Viljely- ja hankintasopimus vuonna 2020 tuotetulle öljyhamppusadolle

Me allekirjoittaneet olemme sopineet seuraavasta viljelysopimuksesta.
Viljelijän nimi__________________________________________________________________________
Osoite________________________________________________________________________________
Puhelinnumero________________________________________________________________________
Sähköpostiosoite_______________________________________________________________________
Y-tunnus______________________________________________________________________________
Tilinumero (IBAN) ______________________________________________________________________
Viljeltävä sopimusala (ha) ________________________________________________________________
Viljeltävä lajike___Finola_________________________________________________________________

Olen tutustunut sopimuksen ehtoihin sivuilla 2 - 3 ja hyväksyn ne.
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Paikka, päiväys, allekirjoitukset ja nimenselvennykset

__________________________/___2020___

___________________________________
Viljelijä

____________________________/____2020___

_______________________________________
Elixi Oil Oy
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1. Sopijapuolet: viljelijä (jäljempänä myyjä) ja Elixi Oil Oy (jäljempänä ostaja) ovat tehneet hehtaarimääräisen öljyhampun
viljelysopimuksen.

2. Myyjä sitoutuu myymään ja luovuttamaan ja ostaja ostamaan ja vastaanottamaan Suomessa viljeltyä, puristuskelpoista
ja laatukriteerit täyttävää öljyhamppua suursäkkeihin pakattuna tai irtotavarana, vapaasti toimitettuna ostajalle, ostajan
viimeistään 31.12.2021 ilmoittamana ajankohtana, ellei toimituksesta muuta osapuolten välillä sovita. Mikäli myyjä ei
toimita satoaan ostajalle, on hän velvollinen suorittamaan Elixi Oil Oy:lle sopimusrikkomuksesta 600 €
sopimushehtaarilta.

3. Myyjä sitoutuu ilmoittamaan ostajalle tämän sopimuksen perusteella toimitettavan määrän (+/- 15 % tarkkuudella)
viimeistään 31.12.2020.

4. Siemen: Myyjä sitoutuu käyttämään Elixi Oil Oy:n hyväksymää siemenlajiketta.
5. Hinta: Kauppakelpoisesta öljyhampusta maksetaan alla olevien hintaluokkien mukaisesti, kun laatutekijät täyttyvät.
Hintaluokka 1. Hinta 1,00 €/kg, kun seuraava kriteeri täyttyy:
a) Öljypitoisuus vähintään 45 %
Hintaluokka 2. Hinta 0,95 €/kg, kun seuraava kriteeri täyttyy:
a) Öljypitoisuus yli 34 %, mutta alle 45 %
Hintaluokka 3. Hinta 0,90 €/kg, kun seuraava kriteeri täyttyy:
a) Öljypitoisuus 34 % tai alle

6. Esinäyte: Myyjä on velvollinen toimittamaan Elixille siemensadosta edustavan 2-5 kg:n esinäytteen, joka otetaan
raakaerästä. Esinäyte on kerättävä huolellisesti vähintään kymmenestä osanäytteestä 5000 kg:n raakaerää kohti.
Esinäytteen voi toimittaa Elixi Oil Oy:n Somerolle Postin asiakaspalautussopimuksen tunnuksella 626517.

7. Laatu vastaanotettaessa: Kauppakelpoisessa öljyhampussa ei saa olla normaalille öljyhampulle vierasta hajua tai makua
tai vieraita aineita. Sadon kosteus saa olla enintään 12 %, mieluiten 7-9 %. Yli 12 % kostean tavaran vastaanotosta on aina
sovittava etukäteen ostajan kanssa. Mikäli vastaanotetun tavara ei vastaa viljelijän lähettämää esinäytettä, on ostajalla
oikeus purkaa kauppa tai saada hinnanalennus.

8. Torjunta-ainejäämät: Myyjä takaa, että kaikki kemikaalit ja torjunta-aineet, joita on käytetty viljelmään tai satoon ennen
sadonkorjuuta, on käytetty pelkästään aineiden valmistajien tai markkinoijien ohjeiden mukaisesti ja että käyttö on ollut
voimassa olevan lainsäädännön mukaista. Kasvuston pakkotuleennuttaminen ennen puintia on kielletty. Hamppu-eristä
otetaan torjunta-ainejäämänäytteitä. Mikäli tuottajan toimittamasta erästä löytyy haitallisia torjunta-ainejäämiä, on
viljelijä velvollinen korvaamaan aiheuttamansa taloudellisen tappion ostajalle. Glyfosaattivalmisteiden käyttö kasvustossa
ennen puintia on kielletty. Korjatulle sadolle ei saa tehdä mitään kemiallista käsittelyä.

