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RAVINTORAISIO
OY:N
VILJELYKASVEILLE 2020

SOPIMUS-

JA

HANKINTAEHDOT

1.

VILJELYSOPIMUSTYYPIT JA HINNAT
Viljelykasvien päiväkohtaiset perushinnat vastaanottopaikoittain, viljalajeittain ja lajikkeittain ovat nähtävissä Ravintoraisio Oy:n (jäljempänä Raisio) internetsivuilla
osoitteessa: www.raisio.com/viljat. Hinnat ovat vapaasti toimituspaikoissa. Raisio on
oikeutettu tekemään laadusta johtuvia hintakorjauksia, mikäli erä ei täytä Raision
asettamia vastaanotto- tai laatuvaatimuksia. Raisio tekee viljelysopimuksia
tarvitsemansa määrän.

1.1.

Markkinahintaiset sopimukset
Markkinahintaisissa sopimuksissa viljelykasvien perushinta ja laatuhinnoittelu
määräytyvät erän toimitusajankohdan sopimisen hetkellä voimassaolevaan
perushintaan ja laatuhinnoitteluun. Markkinahintaiset sopimukset tehdään
sähköisesti Raision Viljalaarissa (raisio.com/viljalaari), Viljatorissa (viljatori.fi) tai
viljanostajan kanssa.

1.2.

Kiinteähintaiset sopimukset (termiinisopimus)
Markkinahintaisesta sopimuksesta voidaan eriyttää erä/eriä kiinteähintaiseksi
sopimukseksi. Kiinteähintaisissa sopimuksissa perushintana käytetään sopimuksen
tekohetkellä voimassa olevaa perushintaa. Kiinteähintaisista sopimuksista tehdään
jokaisesta lukitusta erästä erillinen molempien osapuolten allekirjoittama sopimus.
Raisiolla on oikeus muuttaa vastaanottovaatimuksia sopimuksen vahvistamisen
jälkeen ja muutokset koskevat myös kiinteähintaisia sopimuksia. Mikäli kiinteähintaisen sopimuksen mukainen erä ei täytä vastaanotettaessa laatuvaatimuksia, mutta
Raisio vastaanottaa erän muuhun käyttötarkoitukseen, erän hinta on
kiinteähintaisessa sopimuksessa sovittu muun käyttötarkoituksen hinta. Muuhun
käyttötarkoitukseen vastaanotettu erä vähentää ensin kiinteähintaisen ja
ylimenevältä osalta markkinahintaisen sopimuksen toimittamatta olevaa sopimusmäärää.
Kiinteähintaiselle osuudelle kohdistetaan toimitukset kunnes kiinteähintainen
sopimusmäärä täyttyy kokonaisuudessaan. Kiinteähintaisen sopimuksen mukaisessa
toimituksessa
kiinteähintaisen
sopimusmäärän
ylittävälle
osalle
(eli
markkinahintaiselle sopimusmäärälle) perushinta määräytyy, kuten edellä kohdassa
1.1. on mainittu. Jos viljelijällä on eri tyyppisiä sopimuksia samasta viljalajista,
toimitukset kohdistetaan aina ensin kiinteähintaiseen sopimukseen. Kiinteähintaisen
sopimuksen täytyttyä toimitukset kohdistetaan muille mahdollisille sopimuksille.
Viljelykasvien
kiinteähintainen
sopimus
edellyttää
koko
kiinteähintaisen
sopimusmäärän toimitusta Raision osoittamaan toimituspisteeseen. Mikäli
sopimuksen mukaista toimitusta ei tapahdu, myyjä korvaa Raisiolle toimittamatta

Ravintoraisio Oy · PL 101 · 21201 Raisio · Raisionkaari 55 · www.raisio.com
Puh. (02) 443 2111 · Fax (02) 443 2970 · Y-tunnus 2134115-4 · ALV-numero FI21341154

Sivu 2 / 5

jääneen määrän sovitun hinnan sekä toimittamatta jättämisestä aiheutuneet muut
kustannukset.
1.3.

