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 Sopimusnumero: 
 

Sopimus Kotimaiset Kasvikset ry:n laatumerkin käytöstä (viljelijä) 

Tila/yritys: 
 

Y-tunnus: 

Viljelijä: 
 

Kunta: 

Osoite: 
 

Sähköpostiosoite: 

Postinumero ja  
postitoimipaikka:  

Puhelin: 

 
 Tuotantotapa:      tavanomainen □        luomu  □ 

Käytän merkkiä seuraavissa tuoteryhmissä:  

□ kasvihuonevihanneksilla luettele kasvit:  

□ avomaavihanneksilla luettele kasvit:  

□ ruokaperunalla   

□ 
marjoilla, hedelmillä, 
sienillä 

luettele kasvit:  

□ 
koristekasveilla, 
taimistotuotteilla  

luettele kasvit:  

Huom.! Mikäli viljelijä pakkaa ja myy omalla nimellään muita kuin itse viljelemiään tuotteita, toiminnasta on tehtävä erillinen 
pakkaamosopimus. 

Kotimaiset Kasvikset ry (jäljempänä KK ry) antaa yllä mainitulle viljelijälle oikeuden käyttää rekisteröityä laatumerkkiä 
(jäljempänä Sirkkalehtimerkki) Suomessa viljellyille yllä merkityille tuotteille seuraavin ehdoin: 

1. Sitoudun noudattamaan Suomen lakia, hyviä kauppatapoja ja voimassa olevia työehtosopimuksia, sekä KK ry:n 
kulloinkin voimassa olevaa eettistä ohjeistusta (code of conduct). 

2. Huolehdin siitä, että toiminnastani ei aiheudu mainehaittaa Sirkkalehtimerkille. 

3. Sitoudun ympäristövastuulliseen tuotantotapaan. Tuotanto täyttää kulloinkin voimassa olevan Laatutarha -ohjeiston 
(tai KK ry:n hyväksymän muun laatujärjestelmän) vaatimukset. Teen merkinkäyttöön liittyvät itsearvioinnit ja sitoudun 
säännöllisiin auditointeihin. 

4. Sitoudun noudattamaan kasvinsuojeluaineiden käytöstä annettuja määräyksiä. 

5. Sitoudun ilmoittamaan markkinointimaksun perusteena käytettävät tiedot KK ry:n valtuuttamalle taholle ja 
maksamaan vuosittain kerättävän markkinointimaksun. 

6. Käytän tuotteissa KK ry:n ja viranomaisten edellyttämiä merkintöjä. 

7. Käytän merkkiä 1. luokan tai ekstraluokan laatuvaatimukset täyttävillä tuotteilla. Kukilla, taimistotuotteilla ja niillä 
syötävillä tuotteilla, joilla virallista laatuvaatimusta ei ole, noudatan KK ry:n laatuohjetta. 

8. Annan suostumuksen siihen, että elintarvike- ja kasvintarkastusviranomaiset voivat antaa valvontatiedot 
Sirkkalehtimerkillä myydyistä tuotteista yhdistykselle sekä sallin KK ry:n valtuuttaman henkilön ottaa laatunäytteitä ja 
tehdä tarkastuksia sekä tutustua omavalvontaan. 

9. Jos mitä tahansa yllä luetelluista ehdoista rikotaan, voidaan merkinkäyttöoikeus KK ry:n päätöksellä lakkauttaa ja 
määrätä yritykselle maksettavaksi kohtuullisen korvauksen KK ry:lle syntyneistä kuluista ja mainehaitasta. 

10. Sirkkalehtimerkin käyttö ilman tämän sopimuksen mukaista oikeutusta tai muu tavaramerkkioikeuden loukkaus, 
johtaa tavaramerkkilaissa (7/64) ja yhteisömerkkilaissa (795/80) säädettyihin rangaistus- ja korvausvaateisiin. 

Allekirjoituksellani vahvistan, että olen tutustunut yllä oleviin sääntöihin ja sitoudun noudattamaan niitä. 

     

Paikka  Pvm.  Yrittäjän allekirjoitus ja nimenselvennys 

     

Paikka  Pvm.  Kotimaiset Kasvikset ry:n edustajan allekirjoitus 

 

  