9. Maksuehto: Vastaanotettu sato maksetaan 30 vrk:n kuluttua siitä, kun hamppu on Elixi Oil Oy:n varastossa lajiteltuna
puristusvalmiina. Mahdollista viivästyskorkoa maksetaan korkolain mukaisesti.

10. Force majoure: Mikäli myyjä hänestä riippumattoman ylivoimaisen esteen vuoksi, kuten katovuoden sattuessa, ei voi
täyttää velvoitteitaan kokonaan tai osaksi, myyjän on esteeseen vedotakseen ilmoitettava asiasta ostajalle kirjallisesti
viimeistään sopimussatovuoden lokakuun loppuun mennessä. Mikäli ilmoitus osoittautuu aiheelliseksi, vapautuu myyjä
velvoitteistaan ylivoimaisen esteen osalta. Mikäli ostaja puristuskapasiteetin tuhoutumisen, lakon tai muun hänestä
riippumattoman ylivoimaisen esteen vuoksi ei voi täyttää velvoitteitaan kokonaan tai osaksi on ilmoitettava asiasta
kirjallisesti myyjälle. Milloin ilmoitus osoittautuu aiheelliseksi, vapautuu ostaja velvoitteistaan ylivoimaisen esteen osalta,
kunnes este mahdollisesti on poistunut. Jos este jatkuu yli (3) kuukautta, vapautuu ostaja niin vaatiessaan
sopimusvelvoitteistaan kokonaan ylivoimaisen esteen alkamisajankohdasta lähtien.

11. Erimielisyydet: Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovitteluteitse sopijaosapuolten tai heidän
edustajiensa kesken.
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Muut ehdot: Ostaja vastaanottaa tehtaalle vain lajiteltua öljyhamppua. Toimitettavat erät ohjataan suoraan lajittelupaikkaan
ostajan toimesta. Ostaja veloittaa järjestämästään lajittelusta 4,55 snt/kg, joka edustaa noin puolta toteutuneista lajittelu- ja
rahtikustannuksista. Erät, joiden ilmoitetaan esinäytekaavakkeella olevan alle 2000 kg:n suuruisia, ohjataan automaattisesti
hintaluokkaan 2 ilman analysointia.

KUMPPANUUSLISÄ
Elixi Oil Oy maksaa säännöllisesti sopimusviljeleville viljelijöilleen kumppanuuslisää oheisen taulukon mukaisesti.
Kaikki yli 10 hehtaarin sopimusviljelykset osallistuvat järjestelmään. Järjestelmässä pysyäkseen tulee viljellä öljyhamppua
sopimussuhteessa Elixi Oil Oy:n peräkkäisinä vuosina vähintään 10 ha:n alalla ja toimittaa satoa min. 5000 kg /vuosi.
Kumppanuuslisäjärjestelmässä huomioidaan sopimusviljelmät vuodesta 2015 alkaen.
TASO I

2. peräkkäinen sopimusviljelyvuosi, lopputilitykseen lisätään +2 %

TASO II 3. peräkkäinen sopimusviljelyvuosi, lopputilitykseen lisätään +3 %
TASO III 4. peräkkäinen sopimusviljelyvuosi, lopputilitykseen lisätään +4 %
TASO IV 5. ja + peräkkäinen sopimusviljelyvuosi, lopputilitykseen lisätään +5 %
Tämän jälkeen kumppanuuslisänä maksetaan maksimissaan +5 %.
Mikäli kumppanuusohjelmassa oleva viljelijä saa erittäin huonon sadon (esim. alle 500 kg/ha), selvitetään siihen johtaneet
syyt huolellisesti Elixin viljelyneuvonnan avustuksella. Viljelijä pysyy kumppanuusjärjestelmässä siihen mennessä
saavuttamallaan tasolla, mutta ko. satovuoden tilityksessä ei huomioida kumppanuuslisää.
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