
SOPIMUS PERUSELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA KIIREELLISESTÄ
ELÄINLÄÄKÄRIAVUSTA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN ALUEELLA

1. Sopimuksen osapuolet

Jyväskylän kaupunki
Laukaan kunta

2. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö

Sopimuksen tarkoituksena on sopia eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 11 §:n ja 13
§:n mukaisten peruseläinlääkäripalvelujen ja kiireellisen eläinlääkärinavun antami-
sesta virka-aikana Äänekosken kaupungin alueella. Äänekosken kaupungin eläinlää-
kintähuoltolain mukaiset tehtävät ovat Jyväskylän kaupungin järjestämisvastuulla tä-
män sopimuksen liitteenä olevan ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuk-
sen mukaisesti.

Tässä sopimuksessa sovitaan myös kustannusten korvaamisesta sekä tehtävien hoi-
toon liittyvästä raportoinnista.

3. Tehtävien antaminen Laukaan kunnan viranhaltijan hoidettavaksi

Tässä sopimuksessa mainittujen tehtävien hoitaminen annetaan virkavastuulla Lau-
kaan kunnan viranhaltijan hoidettavaksi eläinlääkintähuoltolain 7 §:n ja kuntalain
(410/2015) 54 §:n perusteella.

4. Kustannukset

Jyväskylän kaupunki korvaa Laukaan kunnalle tämän sopimuksen mukaisten tehtä-
vien hoitamisesta 35 000 euroa/vuosi, jonka Laukaan kunta laskuttaa Jyväskylän
kaupungilta kahdessa erässä, toukokuussa ja joulukuussa. Maksuehto on 14 päivää
laskun päiväyksestä. Laukaan kunta perii viivästyneelle määrällä korkolain mukaista
viivästyskorkoa.

5. Raportointi

Laukaan kunta on velvollinen toimittamaan Jyväskylän kaupungille kolmannesvuosit-
tain (toukokuun, syyskuun ja tammikuun 5. päivään mennessä) tiedot suoritetuista
sopimuksen mukaisista tehtävistä. Raportoitavat asiat ovat suureläinkäyntien luku-
määrä, pieneläinkäyntien lukumäärä vastaanotolla ja terveydenhuoltokäyntien luku-
määrä.

6. Vahingonkorvausvelvollisuus

Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta aiheutuvien vahinkojen korvaa-
misesta vastaa Laukaan kunta.



7. Erimielisyyksien ratkaiseminen

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

8. Sopimuksen i r t isanominen

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

9. Sopimuksen voimaantulo ja hyväksyminen

Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin
sopijaosapuolelle. Sopimus tulee voimaan 1.1.2021 ja on voimassa vuoden 2022 lop-
puun saakka.

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

10. Allekirjoitukset

Jyväskylän ka

Fmo Koivisto
kaupunginjohtaja

Laukaan kunta

/ - 3 2021

` 1 3 2021

L nda Leinonen
kunnanjohtaja

Niku Latva-Pukkila
hallintojohtaja

Liite
1. Kuntien välinen yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon palvelujen jär-

jestämisestä 1.1.2021 alkaen.


