APETIT KASVIÖLJY OY:N YLEISET RYPSIN JA RAPSIN
OSTOEHDOT SATOKAUSI 2022-2023
1. Sopimus
Nämä yleiset sopimusehdot ovat kiinteä osa myyjän (myöhemmin Myyjä) ja ostajan Apetit
Kasviöljy Oy:n (myöhemmin Apetit) välistä sopimusta, jonka Myyjä ja Apetit tekevät
suomalaisen rypsin/rapsin siemenen (myöhemmin Tavara) kaupasta. Sopimuksella Myyjä
sitoutuu toimittamaan sovitun määrän sovittuna aikana Tavaraa Apetitille. Apetit puolestaan
sitoutuu vastaanottamaan ja maksamaan sovitun kauppahinnan sopimuksen mukaisesta
toimitetusta Tavarasta.
Mikäli sopimusmäärä muuttuu oleellisesti tai kasvusto tuhoutuu, siitä pitää ilmoittaa Apetitille
viipymättä, jotta osapuolet voivat sopia korvaavista toimituksista/eristä tai muusta
kompensaatiosta sopimusehtojen täyttämiseksi. Ilmoitus on tehtävä viimeistään: kevätlajikkeet
31.10. ja syyslajikkeet 31.5. mennessä.

2. Kylvösiemen
Tuotettavan Tavaran kylvösiemenenä on käytettävä virallisesti tarkastettua sertifioitua
Ruokaviraston julkaisemassa Kasvilajikelautakunnan kasvilajikeluettelossa olevaa rypsi/rapsilajiketta (ei geenimuunneltu) tai muuta Apetitin erikseen kirjallisesti hyväksymää 00lajiketta.

3. Hinta
Apetit julkaisee internetsivustollaan apetit.fi/viljelijalle perushintalaatuisten rypsien ja rapsien
ostohinnat (=hinta) ja laatuhinnoitteluperusteet suomalaisille viljelijöille.

4. Kauppahinta
Kauppasopimuksessa Myyjä ja Apetit sopivat määrän, toimitusjakson, toimituspaikan,
laatuvaatimukset, hinnan, laatuhinnoitteluperusteet ja mahdolliset erityisehdot.
Hinta voidaan kiinnittää kaupanteon yhteydessä tai jättää se myöhemmin kiinnitettäväksi.
Myyjän on kiinnitettävä hinta viimeistään sovitun toimitusjakson alkuun mennessä. Kiinnitys
tehdään Apetitin julkaisemaan hintaan. Sopimushinnaksi tulee kiinnityshetkellä julkaistu hinta ja
laatuhinnoittelu tehdään hinnankiinnityshetkellä voimassa olevin perustein.
Kiinnitettyä hintaa tai laatuhinnoitteluperusteita ei kumpikaan osapuoli voi myöhemmin
yksipuolisesti muuttaa. Ellei Myyjä ole kiinnittänyt hintaa, kiinnitetään hinta silloin, kun hän sopii

Tavaran vastaanotosta Apetitin kanssa. Jos hintaa ei ole kiinnitetty toimitusjakson alkuun
mennessä, hinta on toimitusjakson alkaessa Apetitin julkaistu hinta.

5. Toimitus
Myyjä varaa vastaanottoajan Apetitin ajanvarausjärjestelmästä ja toimittaa Tavaran
kustannuksellaan sovittuun vastaanottopaikkaan sovittuna aikana. Tavara on luovutettu
Apetitille, kun se on purettu kuljetusvälineestä vastaanottopaikalla.
Toimitusmäärä täyttyy kun sovittu määrä on toimitettu täysin kuljetuserin. Määrä ei kuitenkaan
saa poiketa enempää kuin +/- 10 % sopimusmäärästä.
Myyjä on kuljetuksen järjestäjänä vastuussa siitä, että kuljetusväline on puhdistettu ja sen
lastitila lastausta aloitettaessa on tyhjä, puhdas, kuiva ja hajuton niin, että kuljetettava Tavara ei
kontaminoidu kuljetusvälineestä. Käytettävän kuljetusliikkeen ja ajoneuvon tulee olla
rehukuljetuksista vastaavan Ruokaviraston asiakasrekisterissä. Ajoneuvon lastitilan on oltava
peitettynä ehjällä ja puhtaalla kuormapeitteellä kuljetuksen aikana ja aina myös tyhjänä
ajettaessa.
Apetitin Myyjälle lähettämä sopimusnumero on aina ilmoitettava toimituksen yhteydessä tavaran
vastaanottajalle.

