
HAKEMUS LAATUMERKIN KÄYTÖLLE

1. Yhteystiedot *

Lammastilan
nimi (asiakas)

Y-tunnus

Etunimi

Sukunimi

Matkapuhelin

Sähköposti

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaik-
ka

Tässä sopimuksessa sovitaan asiakkaan ja Lammasmaailma Oy:n (Y-tunnus 2406003-2) välillä
ehdot Lammasmaailman hallinnoiman KelpolammasTM-laatumerkin (laatumerkin) käytölle.

Sopimuksen kohde ja laatumerkin vaatimukset
Lammasmaailma myöntää asiakkaalle oikeuden käyttää laatumerkkiä, koska Lammasmaailman
asiantuntijaeläinlääkäri, joka on ohjannut asiakkaan terveydenhuoltosuunnitelman laadintaa, puoltaa
laatumerkin myöntämistä ja seuraavat "Lammasterveys 2020 -ohjelman" mukaiset ehdot täyttyvät:
- sähköisen terveydenhuoltosuunnitelman (TH-suunnitelman) kaikki seitsemän osaa on käyty
läpi eläinlääkärin kanssa eikä minkään osan päivitys ole vuotta vanhempi
- jokaisessa uuhen tuotantokierron vaiheessa hyödynnetään parhaita tilalle soveltuvia



käytäntöjä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja käytännöt tai suunnitelma niiden
käyttöönotosta on kuvattu TH-suunnitelmassa
- TH-suunnitelman mukaisille tavoitteille on asetettu mittarit ja mittareille todentamispäivä
- tukitoiminnot tai suunnitelma niiden käyttöönotosta on kuvattu TH-suunnitelmassa
- sisäloistorjunta perustuu tilakohtaisesti räätälöityyn, vuosittain päivitettävään
laidunnussuunnitelmaan (Laidunnussuunnitelma-TH)
- uuhien tiineysajan ruokinta perustuu UuhineuvolaTM -periaatteisiin (kuntoluokitus,
tiineysultraus, ryhmittely), johon liittyy Lammasmaailman asiantuntijaeläinlääkärin
terveydenhuoltokäynti tilalle

Asiakas on tuotannossaan sitoutunut eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen
kokonaisvaltaisesti ja käyttää sen dokumentoimiseen Lammasmaailman sähköistä
TH-suunnitelmaa sopimuskauden ajan.

Laatumerkin käyttöehdot
Asiakas saa käyttää laatumerkkiä oman tilansa tuoreen ja pakastetun lihan (ml jauhelihan) sekä villan,
lankojen ja taljojen markkinoinnissa suoraan kuluttaja-asiakkaille. Asiakas saa sopimuskauden ajan
a) käyttää laatumerkkiä pakkausmerkinnöissään ja kotisivuillaan
b) linkittää kotisivuilleen Lammasmaailman infograafin "Hyvin hoidettu lammas on maaseudun
luotettava sekatyöläinen".
Asiakas ei saa käyttää laatumerkkiä sellaisessa yhteydessä, jossa se voitaisiin yhdistää toisten tilojen
tuotteisiin. Asiakas ei saa käyttää laatumerkkiä lihajalosteiden pakkausmerkinnöissä (makkarat,
säilykkeet, palvatut tuotteet yms.).

Laatumerkki on tämän lomakkeen yläkulmassa olevan mukainen.

Sopimuskausi
Sopimuskausi on 12 kuukautta. Jos sopimuskausi raukeaa, päättyy samalla oikeus laatumerkin
käyttöön.

Sopimuksen voimassaolo
Sopimus astuu voimaan allekirjoituskuukautta seuraavan kuukauden alusta. Asiakas hyväksyy sen, että
Lammasmaailman kotisivuille laitetaan näkyviin niiden lammastilojen nimi ja sijaintipaikkakunta, joilla
sopimus on voimassa. Laatumerkin väärinkäyttö oikeuttaa Lammasmaailmaa poistamaan asiakkaan
nimen listalta, ellei väärinkäyttöä korjata 30 päivän kuluessa huomautuksesta.

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

https://www.lammasmaailma.fi/wp-content/uploads/Asiakasrekisterin-tietosuojaseloste_180524.pdf


2. Lomakkeen täyttöpäivämäärä (valitse tämä päivä kalenterista) *

pp.kk.vvvv

3. Olen tutustunut laatumerkin vaatimuksiin ja hyväksyn sopimusehdot *

Hyväksymisen jälkeen Lammasmaailma tulostaa sopimuksen ja lähettää sen asiakkaalle
allekirjoitettavaksi.

Tulostetun sopimuksen päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys

Lammasmaailman toimitusjohtaja                            Asiakkaan elinkeinotoiminnasta vastaava

Kyllä


