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1. Sopimuspuolen on omaan lukuunsa ja omalla vastuullaan vietävä sopimuksen alainen määrä varas-
toon ja pidettävä se sopimusvarastointijakson ajan olosuhteissa, joissa juuston ominaisuudet säily-
vät,korvaamatta tai siirtämättä varastoituja tuotteita varastosta toiseen. Ruokavirasto voi sallia varas-
toitujen tuotteiden siirron sopimuspuolen perustellusta pyynnöstä ainoastaan erityistapauksissa. 

 
2. Sopimusvarastoinnin alkamispäivä 9. työpäivä hakemuksen toimittamisesta Ruokavirastoon. Sopi-

musvarastoinnin viimeinen päivä on varastosta poistamispäivää edeltävä päivä. 
 

3. Yksityisen varastoinnin tukea voidaan myöntää ainoastaan sopimusvarastoinnille, jonka kesto on 
vähintään 60 päivää ja enintään 180 päivää. Tuen määrä on 15,57 euroa/tonni kiinteiden varastointi-
kustannusten osalta ja  0,40 euroa / tonni / sopimusvarastointipäivä.  

 
4. Sopimuspuolen on tehtävä varastoidut tuotteet helposti käsiteltäviksi ja yksilöllisesti tunnistettaviksi: 

kukin yksittäisesti varastoitu tuoteyksikkö on varustettava merkinnällä, josta ilmenee varastoonvien-
tipäivä, tuote ja paino. 

 

5. Sopimusosapuolen on pidettävä varastokirjanpitoa. Varastokirjanpitoon on merkittävä kutakin varas-
tointierää koskeva sopimusnumero. Ellei sopimusnumeroa merkitä varastokijanpitoon, tulee se mer-
kitä jokaiseen varastoituun tuoteyksikköön erikseen.  

 
6. Sopimusosapuolen on pidettävä tarkastuksista vastaavan viranomaisen saatavilla kaikki sopimuk-

seen liittyvä asiakirja-aineisto. Sopimuspuolen on säilytettävä tuotteen varastointipaikkaan saapumi-
sen yhteydessä laaditut punnitusasiakirjat, joissa näkyy myös varastoonviennin päivämäärä.  

 
7. Sopimuspuolen on sallittava toimivaltaisen viranomaisen valvoa kaikkina ajankohtina kaikkien ko-

mission asetuksen (EU) 2016/1240 ja (EU 2020/591  säädettyjen velvoitteiden noudattamista; viran-
omaisella tulee olla kaikkina ajankohtina pääsy varastoon, jossa sopimuksen alaista tuotetta varas-
toidaan. 

 
8. Kun juustoa poistetaan varastosta, sopimuspuolen on ilmoitettava poistettavat varastointierät Tullille 

ja Ruokavirastolle vähintään kolme työpäivää ennen varastosta poistamisen alkamista.  
 

9. Varastosta poistamisen on tapahduttava kokonaisina varastointierinä tai Ruokaviraston antamalla 
luvalla pienempinä määrinä.  

 
10. Ruokavirasto on laatinut ohjeet juuston yksityisen varastoinnin tukiohjelmasta. Näistä ohjeista ilme-

nee mm. sopimusvarastointiin soveltuvien juustojen vaatimukset, yksityiskohtaiset tarkastustoimen-
piteet sekä tuen edellytyksenä olevat kirjanpitovaatimukset. Tukiohjelmaan liittyvistä tarkastuksista 
vastaa Tulli. 

 
11. Sopimuspuoli sitoutuu noudattamaan komission asetuksessa (EU) 2016/1238, (EU) 2016/1240 ja 

(EU) 2020/591 säädettyjä edellytyksiä juuston yksityisen varastoinnin tuelle. Mikäli nämä edellytyk-
set eivät täyty, tukea ei voida maksaa. 

 
 
 
 
 
 


