
Muuta huomioitavaa
Vakuutukset
Puutarhan omistaja on oman teemapäivätapahtuman järjestäjä. Puutarhaliitolla ei ole
erillistä vastuuvakuutusta tapahtumalle. Tapahtuman vastuuvakuutus hoituu kunkin oman
kotivakuutuksen kautta.

Poliisiluvat
Osallistuminen Avoimet Puutarhat –teemapäivään ei velvoita tapahtumalupaa tai  
ilmoitusta Poliisille. Puutarhaliitto tekee ilmoituksen tapahtumasta ja siihen osallistuvista 
puutarhoista. Poliisi toivoo, että erillisiä ilmoituksia omasta tapahtumasta ei tehtäisi.
Liikennejärjestelyt ja pysäköinnin järjestäminen tulisi ottaa huomioon, koska paikalle voi
saapua runsaasti vierailijoita. 

Kahvi- ja taimimyynti 
Jos myyt taimia, kahvia tai muuta vastaavaa omassa puutarhassasi, niin on hyvä tietää,  
kuinka Verohallinto suhtautuu toimintaan sekä mitä sääntöjä kasvien myynnissä on 
noudatettava Ruokaviraston ohjeistuksen mukaan. Tapahtumaan osallistuvan puutarhan 
omistaja on itse vastuussa siitä, että puutarhassa tapahtuva myynti ja muu toiminta  
täyttävät lain ja asetusten vaatimat säädökset. Tämä koskee sivustolle rekisteröidyissä  
puutarhoissa tapahtuvaa toimintaa myös muina aikoina kuin vain teemapäivänä.

 z Yksityishenkilön harjoittama taimimyynti ja siitä saatavat tulot luetaan veronalaiseksi 
tuloksi, kuin myös pihalla maksua vastaan tapahtuva tarjoilu. Omalla pihalla  
tapahtuvasta myynnistä saa ottaa harrastajamaisessa toiminnassa pienen maksun, joka 
kattaa kulut. Aiheutuneista kuluista ja myynnistä saaduista tuloista on pidettävä  
muistiinpanoja. Mikäli myynti tuottaa voittoa, on siitä saatu tulo ilmoitettava verotettavaksi 
tuloksi omassa veroilmoituksessa. Mikäli toiminta on tuloista tehtyjen vähennysten jälkeen 
jäänyt tappiolle, ei tappiota kuitenkaan vahvisteta tässä tapauksessa.

 z Jos myynti on jatkuvaa ja muistuttaa elinkeinon harjoittamista tulee siitä pitää  
asianmukaista kirjanpitoa sekä maksaa veroa. Elinkeinona taimimyyntiä tai  
elintarvikemyyntiä muualla harjoittava puutarhan omistaja ei saa harjoittaa  
harrastajamaista myyntiä omassa pihassaan, vaan myös se katsotaan elinkeinon  
harjoittamiseksi. Taimimyynti ja kahvimyynti parkkipaikalla tai muulla vastaavalla yhteisellä 
alueella on rinnastettavissa torimyyntiin, mikä sekin kuuluu verotettavan tulon piiriin.

 z Mikäli haluat myydä taimia tai kahvia puutarhassasi teemapäivänä, ja olet epävarma 
mitkä säännökset koskevat sinua, niin pyydä ohjeistusta Verohallinnolta.



 z Perehdy Ruokaviraston ohjeistukseen kasvien myyntiä koskevissa asioissa ja muista, 
että tulipoltteen isäntäkasveja ei saa edes yksityishenkilönä myydä tai jakaa ilman  
kasvipassia. Kasvipassin käyttöä varten tulee olla suoritettuna Ruokaviraston järjestämä 
koulutus. 

 z Henkilön on rekisteröityvä Ruokaviraston kasvinterveysrekisteriin, jos myytävien  
monivuotisten kasvien arvo on yli 10 000 euroa vuodessa (ilman alv) tai toimintaan kuuluu 
kasvipassien myöntäminen tulipoltteen isäntäkasveille. 

 z Ruokaviraston verkkosivuilla on puutarhaharrastajille omat sivut, jonka alta löytyy esim. 
kasvien tuonnin ja tilaamisen asiat:  
https://www.ruokavirasto.fi/kasvit/puutarhakasvit/harrastajat/ 

 z Epävarmoissa tilanteissa kasvien myyntiin liittyvissä asioissa, ota aina yhteyttä  
Ruokavirastoon. 

 
Ruokaviraston ohjeita kasvien myyntiin liittyvissä asioissa:

Rekisteröitymisvaatimukset:  
https://www.ruokavirasto.fi/kasvit/rekisteroityminen/rekisteroityminen-kasvinterveysrekisteriin/

https://www.ruokavirasto.fi/kasvit/rekisteroityminen/rekisteroityminen-kasvinterveysrekisteriin/rekisteroitymista- 
edellyttava-toiminta/

Kasvien tilaaminen internetistä: 
https://www.ruokavirasto.fi/kasvit/puutarhakasvit/harrastajat/kasvien-tilaaminen-verkosta/

Kasvipassin käyttö:  
https://www.ruokavirasto.fi/kasvit/puutarhakasvit/tuotanto/kasvipassin-kaytto/

Etämyynti: 
https://www.ruokavirasto.fi/kasvit/puutarhakasvit/myynti/

Yhteystieto kasvinterveysasioissa on: kasvinterveys@ruokavirasto.fi


