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RAVINTORAISIO OY:S (nedan Raisio) VILLKOR FÖR KONTRAKTSODLARE 
ÅR 2021 
 
 
1. ALLMÄNNA VILLKOR 

- För odlingskontrakt gäller dessa villkor och dessutom Ravintoraisios allmänna 
anskaffningsvillkor för odlingsgrödor 

- Produkters och tjänsters miljöpåverkan är en viktig aspekt för Raisio. Därför 
rekommenderar vi att kontraktsodlarna odlar minst enligt villkoren i systemet för 
kompensationsbidrag inom jordbruket (Programmet för utveckling av 
landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020)  

- Grundpriset för aktuell vegetationsperiod och kontraktsarvodet fastställs i 
odlingskontrakten när dessa tecknas, men kvalitetsprissättningen sker enligt 
dagen då levernstidpunkten för partiet avtalas. 

 
2. KATEGORIER AV ODLINGSKONTRAKT OCH PRIS 
 

2.1. Kontrakt enligt marknadspris 
Kontrakt enligt marknadspris är ett baskontrakt från vilket man kan avskilja nedan 
nämnda specialkontrakt. I kontrakt enligt marknadspris åtar sig odlaren att odla och 
Raisio att köpa den kontrakterade skörden. Leveranstidpunkten för skörden 
överenskoms ömsesidigt, dock under skördesäsongen 1.8–30.6. 

 

1.2. Kontrakt enligt fixerat pris (terminskontrakt) 
Från kontrakt enligt marknadspris kan ett parti/partier avskiljas till att omfattas av 
ett kontrakt enligt fixerat pris. I kontrakt enligt fixerat pris används som grundpris 
det grundpris om gäller när kontraktet tecknas. I kontrakt enligt fixerat pris tecknas 
för varje fixerat parti ett separat kontrakt som godkänns av vardera parten. 
Kontrakten godkänns med namnteckning eller elektroniskt. 

 

Om ett parti enligt fixerat pris inte uppfyller kvalitetskraven vid mottagningen, men 
Raisio tar emot partiet för annat användningsändamål, blir priset det som 
överenskommits för det andra användningsändamålet i kontraktet enligt fixerat pris. 
Ett parti som tas emot för annat användningsändamål minskar först den olevererade 
kontrakterade mängden i kontraktet enligt fixerat pris och därefter den olevererade 
kontrakterade mängden i kontraktet enligt marknadspris. 

 

Leveranserna hänförs till partiet i kontraktet enligt fixerat pris tills mängden i 
kontraktet har uppfyllts i sin helhet (+/-10 %). För den överskridande delen av 
leveranser som hänför sig till kontraktet enligt fixerat pris (dvs. kontrakterad mängd 
till marknadspris) fastställs grundpriset på det sätt som beskrivs ovan i punkt 1.1. 
Om odlaren har olika kategorier av kontrakt för en och samma odlingsgröda, hänförs 
leveranserna alltid först till kontraktet enligt fixerat pris. När kontraktet enligt fixerat 
pris är uppfyllt hänförs leveranserna till eventuella andra kontrakt. 
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Kontrakt enligt fixerat pris för odlingsgrödor förutsätter att hela den kontrakterade 
mängden till fixerat pris levereras till den adress som Raisio anvisar. Om den 
kontrakterade leveransen inte förverkligas, ersätter säljaren Raisio med det pris som 
överenskommits för olevererad mängd och för andra kostnader som uppstår på grund 
av utebliven leverans. 

 
1.3. Vehnä Plus-kontrakt 

Från kontrakt enligt marknadspris på vete kan ett parti/partier avskiljas till att 
omfattas av Vehnä Plus-kontrakt. I Vehnä Plus-kontrakt bildas grundpriset på 
kvarndugligt vår- eller höstvete av Euronexts (Matif) futureprisnotering vid 
försäljningstillfället och av basis (grunden för prissättningen) som meddelas skilt för 
sig. Kontrakt kan tecknas när Raisio börjar notera basis för Euronext (Matif)-
noteringen i december 2021. 
 Den futuremånad som ska noteras meddelas under spannmålspriset på Raisios 

hemsida 
 Basis noteras dagligen och kan ses på Raisios hemsida under viljan hinnat. Priset 

kan noteras vardagar kl. 12.00–15.00. 
 Euronexts futurenotering (Bid) finns på sidan Raision viljan hinnat via länken. 
 Priset på kvarnvete ska fixeras fram till slutet på den månad som föregår 

futureperiodens slut. 
 Kvarndugligt vete ska levereras före utgången av futureperiodens sista månad. 
 Kontraktet tecknas skriftligen, och i det fastställs kontrakterad mängd, 

futureperiod och basis. 
 

Leveranserna hänförs först till Vehnä Plus-kontraktet tills mängden i kontraktet 
uppfyllts i sin helhet (+/-10 %). Om ett parti till Vehnä Plus-kontrakt inte uppfyller 
kvalitetskraven vid mottagandet, men Raisio ändå tar emot det för annat 
användningsändamål, prissätts partiet i fråga enligt det andra 
användningsändamålet. Ett parti som tas emot för annat användningsändamål 
minskar först den olevererade kontrakterade mängden i Vehnä Plus-kontraktet och 
därefter den olevererade kontrakterade mängden i marknadspriskontraktet. 

