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YLEISET MYYNTIEHDOT 
 
 
1. Myyntiehtojen soveltaminen 
 

Näitä myyntiehtoja sovelletaan kaikessa Finnpig Oy:n (jäljempänä ”myyjä”) harjoittamassa myyntitoiminnassa, mikäli 
osapuolet eivät ole joltain osin kirjallisesti toisin sopineet. 
 
Sikatalouden harjoittaja (jäljempänä ”ostaja”) voi ostaa siemenannoksia myyjän karjuasemalta tehtyään sopimuksen 
vastaavan jalostusorganisaation eläinaineksen käytöstä. Myyjä on velvollinen eläinaineksen jälleenmyyjänä 
maksamaan toimitetusta eläinaineksesta jalostusmaksuja eläinaineksen kehittäneelle jalostusorganisaatiolle.  

 
2. Siemenannosten ja tarvikkeiden kauppa 
 
2. 1 Kauppasopimuksen syntyminen 

 
Ostaja voi tehdä siementilauksen puhelimella tai www-tilauspalvelulla. Ostajan tilaus sitoo ostajaa. Myyjää tilaus sitoo 
sen jälkeen, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tilattuja tuotteita ostajalle. 

 
2.2 Toimitus ja toimitusehto 
 

Myyjä pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan siihen, että toimitus tapahtuu arvioituna ajankohtana.  
 
Mikäli ostaja ole tilauksessaan sitä nimenomaisesti kieltänyt, varaa myyjä oikeuden korvata tilauksessa mainittu rotu 
tai yksilö toisella, jos tilattua siementä ei ole toimituspäivänä saatavilla.   
 
Toimitusehto on DDP toimitusosoite (esim. siemenannoksen käyttöpaikan osoite tai Matkahuollon toimipiste). Kun 
siemenannokset ovat sovitussa toimitusosoitteessa, vaaranvastuu siirtyy ostajalle. 

 
2.3 Kauppahinta ja maksaminen 
 

Kauppahinta on myyjän tilaushetkellä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen hinta. Toimitusmaksu, joka 
peritään ostajalta erikseen, sisältää käsittelykulut, pakkausmateriaalit ja rahtikulut. Kaikki hinnat ilmoitetaan 
arvonlisäverottomina ja niihin lisätään arvolisävero. 
 
Maksuaika on 14 päivää laskutuspäivästä. Viivästyskorkona käytetään korkolain mukaista viivästyskorkoa. 
 
Myyjällä on oikeus keskeyttää toimitus ja/tai kieltäytyä uusista toimituksista, jos ostaja laiminlyö maksunsa tai 
laiminlyö muiden sopimusvelvoitteidensa noudattamisen. 

 
2.4 Siemenannosten ominaisuudet 
 

2.4.1 Karjut 
Myyjä toteaa, että tuotannossa käytetään karjuja, jotka täyttävät MMM:n asetuksen 5/EEO/2012 vaatimukset, ja 
joissa ei siemennesteen keräyspäivänä ole ilmennyt kliinisiä oireita tarttuvista taudeista. Asetuksen 2/EEO/2012 
määräykset perustuvat elintautilakiin (55/1980) ja kotieläinjalostuslakiin (794/1993). 

 
2.4.2 Siemenannokset 

Myyjä antaa siemenannosten ominaisuuksista ainoastaan seuraavat vakuutukset:  
 
Siemenannoksen lähtiessä karjuasemalta se täyttää seuraavat kriteerit: 

- 95 % yorkshire- ja maatiaisrodun siemenannoksista sisältää vähintään 1,8 miljardia elävää siittiötä, ei kuitenkaan 
alle 1,5 miljardia elävää siittiötä.  95 % muiden rotujen siemenannoksista sisältää vähintään 1,5 miljardia elävää 
siittiötä, ei kuitenkaan alle 1,2 miljardia elävää siittiötä; 
- elävyys on vähintään 70 % 
- annoksen paino on vähintään 78 g (sisältää pakkauksen); 
- osmolaarisuus on käytetyn laimennusnesteen ohjearvon mukaista; ja 
- annos sisältää sitä rotua ja/tai karjua, mikä on merkitty annoksen tarraan 

 
2.4.3 Reklamaatiot 

Ostajan on ilmoitettava toimituksessa havaitsemistaan virheistä myyjälle heti. Jos toimitettu siemenannos on joltain 
osin virheellinen, tulee ostajan reklamoida asiasta myyjälle kirjallisesti ja viimeistään 30 vuorokauden kuluessa 
toimituksesta. 
 
