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IP-asiakkaan uutiskirje: Tärkeää tietoa ja Hyvää Uutta Vuotta 2018!
Vuoden ensimmäisen uutiskirjeen saat ”mato”postilla. Haluamme varmistaa, että saat tiedon IP
Perussertifioinnin muutoksista ja muuta hyödyllistä tietoa, jota olemme Sinulle, asiakkaallemme, koonneet.
Tässä uutiskirjeessä:
• Ajankohtaista
• Kirjautumisohje IP-asiakkaan sivuille kirjautumistunnuksineen vuodelle 2018*
• Muutokset IP Kasvikset Perussertifioinnin versiossa 2018:1 suhteessa versioon 2015:1
• Tietoa Kate – puutarhayrityksen kuntokartoituksesta (katso liite)
Ajankohtaista juuri nyt:
IP-hinnat vuodelle 2018
• SIGILL-järjestelmämaksu on jonkin verran laskenut, PL-hallintomaksu on ennallaan, 205 euro + alv, ja
SMAK on korottanut sertifiointimaksunsa 20 eurolla. Uusi hinnasto on IP-asiakkaan kotisivulla*.
IP-asiakkaiden kurssipäivä
• Järjestämme IP-asiakkaille kurssipäivän helmi-/maaliskuussa, todennäköisesti Kokkolassa, Jyväskylässä,
Porissa, Tampereella ja Turussa, sekä ruotsiksi Närpiössä ja Seinäjoella. Kurssipäivän aikana käydään
päivitetty standardi läpi, samalla tulee omavalvontakin tehtyä. Päivän päätteeksi on mahdollisuus
suorittaa kasvinsuojelututkinto. Hinta sisältää 50 € + alv + mahd. kasvinsuojelututkinnon.
Ilmoittautumiset IP asiakkaan sivujen kautta 1.2.2018 alkaen.
Uusi IP Kasvikset Perussertifiointi standardi astuu voimaan 1.4.2018
• IP Kasvikset -standardin uudistus on valmis. Uusi versio otetaan virallisesti käyttöön 1.4.2018 alkaen ja
vuoden 2018 omavalvonta tulee suorittaa uuden version pohjalta. Suomenkielinen versio on
valmistumassa piakkoin. Uutena vaatimuksena on muun muassa, että kasvinsuojeluvaraston hyllyt
eivät saa olla imevää materiaalia. Lisätietoa liitteenä. Uusi ruotsinkielinen käsikirja on jo IP-asiakkaan
kotisivuilla* ja muutaman viikon päästä löydät sieltä myös suomenkielisen version.
IP Yleiset Ehdot versio 2018:1
• Uusi IP Yleiset Ehdot versio astuu voimaan 1.1.2018. Suurimmat muutokset liittyvät IP Arbetsvillkor
(Työehdot) standardin mukaantuloon. Lisäksi on selkeytetty epäselvät kohdat. Ruotsinkielinen versio
on jo IP-asiakkaan kotisivuilla* ja muutaman viikon päästä myös suomenkielinen versio.
Muista vierailla *IP-asiakkaan omilla verkkosivuilla
• Ohessa on kirjautumisohjeet ja uudet kirjautumistunnukset vuodelle 2018. Käytä tunnuksia
kirjautuessasi IP-asiakkaan sivuille osoitteessa www.puutarhaliitto.fi. Sieltä löydät ladattavat
IP-käsikirjat, kaikki tärkeät IP-uutiskirjeemme sekä ajankohtaista tietoa. Kaikki yhdessä ja samassa
paikassa silloin kun tarvitset!
Otathan yhteyttä! – Autamme mielellämme:

Katarina Lassheikki
Laatupäällikkö, MMM
katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi
Puh. 040 5520 267

