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IP asiakkaan uutiskirje 31.1.2017
IP-sertifiointien hinnasto vuodelle 2017
Vuodenvaihteessa julkistettiin uusi IP-hinnasto. Uusi
hinnasto on voimassa vuoden 2017 loppuun täällä
Suomessa. Olethan huomannut, että auditoinnin
hintaan voidaan lisätä tuntiveloitteinen
matkakulukorvaus matka-ajan ylittäessä yhden
tunnin yhteen suuntaan. Matkakulujen
vähentämiseksi auditoijat pyrkivät yhteensovittamaan
auditoinnit mahdollisimman kustannustehokkaiksi.
Tästäkin syystä kannattaa yrittää sopia auditoinnista
aina hyvissä ajoin etukäteen.

Avaa linkki:
Hinnasto 2017

Avaa linkki:

IP-asiakkaan omat sivut
Ohessa kirjautumistunnukset ja -ohjeet, joilla pääset
IP-asiakkaiden omille sivuille. Otathan uudet
tunnukset käyttööisi, sillä vanhat
kirjautumistunnukset eivät ole enää voimassa. IPasiakkaan omilta sivuilta löydät näppärästi yhdessä
paikassa kaikki IP-uutiskirjeemme, uudet
tulkintamuutokset, säädösmuutokset, uudet
tukimateriaalit sekä IP-käsikirjat.
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Kirjautumistunnukset
ja -ohjeet IPasiakkaan omille
sivuille pääsemiseksi

Sääntömuutoksia tarkastuspisteeseen 2.23 c)
Lainsäädäntö koskien mitkä tiedot on kirjattava kasvinsuojelutoimien yhteydessä on
Ruotsissa muuttunut. Tästä on seurannut, että vaatimus kasvinsuojelutoimien osalta
kirjata tuuliolot, lämpötila, sekä ruiskun täyttö- ja pesupaikka poistettiin
IP Kasvikset Perussertifioinnista. Muutos astui voimaan 1.1.2017.
Uusia käsikirjoja:
"IP Yleiset ehdot" - uusi versio astui voimaan 1.1.2017
"IP Yleiset Ehdot" -käsikirjasta on piakkoin saatavissa uusi versio. Uudessa
versiossa on täydennyksiä jotka liittyvät uuteen "IP Arbetsvillkor" -sertifiointiin.
Muutoksilla ei ole vaikutusta IP Kasvikset Perussertifiointiin. Uusi "IP Yleiset Ehdot"
-käsikirja ladataan IP-asiakkaan omille sivuille heti kun suomenkielinen
käännösversio on valmistunut. Ruotsinkielinen versio uudesta "IP Allmänna Villkor" käsikirjasta on sen sijaan jo ladattavissa IP-asiakkaan omilta sivuilta
(kirjautumstunnukset ja -ohjeet ovat yllä).
Sähköisesti täytettävä "IP Kasvikset" -käsikirja
0.2 Omavalvonnan tekemistä helpottamaan löytyy nyt myös koneella täytettävä
"IP Kasvikset Perussertifiointi" -käsikirja sekä sähköisesti täytettävä "0.2
Toimenpidesuunnitelma" -lomake. Käsikirja ja lomake ovat ladattavissa IPasiakkaan omilta sivuilta (kirjautumstunnukset ja -ohjeet ovat yllä).
"IP Kasvikset" -käsikirjan päivitystyö alkamassa - vinkkaa korjaustarpeista!
"IP Kasvikset Perussertifiointi" -standardin päivitystyö on alkamassa. Kerromme
lisää päivitystyön edetessä. Pyydämme ilmoittamaan meille mahdollisimman pian
tarkastuspisteissä havaistsemistasi epäkohdista ja kehitystarpeista standardissa!
Muuta hyödyllistä:
Muistathan toimittaa "0.2 Toimenpidesuunnitelma":si sertifiointilaitokselle
maaliskuun aikana! Ohjeita omavalvontaan on tässä!
Miten ilmoittaa muutoksista yritystoiminnassa?
Jos yrityksen omistajuus vaihtuu, esim. sukupolvenvaihdostilanteessa, tai jos
sertifikaattiin halutaan lisättävän uusia viljelykasveja on täytettävä uusi IP-hakemus
uusilla tiedoilla ja allekirjoitettava se. Yleensä sertifiointilaitos pystyy sen jälkeen
täydentämään olemassa oleva sertifiointi uusilla tiedoilla ja yritykselle voidaan
toimittaa uusi sertifikaatti. Uudesta sertifikaatista voi sertifiointilaitos veloittaa
hinnastonsa mukaan. Jos yritystoiminnan muutokset ovat suuria saatetaan kysyä
yritykseltä lisätietoja tai suorittaa uusintatarkastus ennen kuin sertifikaatti uusilla
tiedoilla on annettavissa.
Tarvitsetko todistuksen vireillä olevasta IP sertifioinnista?
Otathan yhteyttä jos sertifikaattia odotellessa tarvitset todistuksen yrityksessäsi
vireillä olevasta IP-sertifioinnista.
IP-kurssipaikkoja on vielä tarjolla
Kevään IP-kurssien aikataulut ovat tässä!

IP-sertifioinnit Suomessa
IP-perussertifiointiin on tähän mennessä liittynyt jo
221 viljelijää ja uusia hakemuksia tulee jatkuvasti.
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Luettelo IPsertifioiduista
yrityksistä

Otathan tarvittaessa meihin yhteyttä!
Katarina Lassheikki, katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi, 040-5520 267
Hanna Skogster, hanna.skogster@puutarhaliitto.fi, 044-769 0333
Puutarhaliitto Ry, Viljatie 4 C, 00700 Helsinki
Puh. (09) 584 166, Fax (09) 5841 6555
puutarhaliitto@puutarhaliitto.fi

Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä
Osoitelähde Puutarhaliton IP-asiakasrekisteri.
Rekisteriseloste.
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