6. Laatuehdot
Tavaran on oltava tuleentunutta, tervettä, väriltään ja muulta ulkonäöltään sekä hajultaan
normaalia. Siinä ei saa olla peittausainetta, tuholaisia, ulosteita eikä muita haitallisia vieraita
aineita. Keväällä puitua rypsiä ja rapsia ei oteta vastaan. Viljelyssä käytettävän lannoitteen tulee
täyttää kulloinkin voimassa olevat kyseiselle lannoitevalmisteelle asetetut
lainsäädäntövaatimukset ja viljelyssä tulee noudattaa EU:n maatalouspolitiikan mukaisia hyviä
viljelykäytäntöjä. Satokaudesta 2018 alkaen yhdyskuntapuhdistamolietteitä ja -jätteitä
sisältävien lannoitevalmisteiden käyttö ei ole sallittua.
Tavarassa ei saa olla lainkaan sinapinsiemeniä. Lisäksi Tavaran hinnoittelussa ja
vastaanottokelpoisuudessa noudatetaan seuraavia ehtoja:

Perushintalaatu ja vastaanottorajat:
- Seulonnan perushintalaatu on 0-0,5 % ja se saa olla enintään 3 %. Seulonta määritetään 3,0
mm ja 1,1 mm:n seuloilla.
Näiden kahden seulojen väliin jääneestä aineksesta määritetään alla olevat laatutekijät.
- Kosteuden perushintalaatu ja vastaanottoraja on 9 %.

- Öljypitoisuuden perushintalaatu on 40 % ja sen on oltava vähintään 33 % (9 % kosteudessa).
- Proteiinittoman ja rasvattoman aineksen, PRA- arvon perushintalaatu on 38-40 % ja se saa
olla enintään 45 % (9 % kosteudessa).
PRA muodostuu laskentakaavasta 100 % vähennettynä valkuaispitoisuudella ja
öljypitoisuudella (9 % kosteudessa).
- Lehtivihreäpitoisuuden perushintalaatu on 0-30 mg/kg.
- Erukahappopitoisuus saa olla enintään 1 % rasvahapoista.
- Glukosinolaattipitoisuus saa olla enintään 18 µmol/g (9 % kosteudessa).
- Vapaita rasvahappoja (öljyhappoina) saa olla enintään 2 %.
Mikäli Tavaran jokin laatutekijä ei täytä arvoltaan edellä olevaa vastaanottorajaa, sitä ei
hyväksytä sopimuksen mukaiseksi toimitukseksi. Tällöin vastaanotosta ja ehdoista on sovittava
osapuolten kesken erikseen. Kosteudeltaan yli 9 % olevan Tavaran vastaanotosta on aina
sovittava etukäteen ostajan kanssa. Mikäli Apetit on ottanut vastaan Tavaran, mikä ei täytä
kaikkia edellä olevia vaatimuksia, sitä ei enää palauteta, vaan hintaan tehdään laatuhinnoittelun
mukaiset hintamuutokset.
7. Torjunta-ainejäämät
Jos viljelmään tai satoon on ennen sadonkorjuuta käytetty torjunta-aineita tai kemikaaleja, takaa
Myyjä, että niitä on käytetty pelkästään sanottujen aineiden valmistajien tai markkinoijien
antamien ohjeiden mukaisesti ja että käyttö on ollut voimassa olevan lainsäädännön mukaista.
Glyfosaatti-valmistetta ei kasvustoon ole saanut käyttää. Mitään sadonkorjuun jälkeistä
kemiallista käsittelyä ei saa tehdä.

8. Laatuhinnoittelu ja tilityspaino:
Kosteus
Yli 9 % kostean Tavaran tilityspaino on vastaanotetun erän punnittu paino muunnettuna 9 %
kosteutta vastaavaksi. Alle 9,0 % kostean Tavaran hintaa korotetaan 0,2 €/tonni (alv 0 %)
jokaista 0,1 %-yksikköä kohti 7,5 % kosteuteen saakka. Veloituksesta, joka peritään yli 9,0 %
kostean Tavaran kuivatuksesta, on sovittava etukäteen Ostajan kanssa.
Öljypitoisuus
Hintaa korotetaan 0,15 % kutakin öljypitoisuuden 0,1 %-yksikköä kohti, jolla öljypitoisuus ylittää
40 % määriteltynä 9 % kosteasta siemenestä. Hintaa alennetaan vastaavasti, jos öljypitoisuus
alittaa 40 %.