Vehnä Plus – sopimus
Markkinahintaisesta vehnäsopimuksesta voidaan eriyttää erä/eriä Vehnä Plus sopimukseen. Vehnä Plus -sopimuksessa myllykelpoisen kevät- tai syysvehnän
perushinta muodostuu myyntihetken Euronext (Matif)-futuurinoteerauksesta ja
erikseen ilmoitetusta basiksesta (hinnoittelun perusta). Aloitamme noteeraamaan
keväällä 2020 basista joulukuun 2020 Euronext (Matif) –noteeraukseen.
 Hinnoiteltava futuurikuukausi ilmoitetaan Raision viljan hinnat sivuilla
 Basis noteerataan päivittäin ja on nähtävissä Raision viljan hinnat sivuilla,
hinnoittelu voidaan tehdä työpäivinä klo 12.00 - 15.00 välisenä aikana.
 Euronext futuurinoteeraus nähtävissä Raision viljan hinnat sivun linkin kautta
 Myllyvehnän hinta on kiinnitettävä futuurijakson päättymistä edeltävän
kuukauden loppuun mennessä
 Myllyvehnä on toimitettava futuurijakson päättymiskuukauden aikana.
 Sopimus tehdään kirjallisena, jossa määritellään sopimuksen määrä,
futuurikuukausi ja basis
Raisiolla on oikeus muuttaa vastaanottovaatimuksia sopimuksen vahvistamisen
jälkeen ja muutokset koskevat myös Vehnä Plus -sopimuksia. Mikäli Vehnä Plus sopimuksen mukainen erä ei täytä vastaanotettaessa laatuvaatimuksia, mutta Raisio
vastaanottaa erän muuhun käyttötarkoitukseen, hinnoitellaan erä kyseisen
käyttötarkoituksen mukaisella hinnalla. Muuhun käyttötarkoitukseen vastaanotettu
erä vähentää ensin Vehnä Plus -sopimuksen ja ylimenevältä osalta markkinahintaisen
sopimuksen toimittamatta olevaa sopimusmäärää.

1.4.

Kaura Plus –sopimus
Markkinahintaisesta suurimokaurasopimuksesta voidaan eriyttää erä/eriä Kaura
Plus-sopimukseen. Kaura Plus-sopimuksessa suurimokauran hinta muodostuu
perushinnasta, laatuhinnoittelusta ja 5 €/tn sopimuspalkkiosta. Sopimuspalkkio
maksetaan, kun suurimokaura täyttää kaikki vastaanottovaatimukset ja on
hehtolitrapainoltaan vähintään 58 kg ja jyväkoko, <2 mm, on korkeintaan 4 %.
Suurimokauraerät toimitetaan 1.10.2020-31.5.2021 välisenä aikana.
Raisiolla on oikeus muuttaa vastaanottovaatimuksia sopimuksen vahvistamisen
jälkeen ja muutokset koskevat myös Kaura Plus -sopimuksia. Mikäli Kaura Plus
sopimuksen mukainen erä ei täytä vastaanotettaessa laatuvaatimuksia, mutta Raisio
vastaanottaa erän muuhun käyttötarkoitukseen, hinnoitellaan erä kyseisen
käyttötarkoituksen mukaisella hinnalla. Muuhun käyttötarkoitukseen vastaanotettu
erä vähentää ensin Kaura Plus -sopimuksen ja ylimenevältä osalta markkinahintaisen
sopimuksen toimittamatta olevaa sopimusmäärää.
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1.5.

Toimitusjaksosopimukset
Markkinahintaisesta
sopimuksesta
voidaan
eriyttää
erä/eriä
toimitusjaksosopimukseksi. Toimitusjaksosopimuksessa perushintana käytetään
viljelykasvin
myynnin
hetkellä
voimassaoleva
perushinta
lisättynä
sopimusviljelypalkkiolla. Toimitusjaksosopimuksellisen viljan myynti on tehtävä
ennen toimitusjakson alkua. Sopimuspalkkio maksetaan, jos toimitetun erän laatu
täyttää Raision laatu- ja vastaanottovaatimukset. Toimitusjaksosopimuksia Raisio
tekee myllyvehnästä,rukiista ja suurimokaurasta.
Toimitusjaksosopimuksille maksetaan sopimuspalkkiota
 toimitukset 1.10 – 31.12.2020, sopimuspalkkio 3 €/tonni
 toimitukset 1.1. – 31.3.2021, sopimuspalkkio 4 €/tonni
 toimitukset 1.4. – 30.6.2021, sopimuspalkkio 7 €/tonni
Raisiolla on oikeus muuttaa vastaanottovaatimuksia sopimuksen vahvistamisen
jälkeen ja muutokset koskevat muutokset myös toimitusjaksosopimuksia. Mikäli
toimitusjaksosopimuksen mukainen erä ei täytä vastaanotettaessa laatuvaatimuksia
ja jos erä voidaan laadun perusteella vastaanottaa muuhun käyttötarkoitukseen,
hinnoitellaan erä kyseisen käyttötarkoituksen mukaisella hinnalla. Muuhun
käyttötarkoitukseen vastaanotettu erä vähentää ensin toimitusjaksosopimuksen ja
ylimenevältä
osalta
markkinahintaisen
sopimuksen
toimittamatta
olevaa
sopimusmäärää.