Myyjä vastaa vain niistä virheistä, joista on reklamoitu asianmukaisesti, ja jotka sopimusehtojen mukaan kuuluvat 
myyjän vastuulle. 
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2.5 Myyjän vastuu virheistä 
 

2.5.1 Siemenannosten toimittaminen 
Myyjä ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, joita voi aiheutua, jos toimitus myöhästyy tai ei toteudu halutulla 
tavalla. 

 
2.5.2 Vastuu siemenannosten ominaisuuksista 

Mikäli osoitetaan, että annoksessa oleva virhe tai puute johtuu myyjän huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, myyjä 
vastaa virheistä näissä ehdoissa kuvatulla tavalla. Myyjä ei kuitenkaan ole vastuussa siltä osin, kuin kysymys on 
vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet muista siemenannoksen ominaisuuksista kuin 
niistä, jotka on yllä kohdassa 2.4.2 mainittu. 

 
2.5.3 Siemenannoksen virheellisyys 

Jos todetaan, että kysymyksessä on myyjän vastuulle kuuluva virhe, toimittaa myyjä kustannuksellaan uuden 
siemenannoksen tai korvaa ostajalle maksetun kauppahinnan. Myyjä ei kuitenkaan ole muutoin vastuussa 
siemenannoksen virheellisyydestä mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista tai tuotannollisista menetyksistä. 

 
2.5.4 Myyjän vastuun rajoitukset 

Jos virheen todetaan olevan myyjän vastuulla, myyjä vastaa ainoastaan aiheutuneista välittömistä esinevahingoista, 
kuten eläinten sairastumisista. Myyjän vastuu rajoittuu lisäksi välittömiin kustannuksiin (esim. lääkekustannus, 
eläinlääkärikustannus) ja on aina enintään 250 euroa siemennettyä eläintä kohti. Lisäksi on myyjän kokonaisvastuu 
aina rahoitettu enintään 5.000 euroon sikalaa kohti. 
 
Jos siemenannos sisältää muun rodun tai yksilön siemennestettä kuin annokseen on merkitty, myyjä korvaa 
siitoseläintuotannon vahingon, joka on seurausta siitä, että syntynyt pahnue polveutuu vähempiarvoisesta isästä kuin 
oli tilattu. Korvaus on enintään 500 euroa syntynyttä pahnuetta kohti. Mikäli virhe todetaan myyjästä johtuvaksi, myyjä 
maksaa polveutumistestit. Muussa tapauksessa maksun maksaa se, joka halusi testejä tehtäväksi.  
 
Myyjä ei missään olosuhteissa ole vastuussa välillisistä vahingoista, kuten esim. tuotannon alenemisesta tai tulojen 
menettämisestä. 

 
 2.5.5 Siemenannosten halutut vaikutukset 

Siemenannokset eivät sisällä tiineystakuuta eivätkä takuuta muista vaikutuksista, kuten syntyneiden jälkeläisten 
määrästä, perinnöllisistä ominaisuuksista, perinnöllisistä vioista tms. 

 
3. Emakoiden uudistaminen ostajan kotitilalla 

 
Mikäli ostaja on sopinut ostavansa yorkshire- ja maatiaisrotujen siemenannoksia, sitoutuu ostaja noudattamaan 
vastaavan jalostusorganisaation myyntiehtoja ja lisäksi seuraavia ehtoja: 
 

3.1 Karja 
Ostaja ilmoittaa muutokset karjan keskiemakkoluvussa www-tilauspalvelun kautta tai sähköpostilla osoitteeseen 
siementilaus@finnpig.fi tai kirjeellä osoitteeseen Finnpig Oy, Jokipohjantie 96, 38220 Sastamala. Ostaja vastaa 
ilmoituksen perille tulosta. Myyjä tilittää jalostusorganisaatiolle jalostusmaksun ostajan ilmoittaman 
emakkomäärän mukaisesti. Keskiemakkolukuun lasketaan tiineytetyt ensikot ja porsineet emakot. Mikäli ostajan 
ilmoittama keskiemakkoluku poikkeaa jalostusorganisaation tarkastuksessa alle 3.000 emakon karjassa yli 5 % 
ja yli 3.000 emakon karjassa yli 3 % ilmoitetusta, jalostusorganisaatiolla on oikeus periä ylimääräisten emakoiden 
jalostusmaksu kaksinkertaisena viimeisen 12 kk ajalta.  
 