Seulonta
Seulonnan ollessa välillä 0–0,5 % (3,0 ja 1,1 mm:n, seuloilla määritettynä) hinta ei muutu
seulonnan perusteella. Seulonnan ollessa suurempi kuin 0,5 % hintaa alennetaan 0,25 %
kutakin 0,1 %-yksikköä seulontaa kohti
PRA – arvo (proteiiniton ja rasvaton aines)
PRA- arvo kuvaa sitä osaa Tavarasta 9 % kosteudessa, joka ei ole öljyä eikä valkuaista. PRAarvon ollessa välillä 38-40 % hinta ei muutu. Hintaa korotetaan 0,25 % kutakin PRA-arvon 0,1
%-yksikköä kohti, jolla PRA alittaa 38 % määriteltynä 9 % kosteasta siemenestä. Hintaa
alennetaan vastaavasti, jos PRA ylittää 40 %.
Lehtivihreä
Tavaran lehtivihreäpitoisuuden ylittäessä 30 mg/kg siemenen hintaa alennetaan 0,6 %-yksiköllä
kultakin 30 mg ylittävältä milligrammalta.
Huom! Lehtivihreäpitoisuuden osalta vähennämme enintään 50 prosenttia perushinnasta
toimitusjaksolla 22.9.-31.12.2022.

9. Tilitys ja kauppahinnan maksu
Apetit lähettää postitse Myyjälle tilityksen, josta ilmenevät kauppahinta, vastaanottomäärä ja laatu, laatutekijöiden vaikutus hintaan sekä muut tilitykseen vaikuttavat tekijät.
Apetit maksaa kauppahinnan 30 päivän kuluessa Tavaran vastaanotosta Myyjän ilmoittamalle
pankkitilille.

10. Muut ehdot
Apetitilla on oikeus vähentää pienkuormamaksua alle 10 000 kg:n eriltä. Kantvikin tehtaalle
toimitetuista eristä ei peritä pienkuormamaksua.
Välittäjänä toimivan liikkeen tulee ilmoittaa Apetitille tiedot kylvöalasta ja lajikkeesta. Tavaraa
toimitettaessa Myyjä ilmoittaa Apetitille sopimuksen tunnistetiedot ja lajiketiedot. Osapuolet
sitoutuvat valvottuun tuotantoketjuun pellolta Apetitin varastolle.
Jos toimitusmäärä ylittyy enemmän kuin 10 % sopimusmäärästä, Apetit tilittää sopimusmäärän
ylittävältä osalta toimituspäivän päivänhinnan. Ylimennyt määrä lasketaan sopimusmäärästä
ilman toimitusmarginaalia.
Jos Myyjä ei toimita Tavaraa sopimuksen mukaisesti toimitusajan päättymiseen mennessä,
Apetitilla on oikeus veloittaa toimittamatta olevaa määrää vastaava sopimushinnan ja
toimitusajan päättymispäivän ostohinnan Nyt-hinnan ero Myyjältä, jos Nyt-hinta on korkeampi,

kuin sopimushinta. Toimittamatta jäänyt määrä lasketaan sopimusmäärästä ilman
toimitusmarginaalia.
Jos Myyjä on tyytymätön vastaanoton laadunmääritykseen, voi hän vaatia riidanalaisten
laatutekijöiden osalta rinnakkaisnäytteen jälkitarkastusta tehtäväksi ulkopuolisessa
laboratoriossa. Vaatimus jälkitarkastuksesta on tehtävä Apetitille kahden viikon kuluessa
tilityksestä. Jos jälkitarkastuksen tulos poikkeaa vastaanottoanalyysin tuloksesta enemmän kuin
jäljempänä esitetyn sallitun poikkeaman verran, tehdään laatuhinnoittelu jälkitarkastuksen
tuloksen mukaisesti ja Apetit maksaa jälkitarkastuksen kustannukset. Muussa tapauksessa
hinnoittelu jää vastaanottoanalyysin mukaiseksi ja jälkitarkastuskustannuksista vastaa Myyjä.
Laadunmäärityksessä sallittavat poikkeamat (+/-) ovat: kosteus 0,3 %-yksikköä, öljypitoisuus
0,5 %-yksikköä, valkuaispitoisuus 0,4 %-yksikköä, PRA-arvo 0,5 %-yksikköä, seulonta 0,2 %yksikköä lisättynä 10 %:lla vastaanottotuloksen ja jälkitarkastustuloksen keskiarvosta ja
lehtivihreäpitoisuus 3 mg/kg kun arvo on alle 50 mg/kg, 5 mg/kg kun arvo on välillä 51 ja 100
mg/kg ja 8 mg/kg jos arvo on yli 100 mg/kg.

11. Kansallisen öljykasvisektorin kehittämismaksu
Tilityksestä pidätetään 0,5 €/tonni (alv 0 %), joka välitetään öljykasvisektorin kehittämiseen.

