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Kuvien käyttöoikeudet  

• Toimittamalla kuvan annatte siihen vastikkeettoman käyttö- ja 

muunteluoikeuden S-ryhmän käyttämissä myynti- ja 

markkinointikanavissa.  

 

• Kuvien käyttöoikeus jatkuu niin kauan kun kyseistä tuotetta myydään 

S-ryhmän käyttämissä myyntikanavissa ja myymälöissä. 

 

• Mikäli kuvien käyttö- tai muunteluoikeuksilla on rajattu 

päättymispäivä, on tästä ilmoitettava kuvien toimituksen yhteydessä. 

 

• Toimittamalla kuvan vahvistatte, että toimittajalla on yksinoikeus 

kuvaan ja sen luovuttamiseen tässä kerrottuun tarkoitukseen, eikä 

tällä loukata minkään kolmannen tahon oikeutta.  

 

• Jos kolmas taho esittää loukkausväitteen tai –vaatimuksen, Ostaja 

voi puolustautua vaatimuksia vastaan parhaaksi katsomallaan 

tavalla. Toimittaja sitoutuu tukemaan Ostajaa tässä kaikin 

kohtuullisesti käytettävissä olevin keinoin. Toimittaja korvaa Ostajalle 

loukkauksesta tai väitetystä loukkauksesta aiheutuneet vahingot 
 
 
 
 

 

 
 



Yleistä tuotekuvista 

• Tuotekuva on tärkeä ja olennainen osa tuotetietoa 

 

• SOK Vähittäiskaupan tavoite on tarjota kuluttajille kaikista verkkokanavissa 

olevista tuotteista tuotekuva 

 

• Verkkokanavien lisäksi SOK Vähittäiskauppa hyödyntää tuotekuvia muun 

muassa sisäisissä prosesseissa sekä markkinointikanavissa 

 

• Ensisijainen vaatimus toimitettaville kuville on hi-res –kuva, joka mahdollistaa 

kuvan hyödyntämisen niin printtimedioissa kuin verkkokanavissa 

• Vain ja ainoastaan jos hi-res -kuvaa ei ole mahdollista toimittaa tulee 

noudattaa vähimmäisvaatimuksia, jotka kattavat minimitarpeet kuvien 

esittämiselle verkkokanavissa 

 

• Tuotteesta voidaan näyttää enintään 5 kuvaa; nk. pääkuva ja täydentävät kuvat, 

esimerkiksi tuote eri suunnista kuvattuna. 

 

• Market- ja rautakaupan tuotekuvat toimitetaan ellei tuotekuvapyynnössä muuta 

mainita: 

•  marketcontent@sok.fi  
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Tuotekuvan formaatti (laatuvaatimus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvien nimeäminen 

• Toimittaja nimeää kuvat tuotteen EAN-koodilla. Vähintään yksi (1), enintään viisi (5) 

tuotekuvaa per EAN-koodi. Kuvat nimetään  

• <EAN>.jpg (pakollinen)  

• <EAN>_kuva2.jpg  

• <EAN>_kuva3.jpg  

• <EAN>_kuva4.jpg 

• <EAN>_kuva5.jpg  

 

• Oletuskuvana esitetään aina <EAN>.jpg. Esimerkki: 6419275075042.jpg 

 

• EAN-koodin tulee olla 13 numeroa pitkä, jos tuotteen EAN-koodi on lyhyempi, lisätään sen 

eteen tarvittava määrä nollia esimerkki 0000123456789.jpg 

 
• Jos kuvaa ei ole tarkoitus käyttää tuotekuvana verkkonäkymissä tai kuva ei ole tuotekuva 

(vaan esim. tunnelmakuva) niin kuvaa ei saa nimetä yllämainituilla tavoilla. Nimeä tällainen 

kuva: <EAN>_TUOTENIMI_MARKKINOINTI.jpg  

 

• Jos kuvan aiheella tai tuotteella ei ole ean-koodia, nimeä sopivalla termillä. 

 

• Kuvan nimessä ei saa käyttää ääkkösiä.  

 

 

 

 

 

Vaatimukset ja nimeäminen: 
 

VAIN jos edellinen ei ole mahdollinen 

(minimikokoiset kuvat): 

Kuvan leveys tai korkeus: min. 435 px 

Kuvan resoluutio: min. 72 dpi 

Väri: RGB 

Kuvan tausta: valkoinen (RGB 255) 

Tallennusmuoto: .jpg tai .tif 

 

Ensisijainen vaatimus  

(hi-res –kuvat, printti / zoomattavat):  

Kuvan leveys tai korkeus: min. 1500 px 

Kuvan resoluutio: 240-300 dpi 

Väri: RGB 

Kuvan tausta: valkoinen (RGB 255) 

Tallennusmuoto: .jpg  tai .tif 

 

Näitä kuvia voidaan käyttää  sähköisissä 

kanavissa ja printtimainonnassa. 