Hanna Skogster
Kasvinsuojeluasiantuntija, MMM
hanna.skogster@puutarhaliitto.fi
Puh. 044 769 0333
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Muutokset IP Kasvikset Perussertifioinnin
versiossa 2018:1 suhteessa versioon 2015:1
Alla on yhteenveto niistä muutoksista, jotka on tehty version 2018:1 luonnokseen. Uusi versio
astuu voimaan 1.4.2018. Vuoden 2018 omavalvonta tulee siten tehdä uuden IP Kasvikset
Perussertifiointi -käsikirjan pohjalta.
Yhteenvedossa ei ole mukana niitä muutoksia jotka ovat puhtaasti kielellisiä, eikä säännön
merkitys ole muuttunut. Huomaa, että osa tarkastuspisteistä on saanut uuden numeroinnin.
Tekstissä viitataan tarkastuspisteisiin uuden käsikirjan numeroinnin mukaisesti.
Uusi IP Kasvikset Perussertifiointi -käsikirja ilmestyy piakkoin. Ilmoitamme IP-asiakkaillemme
siitä erikseen.

Lisättävät uudet säännöt:
•
•

5.4: Uusi sääntö itujen jäljitettävyydestä.
5.5: Rinnakkaistuotannossa tulee olla käytännöt erillään pidosta. Tämä vaatimus on
jo ollut standardissa mukana, mutta se on mainittu ainoastaan Yleisissä ehdoissa.
Asia on kuitenkin uskottavuuden kannalta niin tärkeä, että se nyt nostetaan esiin
myös sääntökäsikirjassa.

Säännöt jotka otetaan pois:
•

Mädätejäännöksiä koskeva sääntö poistetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että lain
mukaan viljelykäyttöön hyväksytyt mädätejäännökset ovat sallittuja käyttää
viljelyssä.

Säännöt jotka muuttuvat:
•
•
•
•

0.2 ja 0.3: Dokumenttia ei tarvitse päivittää päiväyksellä joka vuosi, vaan sen sijaan
luetaan läpi vuosittain ja päivitetään jos on tarvetta. Dokumentissa tulee olla
viimeisimmän päivityksen päiväys.
0.3: Sääntö joka koskee toiminnan elintarviketurvallisuuden arviointia, on
yksinkertaistamisen vuoksi jaettu kahteen sääntöön. Sääntö säilytetään, koska
riskinarviointi on lakisääteistä.
2.9: Vaatimus mineraalilannoitteenlevittimen kalibroinnin kirjaamisesta poistetaan.
Monissa uusissa levittimissä on sisäänrakennettu kalibrointijärjestelmä, jolloin
kirjanpitovaatimus ei ole enää ajankohtainen.
2.13: Kasvinsuojeluaineiden minor use-, poikkeuslupa- ja
koetoimintalupatapauksissa tulee noudattaa niihin liittyviä ehtoja. Ne voivat erota
siitä mitä myyntipäällyksessä sanotaan.
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2.14: Kasvinsuojeluainevarastoa koskevaan sääntöön 2.14 on tullut lisäys: Tulee olla
riittävä valaistus, hyllyjen tulee olla ei-imevää materiaalia, mahdollisten vuotojen
siivoamista varten tulee olla varustus (ei pelkästään imeytysaine kuten aikaisemmin)
ja jauhemaiset valmisteet tulee säilyttää nestemäisten yläpuolella.
2.3: Yksityistalouksien viemäreiden jätejakeiden levitys kielletään, koska mm.
lääkeainejäämät voivat olla niissä korkeita.
2.15: Kasvinsuojeluainevaraston sisältö tulee inventoida kerran vuodessa
aikaisemman kaksi kertaa vuodessa sijaan. Käyttöturvallisuustiedotteiden ei tarvitse
olla kansiossa, kunhan ne ovat saatavissa. Ne voivat olla internetin kautta
sähköisessä muodossa.
2.16: Selvennys vaatimukseen 2.16 kasvinsuojeluaineiden käytön koulutuksesta.
Kasvinsuojeluaineita käsittelevällä tulee olla käytettävissä suojavarusteet.
2.17: Kasvinsuojelukoulutus tulee olla käytynä EU-maassa tai Sveitsissä. Lisätään,
että henkilökunnan joka työskentelee kasvinsuojeluaineiden kanssa, tulee tietää
kuinka viljelmällä käytössä olevia valmisteita saa käyttää. Tarkoitus on erityisesti
varmistaa, että ulkomainen työvoima saa tietoa mitä lukee tuote-etiketissä ja käytön
ehdoista.
2.20: Muotoilu selkeämmäksi, että ruiskun täyttö ja puhdistus on sallittu myös
biologisesti aktiivisella maalla. Täyttö ja puhdistus voi myös tapahtua paikassa, josta
viemäri johtaa biopetiin. Lisäys, että etäisyys kaivoihin, ojiin, järviin ja vesistöihin tulee
olla vähintään 15 m jos käytetään biopetiä tai jäteveden keräävää alustaa. Pellolla
olevan kasvinsuojeluaineiden säilytystilan ei tarvitse olla lukittu.
2.21: Kasvinsuojelutoimista tulee olla jatkuva kirjanpito viljelijällä myös siinä
tapauksessa, että kasvinsuojelutoimia on ulkoistettu.
4.1: Myös siinä tapauksessa, että pakkausmateriaalia säilytetään pakkaamotilassa,
tulee se säilyttää puhtaassa paikassa ja tarvittaessa peitettynä.
4.2: Selkeämmin ilmaistu, että tuotteiden lopulliseen pesuun ja jäähän käytettävän
veden tulee täyttää juomavedelle asetettuja laatuvaatimuksia.
6.6: Kemialliset tuotteet tulee säilyttää erillään jopa pakkausmateriaaleista.
6.14: Käsien kuivaamista varten tulee olla paperiset käsipyyhkeet.