 

1.4. Kaura Plus-kontrakt 
Från grynhavrekontrakt enligt marknadspris kan ett parti/partier avskiljas till att 
omfattas av Kaura Plus-kontrakt. I Kaura Plus-kontrakt bildas priset på grynhavre av 
grundpriset, kvalitetsprissättningen och kontraktsarvodet 5 €/ton. Kontraktsarvode 
betalas, om grynhavren uppfyller alla mottagningskrav, dess hektolitervikt är minst 
58 kg och om andelen små kärnor (< 2 mm) är högst 4 % i det levererade partiet. 
Grynhavrepartierna levereras under tiden 1.10.2020–31.5.2021. 
 
Leveranserna hänförs först till Kaura Plus-kontraktet tills mängden i kontraktet 
uppfyllts i sin helhet (+/-10 %). Raisio har rätt att ändra mottagningskraven efter 
att ett kontrakt bestyrkts och ändringarna gäller också Kaura Plus-kontrakt. Om ett 
parti enligt Kaura Plus-kontrakt inte uppfyller kvalitetskraven vid mottagandet, men 
Raisio tar emot det för annat användningsändamål, prissätts partiet i fråga enligt det 
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andra användningsändamålet. Parti som tas emot för annat användningsändamål 
minskar först avtalade olevererade kontrakterade mängden i Kaura Plus-kontraktet 
och därefter den olevererade kontrakterade mängden i marknadspriskontraktet. 

 
1.5. Kontrakt enligt leveransperiod 

Från kontrakt enligt marknadspris kan ett parti/partier avskiljas till att omfattas av 
kontrakt enligt leveransperiod. I kontrakt enligt leveransperiod används som 
grundpris det grundpris som gäller vid försäljningstidpunkten för grödan plus 
kontraktodlingsarvodet. Försäljningen av spannmål enligt leveransperiod ska ske 
innan leveransperioden börjar. Kontraktsarvode betalas ut om det levererade partiet 
uppfyller Raisios kvalitets- och mottagningskrav. Raisio tecknar kontrakt enligt 
leveransperiod för kvarnvete, råg och grynhavre. 

 

För kontrakt enligt leveransperiod betalas kontraktsarvode enligt följande 
 leveranser 1.10–30.12.2020, kontraktsarvode 3 €/ton. 
 leveranser 1,1–31.3.2021, kontraktsarvode 4 €/ton 
 leveranser 1.4–30.6.2021, kontraktsarvode 7 €/ton  

 
 

Leveranserna hänförs först till kontrakt enligt leveransperiod tills mängden i 
kontraktet uppfyllts i sin helhet (+/-10 %). Raisio har rätt att ändra 
mottagningskraven efter att kontraktet bestyrkts och ändringarna gäller också 
kontrakt enligt leveransperiod. Om ett parti som hänför sig till ett kontrakt enligt 
leveransperiod inte uppfyller kvalitetskraven vid mottagandet, men partiet ändå på 
basis av kvaliteten kan tas emot för annat användningsändamål, prissätts partiet 
enligt det andra ändamålet. Parti som tas emot för annat användningsändamål 
minskar först den olevererade kontrakterade mängden enligt leveransperiod och 
därefter den olevererade kontrakterade mängden i marknadspriskontraktet.  

 
1.6. Ruis Plus-kontrakt 
 

Från rågkontrakt enligt marknadspris kan ett parti/partier avskiljas till att omfattas 
av Ruis Plus-kontrakt. I Ruis Plus-kontrakt bildas grundpriset för rågpartier som 
uppfyller kvalitetskraven av grundpriset för kvarndugligt vete (Raisio) vid 
försäljningstillfället och av ett rågtillägg på 10 €/ton. Grundpriset kan fixeras vid 
terminpriset på kvarnvetet hösten 2021 (från och med januari 2021). Det går också 
att komma överens om grundpriset i samband med att leveranslöfte avtalas (från 
och med 1.8.2021). Rågpartierna mottas vid kvarnen i Nokia, leveransperioden är 
1.10.2021–31.5.2022. Ruis Plus-kontraktet tecknas skriftligen.  
 
Leveranserna hänförs först till Ruis Plus-kontraktet tills mängden i kontraktet 
uppfyllts i sin helhet (+/-10 %). Om Raisio ändrar kvalitets- och mottagningskraven 
efter att kontraktet undertecknats gäller ändringarna också Ruis Plus-kontrakt. Om 
ett parti enligt Ruis Plus-kontrakt inte uppfyller kvalitetskraven vid mottagningen, 
hävs kontraktet för partiet.  
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2. HÄVNING AV KONTRAKT 
Kontraktet hävs för partiet i fråga, om det inte uppfyller Raisios kvalitets- och 
mottagningskrav och om Raisio inte kan ta emot partiet för annat 
användningsändamål. 

 

Raisio tar ett parallellprov för eventuell eftergranskning av varje parti. Provet sparas 
två månader för att nödvändiga kontroller ska kunna göras. 

 

3. TILLÄMPLIGA LAGRUM OCH LÖSNING AV TVISTER 
Tvister som gäller detta kontrakt löses i Egentliga Finlands tingsrätt som första 
instans.  

 


