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Ohje Suomen Viljava Oy:n tarjoaman Viljelijän viljapalvelun käyttöön  

Osa viljan vastaanoton digitaalista dokumentaatiota.  

 

Viljelijänä saat viljan vastaanotolle varattua Aikaa edeltävänä päivänä älypuhelimeesi Suomen Viljavalta 

tekstiviestin.  

Tekstiviestin lähetämme sille taholle, jonka puhelinnumeron Asiakas on meille ilmoittanut. 

(Asiakas ilmoittaa tämän puhelinnumeron tallentamalla sen Viljavan 

Ajanvarausjärjestelmään.) 

Yleensä kippausajan on varannut Viljavan asiakas, joka on viljaerän ostaja. Viljan ostajat ilmoittavat kukin 

omalla tavallaan ja aikataulullaan viljelijöille erän vastaanottoa varten varaamansa kippausajat. 

 

Tekstiviesti, esimerkki alla  

 

sisältää linkin Viljavan tarjoamaan palveluun, jossa voit täyttää viljaerään liittyvät viljapassitiedot 

tavanomaiselle tai luomuviljalle / siirtymävaiheen viljalle. 

 

Digipassissa on vastaavia kohtia, jotka ovat myös paperisessa viljapassissa: 

 

 

 

 

Klikkaa saamaasi linkkiä, jolloin puhelimeesi avautuu Viljavan palvelu.  

Palvelussa on aikakatkaisu, jos et käytä palvelua 10 minuuttiin. Pääset palveluun / aikaan 

uudelleen samalla linkillä. Mikäli olet poistanut linkin tekstiviesteistäsi, ota yhteyttä Viljavan 

varastoon saadaksesi uuden linkin. Viljavan varastojen yhteystiedot 

 

https://www.suomenviljava.fi/yhteystiedot/varastojen-yhteystiedot/
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Lomakkeen täyttäminen 

Tavanomainen vilja (ei luomu): 

 

 

 

Täydennä lomakkeelle lähetettävään viljaerään liittyen seuraavat tiedot:  

Y-tunnus: ei pakollinen 

Postinumero: pakollinen 

Sopimusnumero-kentät: ei pakollisia 

Erän lisätiedot: Glyfosaatti, korrensääde ja ympäristötukijärjestelmä, pakolliset 

Muut erään liittyvät lisätiedot:  

Vahvista tiedot (digitaalinen allekirjoitus = lokitietoon kirjautuu puhelinnumero, josta yhteys Viljavan 

palveluun on otettu ja tiedot syötetty ja vahvistettu) 

  



  Suomen Viljava Oy 

3 
 

 

Luomuvilja tai Siirtymävaiheen vilja: 

 

 

 

 

Täydennä lomakkeelle lähetettävään viljaerään liittyen seuraavat tiedot:  

Y-tunnus: ei pakollinen 

Valitse Luomu tai siirtymävaihe: pakollinen valinta 

Sadonkorjuuvuosi: HUOM! tässä syötetään vain yksi vuosi 

Luomuvalvontaviranomaisen tunnus: pakollinen 

Erätunnus: pakollinen, Viljelijän oma erätunnus 

Erän lisätiedot: Glyfosaatti, korrensääde ja ympäristötukijärjestelmä, pakolliset 

Vahvista tiedot (digitaalinen allekirjoitus = lokitietoon kirjautuu puhelinnumero, josta yhteys Viljavan 

palveluun on otettu ja tiedot syötetty ja vahvistettu) 
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Mikäli lähetettävään erään sisältyy useamman satovuoden viljaa, merkitse muut satovuodet kenttään:  

 

 

 

 

Mikäli olet sopinut viljan ostajan kanssa, että Viljelijänä hoidat myös viljan kuljetuksen Viljavan 

varastolle, täytä kuljettajan yhteystiedot puhelinnumeroineen ja lähetä kuljettajalle linkki Kuljettajan 

viljapalveluun, jossa Kuljettaja täyttää oman osuutensa digitaalisesta viljapassista. 

 

 

Mikäli kuljetat viljan itse, voit syöttää kuljettajaksi oman puhelinnumerosi ja pystyt täyttämään 

tarvittavat kuljetukseen liittyvät tiedot, rekisterinumero ja kolme edellistä kuormaa – tiedot samassa 

palvelussa. 
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Vahvistaessasi tiedot ne tallentuvat automaattisesti Viljavan digitaaliseen viljapassiin. Mikäli haluat 

myöhemmin tehdä tietoihin muutoksia, se on mahdollista siihen saakka, kun erä otetaan Viljavan 

näytteenotossa käsittelyyn. 

 

Lisätiedot: Erkki Bamberg, puh. 0400 158 382 

 

 

 

GDPR:  Halutessasi voit seurata linkkiä (sana rekisteriselosteen on linkki) Viljavan kotisivuille, josta

 löydät rekisteriselosteen liittyen yhteystietojesi tallentamiseen palvelussa. Jatkamalla 

palvelun käyttöä hyväksyt tietojesi tallentamisen. Viljava tallentaa nimesi lisäksi 

puhelinnumerosi. 

 

 

www.suomenviljava.fi / Yhtiö / Hyvä hallintotapa / GDPR 

http://www.suomenviljava.fi/
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