
SOPIMUS ELÄINSUOJELULAIN JA ELÄINTAUTILAIN MUKAISTEN VALVONTATEHTÄVIEN
HOITAMISESTA

1. Sopimuksen osapuolet

Jyväskylän kaupunki
Laukaan kunta
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi / Viitasaaren kaupunki
Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto, Keuruun kaupunki

2. Sopimuksen tarkoitus, sisältö ja tavoitteet

Sopimuksen tarkoituksena on sopia eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) kunnan teh-
täväksi annettujen eläinsuojelulain ja eläintautilain mukaisten valvontatehtävien hoita-
misesta sopijaosapuolten ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueilla.

Tässä sopimuksessa sovitaan myös kustannusten korvaamisesta.

Sopimuksen tavoitteena on mahdollistaa riittävän resurssin ja koko sopimusalueen
kattavan toimialueen myötä parityöskentely koko sopimusalueella ja parantaa näin
sekä työturvallisuutta, työssä jaksamista että asiantuntijuutta.

3. Sopimusalue

Sopimusalue on sopijaosapuolten ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueisiin kuuluvat
kunnat:

Jyväskylän kaupunki:

Jyväskylän kaupunki
Hankasalmen kunta
Joutsan kunta
Luhangan kunta
Multian kunta
Muuramen kunta
Multian kunta
Toivakan kunta
Uuraisten kunta
Äänekosken kaupunki

Laukaa:
Laukaan kunta
Konneveden kunta

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi:

Viitasaaren kaupunki
Kannonkosken kunta
Karstulan kunta
Kinnulan kunta
Kivijärven kunta
Kyyjärven kunta
Pihtiputaan kunta
Saarijärven kaupunki



Keuruun kaupunki:

Jämsän kaupunki
Keuruun kaupunki
Kuhmoisten kunta
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Ruoveden kunta
Virtain kaupunki

4. Toimivallasta sopiminen ja valvontatehtävien hoitaminen

Tässä sopimuksessa mainittujen valvontatehtävien osalta annetaan sopijaosapuolten
viranhaltijoille toimivalta koko sopimusalueelle eläinlääkintähuoltolain 7 §:n ja kunta-
lain (410/2015) 54 §:n perusteella.

Toimivallan käyttö edellyttää aina viranhaltijoiden sekä kunkin sopijapuolten esimies-
ten hyväksyntää.

5. Kustannukset

Sopimuksesta ei synny sopijaosapuolten välille korvattavia kustannuksia. Kukin sopi-
jaosapuoli laskuttaa omat kulunsa valtiolta eläinlääkintähuoltolain 23 §:n perusteella.

6. Tehtävien hoidon seuranta

Sopijakuntien ympäristöterveysyksiköiden päälliköt vastaavat toiminnasta ja sen
toteuttamisesta. Kuntalain 54 §:n edellyttämänä tehtävien hoidon seuraamiseksi jär-
jestetään vähintään kerran vuodessa sopijaosapuolten välinen seurantakokous.

7. Vahingonkorvausvelvollisuus

Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta aiheutuvien vahinkojen korvaa-
misesta vastaa kunkin viranhaltijan työnantaja.

8. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan
ensisijaisesti neuvottelemalla. Ellei neuvottelussa päästä sopimukseen, ratkaistaan
erimielisyys hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa.

9. Sopimuksen irtisanominen

Sopimuksen osapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus 6 kk:n irtisanomisajalla.
Irtisanomisaika lasketaan irtisanomisilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta.

10. Sopimuksen voimaantulo ja hyväksyminen

Tätä sopimusta on laadittu neljä (4) samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopija-
osapuolelle. Sopimus tulee voimaan 1.1.2021.

Sopimus sitoo sopijaosapuolta sen jälkeen, kun se on kunnan toimielimessä hyväk-
sytty ja sopimus kunnan puolesta allekirjoitettu.

11. Allekirjoitukset