3.2 Kauppahinta ja maksaminen 
Ostaja maksaa myyjän hinnaston mukaisen jalostusmaksun. Hinnasto on nähtävissä Myyjän kotisivuilla 
osoitteessa www.finnpig.fi.  
 

3.3 Myyjän vastuusta emakoiden uudistamisen osalta  
Myyjän yleiseen vastuuseen sovelletaan yllä kohdassa 2.5 mainittuja ehtoja. Myyjä tarjoaa ostajalle ohjeita 
emakoiden uudistamisesta osoitteessa www.finnpig.fi. 
 
Emakoiden uudistamisen osalta on jalostusorganisaatio omien sopimusehtojensa mukaisessa vastuussa 
ostajalle ja myyjälle seurauksista, jotka aiheutuvat jalostusorganisaation velvollisuuksien laiminlyönnistä, 
huomioiden kuitenkin alla mainitut rajoitukset: 
 
Myyjä ja jalostusorganisaatio eivät ole vastuussa 

a) epätarkkuuksista indeksilaskelmissa tai muissa jalostustiedoissa 
b) epätarkoista tiedoista vanhemmista. 

 
Myyjä ja jalostusorganisaatio eivät myöskään ole vastuussa välillisistä vahingoista. 
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4. Ostajan oikeus ostamansa genetiikan käyttöön 
 

Siemenannoksessa olevan genetiikan (siittiöiden kantaman perimän) käyttöön genetiikan kehittänyt 
jalostusorganisaatio asettaa käyttörajoituksia. Myyjä on sitoutunut valvomaan käyttörajoituksia. Mikäli 
käyttörajoituksista ei muuta seuraa, noudatetaan seuraavia sääntöjä: 
 
a) Toimitettuja siemenannoksia ostaja ei saa myydä tai luovuttaa edelleen.  

 
b) Siemenannoksilla tuotettuja eläimiä ja niiden jälkeläisiä (termi ”jälkeläiset” sisältää rajoituksetta mm. eläimet, 
sperman ja alkiot sekä ns. hybridijälkeläiset) ei saa myydä tai muuten luovuttaa siitoskäyttöön kenellekään 
ulkopuoliselle, mikäli tästä ei ole kirjallisesti sovittu myyjän kanssa. 
 
c) Kaikki näillä siemenannoksilla tuotetut eläimet ja niiden jälkeläiset, joita ei käytetä ostajan oman eläinaineksen 
uudistamiseen, on myytävä A-Tuottajat Oy:lle tai HKScan Finland Oy:lle tai näiden osoittamalle taholle. 
 
d) Mikäli ostaja rikkoo edellä kohdissa a) – c) mainittuja ehtoja, on ostaja velvollinen korvaamaan myyjälle ja 
genetiikan tuottaneelle jalostusorganisaatiolle aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti. 

 
5. Ylivoimainen este 
 

Ylivoimaisen esteen tilanteessa noudatetaan ylivoimaisen esteen sääntöjä. Yleisen määrittelyn mukaan ylivoimaisia 
esteitä ovat mm. tulipalo tai muu vastaava onnettomuus, eläinsairaus, sota, työselkkaus, viranomaismääräykset tms. 
este.  

 
6. Tietojen luovus 

Myyjä voi luovuttaa ostajille toimitettujen siemenannosten määrätietoja ostajan sopimusteurastamolle alkutuotannon 
neuvonnan käyttöön ja laatujärjestelmien toimivuuden varmistamiseksi. A-Tuottajat Oy:n ja Osuuskunta Pohjanmaan 
Lihan sopimustuottajien siemenmäärät voidaan ilmoittaa A-Tuottajat Oy:lle. HKScan Finland Oy:n ja Kivikylän 
Kotipalvaamo Oy:n sopimustuottajien siemenmäärät voidaan ilmoittaa HKScan Finland Oy:lle. 

 
7. Sovellettava laki ja erimielisyydet 
 

Osapuolten väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. 
 
Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan näistä myyntiehdoista johtuvat erimielisyydet neuvotellen. Jos ratkaisua ei 
saavuteta, ratkaistaan asia Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. 


