCDEFG” Valmistajan määrittämä tuotantoerä 

 

Esimerkki koodista: 

 Tallennusväline:    “<FNC1>00034023500070013765” 

 Ihmisen luettavissa oleva muoto:  “(00) 0 34023500 07001376 5” 

 Toimitettava koodi:    00034023500070013765 
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Koodin ulkonäkö ja sijainti: 
Tallennusväline on lineaarinen viivakoodi, joka lisätään kuormalavan merkintään kuormalavan yhdelle sivulle. Jos valmistaja 
tarjoaa tukkupakkausta koko lähetykselle, lineaarinen viivakoodi voidaan lisätä tulostettuun lähetysluetteloasiakirjaan (tällöin 
viivakoodia ei tarvita kuormalavassa). Lisäksi jotkin valmistajat saattavat tarjota sähköisen käyttöoikeuden sisältöluetteloon. 
 
Pienemmille kuljetusyksiköille tai sekalavoille koodi voi olla Datamatrix-viivakoodi. 
 
Talouden toimijoiden käyttämä direktiivin mukainen tallennusväline erotetaan merkitsemällä sen yläpuolelle tai sivulle 
erikoismerkintä TTT, joka takaa, että tukkuyksikön kokoaja (valmistaja tai edellinen talouden toimija) on rekisteröinyt 
tukkusisällön.  
 

 
Huomaa, että tukkupakkaustasoon (kuormalava, sekalava, kuljetusyksikkö) kohdistuu muutoksia jakelun aikana. 

DCTA-valmistajat käsittelevät TTT-merkintää eri tavoin, eikä jokainen valmistaja voi välttämättä luvata TTT-merkinnän 
käyttöä (joka vahvistaisi tukkusisällön rekisteröinnin). Merkinnän lisääminen saatetaan tarvittaessa antaa asianomaisten 

talouden toimijoiden vastuulle. 
 

Alla olevat esimerkit kuvaavat joitakin mahdollisuuksia, mutta jokaisen DCTA-valmistajan ratkaisut saattavat vaihdella. 
 

 
 

 

 

 
 
Esimerkki: 

 
 

 