 

HUOM! Verkkokaupan zoomikuvan 

minimivaatimus: 

 Kuvan leveys tai korkeus: min. 900 px 

 Kuvan resoluutio: min. 150 dpi 



• Tuotekuvan tärkein ominaisuus on selkeys ja tasalaatuisuus. Tämän takaamiseksi myös 

tuotekuvan taustalla ja kuvasuhteelle on määritelty tietyt laatuvaatimukset. Kuvan on oltava 

edustava ja luonnollinen. Laatuvaatimuksia tulee noudattaa tarkasti. 

 

Tuotekuvan tausta ja kuvasuhde: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kuvakulman tulee olla ns. ihmissilmälle luontevalla korkeudella niin, että tuotteen muoto tulee 

hyvin esille. Tuotteen tulee olla myös sille luonnollisessa asennossa ns. mukin korva oikealla. 

 

Tuotekuvia, jotka eivät ole hyväksyttäviä (syyt alla) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut vaatimukset 
 

Tuotteen kuvasuhde on väärä 

ja kuva skaalattu väärässä 

suhteessa. 

Kuvassa tuotteen 

lisäksi taustakuva. 

Kuvan taustaväri ei 

ole valkoinen/vaalea 

(RGB 255) 

X X X 

✓ 1. Kuva on 

luonnollisessa 

asennossa. 

2. Kuvan tausta 

on valkoinen. 

3. Kuva tuo 

tuotetta hyvin 

esille. 

✓ 



Tuotteen pääkuvan lisäksi voidaan toimittaa tuotetta täydentäviä kuvia. Kuitenkin enintään neljä 

(4) täydentävää kuvaa pääkuvan lisäksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pääkuvaa 
täydentävät tuotekuvat: 

PARANNA ASIAKKAAN OSTOKOKEMUSTA & BRÄNDISI NÄKYVYYTTÄ!  

Tuotesivuilla on mahdollista esittää videoita, joita toimittaja voi halutessaan toimittaa. 



• Tuotteella, jolla on valikoimassa eri värejä/sävyjä/kokoja (variantteja) samasta tuotteesta, on 

toivottavaa toimittaa päätuotekuvan eli päänostokuvan lisäksi myös varianttikuvat (väri/kuosit) 

 

Tuotteen varianttikuvat – toimittaminen ja nimeäminen 
 

• Esimerkki: 

• tuotteesta on viisi värivarianttia sininen, musta, punainen, vihreä ja harmaa 

• näistä jokaisella on oma EAN-koodi 

• nämä kukin nimetään omilla <EAN1>.jpg; <EAN2>.jpg; <EAN3>.jpg; <EAN4>.jpg; 

<EAN5>.jpg. Esimerkiksi 6419275075042.jpg 

• varianttikuva (<EAN>.jpg) on varsinainen tuotekuva, jossa esitetään ainoastaan 

kyseistä varianttia tuotteesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tuotteen varianttikuvat  
(väri, sävy, kuosi jne…) 



Rikastetun tuotetiedon näkymä 
verkkokaupassa 

 
Esimerkki rikastetusta tuotteesta Prisman verkkokaupassa: 



Brändi-kuvat verkkokaupassa 

Brändi-kuvien (logojen) nimeäminen 

• Nimeä brändikuva: brandi_samsung.jpg 

• Kuvan maksimikoot: . Korkeus 56 px ja leveys 290 px. 

• Brändikuvan tiedostomuoto: .jpg,  

• Resoluutio 72 dpi  



Energiamerkki 

 

 

Internetin kautta tapahtuvan myynnin, vuokraamisen tai osamaksulla ostamisen 

yhteydessä on oltava sähköinen energiamerkki ja tuoteseloste. Energiamerkki 

voidaan esittää verkkokaupassa tuotekuvana ja se toimii samalla 

tuoteselosteena. Energiamerkki toimitetaan nimeämällä se tuotteen 

lisäkuvaksi esim. <EAN>_kuva2.jpg 

  

Uudet säädökset koskevat 1.1.2015 alkaen kotitalouksien 

• astianpesukoneita 

• kylmäsäilytyslaitteita 

• pyykinpesukoneita 

• kuivausrumpuja 

• pölynimureita 

• televisioita 

• lamppuja 

• valaisimia 

• huoneilmastointilaitteita 

  

(1.4.2015 alkaen, voi soveltaa jo 1.1.2015 alkaen, säädös koskee uuneja ja 

liesituulettimia.  

26.9.2015 alkaen säädös koskee vedenlämmittimiä ja kuumavesisäiliöitä sekä 

tila- ja yhdistelmälämmittimiä.) 

  

Lisätietoja asiaan Tukesin sivuilta - 
http://www.energiamerkinta.info/energiamerkinnat_jalleenmyyjille/sahkoinen_energ
iamerkinta_ja_tuoteseloste 
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