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RAVINTORAISIO OY:N VILJELYKASVIEN YLEISET HANKINTAEHDOT
Voimassa 20.12.2020 lukien

1. VILJAN HINTA, TOIMITUSMÄÄRÄ, TOIMITUSAIKA, TOIMITUS-PAIKKA JA
SOPIMUKSEN KESTO
Viljaerän perushinta määräytyy kaupantekohetkellä. Perushinta vahvistetaan sähköisesti
tekstiviesti/sähköpostiviestillä, jonka myyjä saa automaattisesti kaupan sopimisen jälkeen. Samassa
viestissä vahvistetaan viljanmäärä, hyväksytään nämä yleiset hankintaehdot ja vahvistetaan
toimituspaikka ja –aika.
Perushinta noteerataan viljelykasvi- ja toimituspaikkakuntakohtaisesti Raision verkko-sivuilla
raisio.com/viljelijat/viljelykasvien hinnat –sivulla tai sopimusviljelijöiden Viljalaari palvelussa
raisio.com/viljalaari.
Kasvukausikohtaisten viljelysopimusten kuvauk-set ja ehdot julkistetaan ennen sopimusten teon
aloittamista.
Sopimuksista
tiedotetaan
viljelijöitä
raisio.com/viljelijat
verkkosivuilla
ja
sähköpostiviestillä.

2. VILJAN LAATU JA LAATUHINNOITTELU
Ostaja todentaa vastaanotettavan viljaerän laadun ottamansa vastaanottonäytteen perusteella ja
analyysitiedot ovat viljelijän nähtävissä Raision Viljalaari palvelussa. Ostaja ilmoittaa viljan
vastaanottovaatimukset ja laatua vastaavan hinnoittelun
viljelykasvikohtaisesti Raision
verkkosivuilla raisio.com/viljelijat/viljelykasvien hinnat -sivulla.
Ostaja analysoi viljelykasvinäytteet

yleisesti käytetyillä menetelmillä.

Ostaja laatuhinnoittelee viljelykasvierät, mikäli muusta ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Viljaerät
laatuhinnoitellaan perushinnan määräytymishetkellä voimassaolevien laatuehtojen mukaan.

3. 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 kasvun-sääteitä ei saa käyttää suurimokauraviljelyksillä.
Toimitettavan viljakasvierän tulee täyttää EU:n sekä kansallisen lainsäädännön vaatimukset.
Viljelykasvierän tulee olla vapaata GMO-aineksesta. Elintarvike- ja rehuviljojen viljelyssä lannoitteen
käyttö, joka on valmistettu yhdyskuntalietteestä, on kielletty. Ostajan voimassaolevat laatu- ja
vastaanotto-vaatimukset julkaistaan Raision verkkosivuilla.

4. 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 Ostajan hyväksymästä esinäytteestä huolimatta myyjä ei halua toimittaa esinäytettä koskevaa
erää, Raisiolla on oikeus laskuttaa myyjää esinäytteen analysoinnista aiheutuneista kuluista.
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5. TILITYSAJANKOHTA
Omistusoikeus toimitettuun viljelykasvierään siirtyy Raisiolle, kun Raisio on hyväksynyt erän
vastaanotetuksi. Hyväksytysti toimitettu viljelykasvierä tilitetään keskimäärin 30 vuorokauden
kuluessa vastaanotosta.

6. TIEDOT VILJELYKASVIN TUOTANNOSTA
Myyjän on annettava viljelykasveista ja viljelymenetelmistä Ostajalle kaikki Raision pyytämät tiedot
ennen ja jälkeen sadonkorjuun ja Raision edustajalla on oikeus auditoida esimerkiksi viljelykset ja
sadon käsittely.

7. EETTISET PERIAATTEET
Myyjä sitoutuu noudattamaan Raisio-konsernin tavarantoimittajien eettisiä periaatteita (Raisio
Group’s Supplier Code of Conduct) ja ihmisoikeuspolitiikkaa. Tavarantoimittajien eettiset periaatteet
löytyvät Raision verkkosivuilta raisio.com/vastuullisuus/kestava-ruokaketju/.

8. YLIVOIMAINEN ESTE
Mikäli myyjä hänestä riippumattoman ulkopuolisen ylivoimaisen esteen vuoksi, kuten esimerkiksi
sadon tuhouduttua, ei voi täyttää velvoitteitaan osittain tai kokonaan, myyjän on ilmoitettava
vahinkoarvio Raisiolle viipymättä. Mikäli arvio toteutuu, vapautuu myyjä toimitusvelvoitteistaan
kyseisen erän 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.

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

10. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan
Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa ensiasteena.
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