Lisätietoja: Puutarhaliitto-Trädgårdsförbundet ry:
• Hanna Skogster, hanna.skogster@puutarhaliitto.fi, puh: 044 769 03 33
• Katarina Lassheikki, katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi, puh: 040 55 20 267

____________________________________________________________________________________________________________
SIGILL KVALITETSSYSTEM AB
105 33 Stockholm | Tel: 08-787 59 50 | Mail: info@sigill.se | Org nr: 556530-8979 | www.sigill.se

20.12.2017

Kate (-kuntokartoitus) vauhdittaa yrityksen kehitystä
Kate -Puutarhayrityksen kuntokartoitus
Jokainen puutarhayritys tarvitsee Katetta. Puutarhaliiton Kate-kuntokartoituksella selvitetään
yrityksen vahvuudet ja tuodaan esille sen kehittämiskohteet. Huoltamalla näitä parannetaan
yrityksen toimintoja ja taloutta nykyistä parempaan kuntoon.
Kate soveltuu yrityksen kehittämis- tai muutostilanteisiin: investointeihin, tuotantosuunnan
muutoksiin tai esimerkiksi sukupolvenvaihdokseen. Kuntokartoituksella selvitetään yrityksen
kokonaistilanne, jonka perusteella yrittäjälle laaditaan raportti kehittämiskohteista. Tavoitteena
on vähentää yritystoiminnan riskejä ja löytää keinoja niiden hallintaan. Katteen avulla karsitaan
myös turhia toimintoja ja pyritään tehostamaan kokonaisuutta.
Katteessa selvitetään muun muassa talouden tunnuslukuja, tuotantoa, johtamista, henkilöstön
osaamista ja tuotekehitystä. Myös yrittäjän omia voimavaroja ja jaksamista arvioidaan.
Kate-kuntokartoitus koostuu neuvontakäynnistä, valmistelutyöstä ja raportoinnista. Palvelun
todellinen hinta (v. 2018) on 63,00 €/h +alv sekä voimassa oleva kilometrikorvaus. Yrittäjä
maksaa vain arvonlisäveron, sillä Kate kuuluu Neuvo 2020-neuvontajärjestelmän piiriin. Yhden
neuvontatapahtuman maksimihinta on Neuvo2020 -neuvontajärjestelmässä 1500,00 €.
Esimerkiksi neljän tunnin yrityskäynti ja siihen liittyvä valmistelu ja raportointi maksavat 504,00
euroa ja 400 kilometrin matkakulut 164,00 €. Yhteensä näistä koituu yrittäjälle 160,32 euron
ALV-lasku.

Yhteydenotot:
Jyri Uimonen
Erikoisasiantuntija, MMM, MTi
jyri.uimonen@puutarhaliitto.fi
Puh. 040 827 4833
Puutarhaliitto-Trädgårdsförbundet ry

