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1. Laatuehdot 
Viljan on oltava alkuperältään suomalaista, tuleentunutta, tervettä, väriltään ja muulta ulkonäöltään sekä hajultaan normaalia. Viljaan 
ei ole saanut käyttää glyfosaatti-valmistetta, siinä ei saa olla peittausainetta, tuholaisia tai ulosteita, eikä torajyviä yli 0,05 %, eikä se 
saa olla tuotettu tilalla, jolla on todettu salmonellaa. Yhdyskuntapuhdistamolietteitä sisältävien lannoitteiden käyttö ei ole sallittua. 
Muiden hyväksyttyjen kiertolannoitteiden käyttö on suositeltavaa. Yhdyskuntapuhdistamolietteitä sisältävien lannoitteiden käyt-

töä saman kasvukauden aikana ei ole sallittua. Muiden hyväksyttyjen kiertolannoitteiden käyttö on suositeltavaa Klormekvatti 

(CCC) valmisteiden käyttö ei ole sallittu mylly/vientikauralla. Viljan hometoksiinipitoisuudet eivät saa ylittää EU:n voimassa olevia 
asetuksia ja suosituksia. Perushinta ilmoitetaan vastaanottopaikkakohtaisesti. Mikäli vilja ei laadultaan täytä perushintaisen viljan vaa-
timuksia, hyväksytään se kuitenkin vastaanotettavaksi, mikäli se täyttää sopimuksen vähimmäisvaatimukset. Sopimuksen mukaisen 
viljaerän toimitusvelvollisuus säilyy vaikka vilja ei täytä vähimmäislaatuvaatimuksia. 

 
2. Hinta ja hinnoitteluperusteet 
Hintana käytetään peruslaatuisella viljalla sopimukseen merkittyä hintaa. Hinta voidaan kiinnittää joko sopimuksenteko- hetkellä tai 
myöhemmin. Hintaa ei voi kumpikaan osapuoli myöhemmin muuttaa. Perushinta tarkoittaa hintaa, joka maksetaan vastaanottopaik-
kaan toimitetusta perushintalaatuisesta viljasta. Perushintalaadusta poikkeavien laatutekijöiden vaikutus kauppahintaan lasketaan 
vastaanottopaikan toimitushetkellä voimassaolevien laatuhinnoitteluperusteiden mukaisesti. Hinnoittelu tapahtuu vastaanottolaadun 
ja -määrän perusteella. Jos toimituserä on alle 10 000 kiloa, myyjältä peritään pienerämaksu. Mikäli hinnalla kiinnitetty viljaerä, tai osa 
siitä jää toimittamatta, myyjä on velvollinen maksamaan kiinnityshinnan ja toimitushetken välisen hintaeron puuttuvasta määrästä. 
Toimitushetken hinta määräytyy sillä hetkellä kun myyjä vahvistaa, ettei voi toimittaa sopimuksen mukaista viljaerää, tai viimeistään 
sopimukseen merkityn toimitusajankohdan viimeisenä päivänä. Hintaero voi syntyä myös siitä että sopimuserän laatu ei täytä vähim-
mäislaatuvaatimuksia. 

 
3. Toimitus 
Vilja toimitetaan sopimuksen mukaisesti viimeistään sopimukseen merkittynä toimitusajankohtana. Ostaja voi halutessaan myöhäs-
tyttää viljan toimitusta enintään yhden kuukauden sopimukseen merkitystä. Tämä ei aiheuta muutoksia hintaan. Tavara on luovutettu 
ostajalle, kun se on purettu kuljetusvälineestä vastaanottopaikalla. Toimitusmäärä täyttyy kun sopimusmäärä on toimitettu täysin 
kuljetuserin (Toimitus ei kuitenkaan saa poiketa yli +/- 10 % sopimusmäärästä). Toimitusmäärän ylittäessä sopimusmäärän yli 10 % 
maksetaan sopimushinta sopimusmäärälle. Ostaja sopii viljan lastauksesta myyjän kanssa ja varaa purkausajan vastaanottavalta va-
rastolta. Ostaja veloittaa kuljetusrahdin tilityksestä sopimukseen merkityn rahdin mukaisesti tai toteutuneiden kuormien mukaisesti, 
jos kuormien koko poikkeaa sopimuksesta tai hintaan sisältyvät kuljetusehdot ylittyvät. Jos myyjä järjestää kuljetuksen itse, varaa 
ostaja myyjälle purkuajan toimitusvarastolta ja ilmoittaa siitä myyjälle. Kuorman mukana on aina lähetettävä täytetty viljapassi. 

