
TAG GLOBALG.A.P. EFFEKTIVT  

I BRUK!   

Nu blir det lättare för producenter av vegetabilier att ta i 

bruk en GLOBAL.G.A.P.-certifiering.  Puutarhaliitto-

Trädgårdsförbundet rf har tillsammans med sina 

samarbetspartners startat upp projektet ”GLOBALG.A.P.-

tehokkaasti käyttöön”. Det har Päivittäistavarakauppa ry 

(PTY), Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (MTK) 

och Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund rf 

(SLC) möjliggjort, då de hämtar in sakkunskap och 

förmedlar producentintressen till nytta för projektet, samt 

deltar i projektkommunikationen.   

Projektet delfinansieras av Livsmedelsverket med 

projektbidrag för livsmedelskedjan. Egenfinansieringen 

kommer från Puutarhaliitto- Trädgårdsförbundet, PTY, MTK 

och SLC. Projektet förverkligas under åren 2020-2022. 

GLOBALG.A.P. är ett internationellt kvalitetssystem för 

primärproduktionen, som auditeras av certifieringsbolag. 

Grundstandarden kan utökas med tilläggmoduler. I 

projektet har man tagit med tilläggsmodulen GRASP, som 

fokuserar på arbetskraftens välfärd. 

Projektets mål 

Målet med projektet är att underlätta i bruk tagningen av 

GLOBALG.A.P.-kvalitetssystemet på jordbruk och 

trädgårdsföretag. Kvalitetssystemet förbättrar de 

finländska odlarnas möjligheter att idka export. 

 

Åtgärder 

□ Testning och utveckling av GLOBALG.A.P. -

rådgivningstjänster och stödfunktioner 

□ Produktion av finskt och svenskspråkigt stödmaterial 

och översättningar av regelverket 

□ Utveckling av ett riskbedömningsförfarande som ska 

säkerställa att man följer kraven som ställs på 

växtskyddsmedelsrester.  

□ Sammankallande av en nationell verksamhetsgrupp 

(sk. KATTRY) och uppgörande av nationella 

tillämpningsregler för tilläggsmodulen GRASP. 

Dessutom ska tillämpningsreglerna formaliseras och 

översättas från finska till svenska och engelska.  

□ Informera om projektet och dess förverkligande 

Puutarhaliittos projektansvariga 

□ Projektets ansvariga ledare: VD Timo Taulavuori, 

timo.taulavuori@puutarhaliitto.fi, +358 40 7453005 

□ Projektledare: GLOBALG.A.P.-specialist 

Anne Piirainen, anne.piirainen@puutarhaliitto.fi ,  

+358 40 9622527 

Projektets kontaktperson, projektmedarbetare: 

kvalitetschef Katarina Lassheikki, +358 40 5520267 

katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi   

□ Projektmedarbetare: växtskyddsspecialist  

Hanna Skogster, hanna.skogster@puutarhaliitto.fi,   

+358 44 7690333 

 

Styrgrupp 

□ Päivittäistavarakauppa ry (PTY): 

Merja Söderström, merja.soderstrom@pty.fi 

□ Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (MTK): 

Antti Lavonen, antti.lavonen@mtk.fi, (suppleant 

 Mika Virtanen, mika.virtanen@mtk.fi) 

□ Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund rf  

(SLC): Johanna Smith, johanna.smith@slc.fi  

□ Ruokavirasto, Ruokaketju-hankkeet:  

Tommi Isosomppi, tommi.isosomppi@ruokavirasto.fi  

□ Maa- ja metsätalousministeriö (MMM): 

Petri Koskela, petri.koskela@mmm.fi  

(suppleant Seija Ahonen-Siivola,  

seija.ahonen-siivola@mmm.fi) 

□ Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry:  

Timo Taulavuori, timo.taulavuori@puutarhaliitto.fi  

Mer information 

På frågor som berör projektet svarar projektledare 

anne.piirainen@puutarhaliitto.fi och på frågor gällande 

projektadministration svarar projektets kontaktperson 

katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi. 

Aktuellt om projektet: 

□ https://www.puutarhaliitto.fi/globalgap-grasp/ 

GLOBALG.A.P. organisationens hemsidor: 

□ https//www.globalgap.org   
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