1.6.

Ruis Plus -sopimus
Markkinahintaisesta ruissopimuksesta voi eriyttää erä/eriä Ruis Plus -sopimukseen.
Ruis Plus -sopimuksessa laatuvaatimukset täyttävän rukiin perushinta muodostuu
myyntihetken myllyvehnän (Raisio) perushinnasta ja 10 €/tonni ruislisästä.
Perushinnan voi kiinnittää syksyn 2020 myllyvehnän termiinihintaan (tammikuu 2020
alkaen) tai perushinnan voi sopia toimitusluvan sopimisen yhteydessä (1.8.2020
alkaen). Ruiserien vastaanottopaikka on Nokian mylly, toimitusjakso on 1.10.2020 –
31.5.2021. Ruis Plus -sopimus tehdään kirjallisena.
Mikäli ostaja/ Raisio laatu- tai vastaanottovaatimuksia muuttaasopimuksen
allekirjoittamisen jälkeen, koskevat muutokset myös Ruis Plus -sopimuksia. Mikäli
Ruis Plus sopimuksen mukainen erä ei täytä vastaanotettaessa laatuvaatimuksia,
sopimus raukeaa toimitettavan erän osalta.

2.

LAATUHINNOITTELU
Viljelykasvierät laatuhinnoitellaan, mikäli muusta ei ole erikseen sovittu.
Markkinahintaisilta sopimuksilta toimitettavat erät laatuhinnoitellaan perushinnan
määräytymishetkellä voimassaolevien laatuehtojen mukaan kuten edellä kohdassa
1.1. on mainittu. Kiinteähintaisissa, toimitusjakso-, Vehnä Plus-, Kaura Plus- ja Ruis
Plus –sopimuksissa perushinnat on sopimuksen teon yhteydessä määritetty, mutta
laatuhinnoittelu tapahtuu erän toimitusajankohdasta sopimisen päivän ehdoilla.
Laatuhinnoitteluperusteet
www.raisio.com/viljat.

on

todettu

internetsivuilta

osoitteessa:
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3.

VALIOKUNTAMAKSUT
Raisio perii MTK/SLC:n kulloinkin vahvistamaa valiokuntamaksua myyjän
mallasohratilityksestä ja öljykasvitilityksestä käytettäväksi mallasohran ja öljykasvien viljelyn edistämiseen tähtääviin tarkoituksiin.

4.

TILITYSAJANKOHTA
Omistusoikeus toimitettuun viljelykasvierään siirtyy Raisiolle, kun Raisio on
hyväksynyt erän vastaanotetuksi. Hyväksytysti toimitettu viljelykasvierä tilitetään
keskimäärin 30 vuorokauden kuluessa vastaanotosta. Tilityksiä voi siirtää
vuodenvaihteen ylitse, mikäli myyjällä on siihen tarvetta.

5.

NÄYTTEET
Mallasohran ja suurimokauran tai Raision ilmoittamista muista viljelykasveista
vastaanoton edellytyksenä on hyväksytty esinäyte. Raisiolle on toimitettava useista
kohdista otettu koko viljaerää edustava esinäyte. Esinäyte on toimitettava Raision
antaman aikataulun ja ohjeiden mukaisesti.
Jos Raision hyväksymästä esinäytteestä huolimatta myyjä ei halua toimittaa
esinäytettä koskevaa erää, laskuttaa Raisio myyjää esinäytteen analysoinnista
aiheutuneista kuluista.
Hylätty esinäyte ei poista sopimuksen mukaista toimitusvelvollisuutta. Raisio voi
halutessaan määrittää esinäytteen perusteella hylätylle erälle toimitusajankohdan
joko sopimuksen alkuperäisen käyttötarkoitukseen tai muuhun käyttötarkoitukseen,
esimerkiksi mallasohra rehuohraksi, suurimokaura rehukauraksi tai leipävehnä
rehuvehnäksi.

