IP asiakkaan uutiskirje 6.2.2019
Uusia IP moduuleja tilattavissa
Sitä mukaa kun kaupan sertifiointivaatimukset kasvavat, on myös lisätty
sertifiointitarjontaa Suomessa. Nyt Suomessa voi tilata (suomeksi ja ruotsiksi) IP
Kasvikset Perussertifioinnin lisäksi:
•
•
•
•

IP Työehdot, millä varmistetaan hyvä sosiaalinen vastuu (hyvät työehdot, hyvä
työsuojelu ja työympäristö)
IP Sigill Kasvikset, millä varmistetaan tuoteturvallisuus, vahva
ympäristövastuu ja hyvä kasvinsuojelu.
IP Sigill Koriste- ja taimitarhakasvit
IP Ilmastosertifiointi lisävalintamoduulina Sigill sertifiointiin (ilmastoälykäs
tuotanto)

IP hinnasto vuodelle 2019
IP sertifiointeihin tehdyt hinnantarkistukset näet uudesta hinnastostamme. Uutta on
myös se, että hinnastoon on lisätty moduulit IP Sigill, IP Työehdot, ja IP
Ilmastosertifiointi. Ota meihin yhteyttä, jos olet kiinnostunut näistä.
•

IP hinnasto 2019

Kevään IP kurssit
Kevään IP Perussertifioinnin omavalvontakursseilla käymme läpi
laatujärjestelmäuutiset, esittelemme uusia sertifiointivaihtoehtoja ja teemme
Perussertifioinnin vuotuisen omavalvonnan.Tulemme myös järjestämään kursseja,
joissa käydään läpi tarkemmin työehtoja ja ympäristövastuuta.
•

Täällä voit tutustua kurssitarjontaan ja ilmoittautua kursseille.

0.1. Toimenpidesuunnitelma tulee lähettää tarkastettavaksi maaliskuussa!

Kaikkien IP sertifioinnissa mukana olevien viljelijöiden tulee tehdä joka vuosi
maaliskuun loppuun mennessä omavalvonta ja sen yhteydessä
toimenpidesuunnitelma. Omavalvonta tehdään voimassa olevan IP Kasvikset
Perussertifiointi -käsikirjaversion mukaan. 0.1 Toimenpidesuunnitelmalomake tulee
lähettää täytettynä sertifiointilaitokselle osoitteeseen
omavalvonta.egenrevision@smak.se.
Jos tänä vuonna tullaan tekemään varsinainen tarkastus tilalla, riittää että
omavalvonta ja toimenpidesuunnitelma tehdään, mutta toimenpidesuunnitelmaa ei
tarvitse lähettää. Ne tarkastetaan varsinaisen tarkastuskäynnin yhteydessä paikan
päällä. (Mutta jos tilalle tehdään pistokoetarkastus, tulee silloin kuitenkin lähettää
toimenpidesuunnitelma sertifiointilaitokselle viimeistään viimeinen päivä maaliskuuta.)
Ohjeet omavalvonnan tekemiseen tullaan lähettämään sertifiointilaitokselta suoraan
viljelijöille. Ohjeet ovat myös IP asiakkaiden omilla sivuilla.
IP Yleiset Ehdot – uusi versio 2019:1
Sertifiointisäännöt on koottu yhteen Yleisiin Ehtoihin. Sääntökokoelmassa on
yksityiskohtaisia sääntöjä, kuinka sertifiointilaitoksen tulee hoitaa sertifioinnit,
pätevyysvaatimukset auditoijille ja säännöt koskien aikatauluja ja tiedonvälitystä ym.
Uusi versio Yleisistä Ehdoista on voimassa 1. tammikuuta 2019 lähtien.
Mene IP-asiakkaan kotisivulle
Sisäänkirjautumistunnukset IP-asiakkaan omille sivuille ovat samat kuin viime vuonna.
Ohessa on kirjautumisohjeet tunnuksien kanssa. Mene IP-asiakkaan kotisivulle, sieltä
löydät viimeisimmät versiot sääntökäsikirjoista ja kaikki julkaistut uutiskirjeemme.
•

Lataa sisäänkirjautumisohjeet ja -tunnukset IP asiakkaan kotisivulle
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