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RAVINTORAISIO OY:N (jäljempänä Raisio) VILJELYSSOPIMUSEHDOT 
SOPIMUSVILJELIJÖILLE VUODELLE 2022 
 
 
1. YLEISET EHDOT 

- Viljelysopimuksissa noudatetaan näiden sopimusehtojen lisäksi Ravintoraision 
viljelykasvien yleisiä hankintaehtoja 

- Raisiolle tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutukset ovat tärkeä asia, siksi 
suosittelemme sopimusviljelijöitä viljelemään vähintään maatalouden 
ympäristökorvausjärjestelman ehtojen mukaisesti (Manner-Suomen 
Maaseutuohjelma 2014-2020)  

- Kasvukausikohtaisten viljelysopimusten perushintojen määräytyminen ja 
sopimuspalkkio on sopimuksen teon yhteydessä määritetty, mutta 
laatuhinnoittelu tapahtuu erän toimitusajankohdasta sopimisen päivän mukaan. 

 
2. VILJELYSOPIMUSTYYPIT JA HINNAT 
 

2.1 Markkinahintaiset sopimukset 
Markkinahintainen sopimus on perussopimus, joista voidaan eriyttää alla mainittuja 
erikoissopimuksia. Markkinahintaisessa sopimuksessa viljelijä sitoutuu viljelemään ja 
Raisio ostamaan sopimuksen alaisen sadon. Sadon toimitusaika sovitaan yhteisesti, 
kuitenkin satokauden aikana 1.8. – 30.6. 

 

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 hyväksymä sopimus. 
Hyväksynnät voidaan tehdä allekirjoittamalla tai sähköisesti. 

 

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 sopimus-
määrää.  

 

Kiinteähintaiselle osuudelle kohdistetaan toimitukset kunnes kiinteähintainen 
sopimusmäärä täyttyy kokonaisuudessaan (+/-10 %). 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. 
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Viljelykasvien kiinteähintainen sopimus edellyttää koko kiinteähintaisen 
sopimusmäärän toimitusta Raision osoittamaan toimituspisteeseen. Mikäli 
sopimuksen mukaista toimitusta ei tapahdu, myyjä korvaa Raisiolle toimittamatta 
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). Sopimuksen voi tehdä kun 
Raisio aloittaa noteeraamaan basista joulukuun 2022 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 (Bid) 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 
 

Vehnä Plus sopimukselle kohdistetaan toimitukset kunnes sopimusmäärä täyttyy 
kokonaisuudessaan (+/-10 %). 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 pikkujyvien määrä (alle 2 mm jyvät), on 
korkeintaan 4 % toimituserästä. Suurimokauraerät toimitetaan 1.10.2022 - 
31.5.2023 välisenä aikana.    

 

Kaura Plus sopimukselle kohdistetaan toimitukset kunnes sopimusmäärä täyttyy 
kokonaisuudessaan (+/-10 %).Raisiolla on oikeus muuttaa vastaanottovaatimuksia 
sopimuksen vahvistamisen jälkeen ja muutokset koskevat myös Kaura Plus -
sopimuksia. Mikäli Kaura Plus sopimuksen mukainen toimituserä ei täytä 
vastaanotettaessa laatuvaatimuksia, mutta Raisio vastaanottaa erän muuhun  
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käyttötarkoitukseen, hinnoitellaan erä kyseisen käyttötarkoituksen mukaisella 
hinnalla. Muuhun käyttötarkoitukseen vastaanotettu erä vähentää ensin Kaura Plus -
sopimuksen ja ylimenevältä osalta markkinahintaisen sopimuksen toimittamatta 
olevaa sopimusmäärää. 

 
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 – 31.12.2022, sopimuspalkkio 3 €/tonni 
 toimitukset 1.1. – 31.3.2023, sopimuspalkkio 4 €/tonni 
 toimitukset 1.4. – 30.6.2023, sopimuspalkkio 7 €/tonni  

 

Toimitusjaksosopimukselle kohdistetaan toimitukset kunnes sopimusmäärä täyttyy 
kokonaisuudessaan (+/-10 %). 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 mark-
kinahintaisen 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 2022 myllyvehnän termiinihintaan (tammikuu 2022 
alkaen) tai perushinnan voi sopia toimitusluvan sopimisen yhteydessä (1.8.2022 
alkaen). Ruiserien vastaanottopaikka on Nokian mylly, toimitusjakso on 1.10.2022 – 
31.5.2023. Ruis Plus -sopimus tehdään kirjallisena.  
 
Ruis Plus sopimukselle kohdistetaan toimitukset kunnes sopimusmäärä täyttyy koko-

naisuudessaan (+/-10 %). Mikäli Raisio muuttaa laatu- tai vastaanottovaatimuksia 
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, koskevat muutokset myös Ruis Plus -
sopimuksia. Mikäli Ruis Plus sopimuksen mukainen erä ei täytä vastaanotettaessa 
laatuvaatimuksia, sopimus raukeaa toimitettavan erän osalta.  
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2. 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. 

 

3. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN  
Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen 
käräjäoikeudessa ensiasteena.  

 