6.

TOIMITUSAIKA
Markkinahintaisten
sopimusten
viljelykasvierät
toimitetaan
Raisiolle
sopimussadonkorjuuvuoden elokuun 1. päivän ja seuraavan kalenterivuoden
toukokuun 30. päivän välisenä aikana Raision ja myyjän sopimana ajankohtana
Raision ilmoittamaan paikkaan, jos toimituksesta ei ole erikseen toisin sovittu.
Kiinteähintaisille
sopimuksille
Raisio
voi
halutessaan
määrittää
erän
toimitusajankohdan. Ruis Plus -sopimuksilla on kirjallisesti sovittu toimitusaika.
Vehnä
Plus
-sopimusten
toimitusaika
on
myös
kirjallisesti
sovittu.
Toimitusjaksosopimuksessa
sopimusmäärän
toimitus
ajoittuu
kyseiselle
toimitusjaksolle.

7.

YLEISET LAATU- JA VASTAANOTTOVAATIMUKSET
Viljelykasvien tulee olla vapaata homeesta, salmonellasta ja vieraasta hajusta sekä
väriltään, maultaan ja rakenteeltaan tervettä. Glyfosaattivalmisteiden käyttö ennen
puintia on kielletty. Klormekvattikloridia sisältäviä kasvunsääteitä ei saa käyttää
suurimokauraviljelyksillä. Toimitettavan viljakasvierän tulee täyttää EU:n sekä
kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Viljelykasvierän tulee olla vapaata GMOaineksesta. Elintarvike- ja rehuviljojen viljelyssä lannoitteen käyttö, joka on
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valmistettu yhdyskuntalietteestä, on kielletty. Raision voimassaolevat laatu- ja
vastaanottovaatimukset
on
todettu
Raision
internetsivuilla
osoitteessa:
raisio.com/viljat.
8.

TIEDOT SOPIMUSTUOTANNOSTA
Myyjän on annettava viljelykasveista ja viljelymenetelmistä Raisiolle kaikki Raision
pyytämät tiedot ennen ja jälkeen sadonkorjuun ja Raision edustajalla on oikeus
auditoida esimerkiksi viljelykset ja sadon käsittely.

9.

EETTISET PERIAATTEET
Sopimusviljelijä sitoutuu noudattamaan Raisio-konsernin tavarantoimittajien eettisiä
periaatteita (Raisio Group’s Supplier Code of Conduct). Tavarantoimittajien eettiset
periaatteet
löytyvät
Raisio-konsernin
internetsivuilta:
raisio.com/tavarantoimittajien-eettiset-periaatteet.

10.

YLIVOIMAINEN ESTE
Mikäli myyjä hänestä riippumattoman ulkopuolisen ylivoimaisen esteen vuoksi, kuten
sadon tuhouduttua, ei voi täyttää velvoitteitaan osittain tai kokonaan, myyjän on
toimitettava satovahinkoarvio Raisiolle viimeistään sopimussadonkorjuuvuoden
lokakuun loppuun mennessä. Mikäli arvio toteutuu, vapautuu myyjä toimitusvelvoitteistaan kyseisen satovahinkoerän osalta.
Mikäli
Raisio
tuotantokapasiteetin
muutoksen
tai
tuhoutumisen,
työtaistelutoimenpiteen tai muun Raisiosta riippumattoman ylivoimaisen esteen
vuoksi ei voi täyttää velvoitteitaan kokonaan tai osaksi, Raision on ilmoitettava
asiasta kirjallisesti myyjälle ja Raisio vapautuu kokonaan tai osittain velvoitteistaan.

11.

SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN
Sopimus purkautuu kyseisen erän osalta, jos erä ei täytä Raision laatu- tai
vastaanottovaatimuksia ja Raisio ei eri ehdoinkaan ota kyseistä erää vastaan.
Raisio ottaa jokaisesta erästä mahdollista jälkitarkastusta varten rinnakkaisnäytteen
joka säilytetään niin, että siitä voidaan tehdä tarvittavat määritykset kahden
kuukauden kuluessa vastaanotosta.

12.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN
Tätä
sopimusta
koskevat
erimielisyydet
ratkaistaan
käräjäoikeudessa ensiasteena.

Varsinais-Suomen
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