 
4. Kuljetusehdot 
Rahti velotaan sopimukseen merkityn vastaanottopaikan ja myyjän varaston väliseltä matkalta. Mikäli ostaja vastaanottaa tavaran 
muualle kuin sopimuksessa määritettyyn vastaanottopaikkaan, ostaja vastaa toimituspaikan muutoksesta aiheutuvasta lisärahdista. 
Rahti velotaan kuormakohtaisesti toimitettujen kuormien mukaan viljatilityksen yhteydessä. 

 
5. Vakuutus 
Myyjä vakuuttaa kaupan kohteena olevan viljaerän kunnes omistusoikeus on siirtynyt (toimitushetkellä) ostajalle. 

 
6. Laadunmääritys 
Laatu määritetään kuorman purkauksen yhteydessä otettavasta näytteestä. Viljan laatuhinnoittelussa Hankkija Oy:n varastoihin käy-
tetään internet-sivuillamme (www.hankkija.fi) sopimuksen tekohetkellä esillä olevaa laatuhinnoittelu-taulukkoa.  

 
7. Kauppahinnan maksaminen 
Ostaja maksaa kauppahinnan 30 päivän kuluttua tavaran vastaanotosta. Ostajan omien rehutehtaiden ja satama-varastojen osalta mak-
suaika on 14 pv toimituksesta. 

 
8. Sopimuksen täyttämättä jättäminen 
Tähän sopimukseen sovelletaan voimassaolevaa kauppalakia.  

 
9. Erimielisyyksien selvittäminen 
Tähän sopimukseen mahdollisesti liittyvät erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. 
Ellei sovintoon päästä, asia jätetään Helsingin käräjäoikeuden tai myyjän kotipaikan alioikeuden ratkaistavaksi. 
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10. Luomutuotannon lisäehdot 
 
Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (EY) 834/2007 ja komission asetuksen (EY) 889/2008 mukaisesti tuotettu tuote. 
Sopimuksella olevien erien vastaanotto edellyttää erillistä, eräkohtaista vakuutta (VILJAPASSI) kaikista eristä tuottajan allekirjoitta-
mana (alkuperäinen allekirjoitus). 
Vakuuden antajan tulee olla sama kuin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli. 
Viljapassi on eräkohtainen vakuutus ja se on varustettava: 
*Tunnisteella (eränumero), joka kytkee erän viljelijän omaan tuotantopanos- ja tuotekirjanpitoon. 
*Toimijaa valvovan viranomaisen tunnusnumerolla (FI-EKO XXX) 
*Yksiselitteisellä, kattavalla kuvauksella tuotteesta ja tuotantotavasta (eli maininta LUOMU ja VILJALAJI, ja tuotantotapa, jne.) 
*Kyseisen erän tuotantovuodella  
 
Sopimuksella olevia eriä ei vastaanoteta toimituspaikassa ilman sopimuksen mukaisesti laadittua eräkohtaista vakuutta eli täydellistä 
viljapassia. 
 
Hyväksymällä sopimuksen myyjä vakuuttaa: Luovuttaneensa ostajalle kaikki tarvittavat tiedot kauppaerän tuotannosta, kauppaerän 
olevan vapaa epäkohdista ja epäilyistä luomulainsäädännön noudattamatta jättämisen suhteen, sekä että myyjällä on asianmukaiset 
valtuudet kaupan suorittamiseen ja toteuttamiseen. 
 


