
Tekstiilien hoito-ohjemerkkien 
sanalliset ohjeet uudistettu

Suomalainen standardi tekstiilien hoito-ohjeiden sanallisista 
ohjeista on uusittu. Standardia voidaan käyttää hoito-
ohjemerkinnän laatimisessa sekä tulkittaessa vieraskielisiä 
hoito-ohjeita.

Markkinoilla olevissa sanallisissa ohjeissa on runsaasti kirjavuutta. 
Oikeiden, kullakin kielialueella hyväksyttävien sanontojen löytäminen 
aiheuttaa tarpeetonta työtä. Standardinmukaisten sanontojen käyttä-
minen yhtenäistää ohjeita ja selkeyttää näin viestintää kuluttajille sekä 
tekstiilituotteiden maahantuojien, myyjien ja valmistajien välillä. 

Tekstiilituotteissa tulee olla hoito-ohje joko symbolein tai sanallisesti. 
Symbolien käyttö on Suomessa ja useissa muissa maissa luvanvaraista. 
Ellei lupaa ole hankittu, hoito-ohje tulee antaa sanallisesti. Nämä 
sanalliset ohjeet löytyvät uudistetusta standardista. 

SFS 5236 Tekstiilien hoito-ohjemerkintä.  
Sanalliset ohjeet 
3. painos, 2016. 32 sivua (kieli: suomi). Hinta 55,10 € (+ alv 24 %)

Standardi sisältää hoito-ohjemerkkien yleisimmin tarvittavat sanalliset 
ohjeet ja niiden vastineet ruotsin, englannin, saksan ja ranskan kielillä. 
Ohjeet on ryhmitelty aiheen mukaisesti: hoito-ohjeet, ominaisuudet, 
materiaalitiedot. Julkaisusta löytyvät myös synonyymit ja käyttökelpoiset 
termit sekä tekstiilikuitusanasto. 

Standardin uudessa painoksessa termejä ja symboleja on lisätty ja 
muokattu, järjestystä korjattu sekä parannettu kieliasua. 

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?
Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostiitse,  

käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista:  
www.sfs.fi/ajankohtaista/uutiskirjeet



Toimituskulut 9 e, yli kilon lähetyksistä postista  
noudettaessa 12,10 e ja Ovelle-pakettina 17,20 e.  
Toimituskuluihin lisätään tuotteen mukainen alv.  
Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

Yhteystietojen muutokset: pirjo.kuronen@sfs.fi

Tilaukset 

SFS Kauppa: sales.sfs.fi

Asiakaspalvelu: sales@sfs.fi  
puh. 09 1499 3353

SFS Online -palvelu
SFS Online -palvelussa tarvitsemanne standardikokoelma on aina ajan tasalla.  
Voit lukea niitä milloin vain internetissä. Kysy lisää SFS:n asiakaspalvelusta (sales@sfs.fi).

Pysy ajan tasalla 
Standardien seurantapalvelu on helpoin tapa pysyä ajan tasalla toimialaasi kuulu vista 
standardeista. Lue lisää www.sfs.fi/tietopalvelu.
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Muista myös julkaisut:

SFS-OPAS 3 Tekstiilien hoito-ohjemerkintä.  
Käytännön toteutus
6. painos, 2014. 16 sivua (kieli: suomi). Hinta 34,30 € (+ alv 24 %)

Siitä on apua, kun laadit tekstiileille hoito-ohjeita ja haluat antaa ne 
luvanvaraisia merkkejä käyttäen.

SFS-EN ISO 3758 Tekstiilit.  
Hoito-ohjemerkintäjärjestelmä
2. painos, 2012. 53 sivua (suomi/englanti). Hinta 73,80 € (+ alv 24 %)
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