SOPIMUS ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON PÄIVYSTYSYHTEISTYÖSTÄ

1. SOPIJAOSAPUOLET
Tampereen kaupunki (y-tunnus 0211675-2)
Pirkkalan kunta (y-tunnus 0152084-1)
Valkeakosken kaupunki (y-tunnus 0157568-2)
Kangasalan kunta (y-tunnus 1923299-5)
2. SOPIMUKSEN TARKOITUS
Tällä sopimuksella sovitaan eläinlääkintähuoltolain 13 §:n mukaisen päivystyksen järjestämisestä sekä eläinsuojelulain ja eläintautilain mukaisten kunnaneläinlääkäreille kuuluvien virkatehtävien hoitamisesta sopimusalueella.
Sopimusalueen muodostavat Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti, Hämeenkyrö,
Nokia, Ylöjärvi, Tampere, Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Juupajoki, Akaa,
Valkeakoski ja Urjala.
3. ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYS
Eläinlääkäripäivystykseen osallistuvat sopijaosapuolten eläinlääkärit ja tarvittaessa heidän sijaisinaan toimivat laillistetut eläinlääkärit tai eläinlääketieteen
kandidaatit. Eläinlääkäripäivystyksestä vastaa kerrallaan kaksi eläinlääkäriä.
Maanantaista torstaihin päivystysaika on klo 15.00 - 8.00. Viikonloppuisin
päivystys alkaa perjantaina klo 15.00 ja päättyy maanantaina klo 8.00. Arkipyhinä sekä muina juhlapäivinä päivystys alkaa em. päivää edeltävänä päivänä klo 15.00 ja päättyy em. päivää seuraavana päivänä klo 8.00.
Päivystykseen osallistuu 5 eläinlääkäriä Pirkkalasta, 3 eläinlääkäriä Valkeakoskelta ja 4 eläinlääkäriä Kangasalta: Alue jaetaan kahteen vastuualueeseen ja vuorot jaetaan päivystysvelvollisten kesken tasapuolisesti. Vuosittaisen päivystyslistan laadinnasta vastaavat päivystystä suorittavat eläinlääkärit
yhteistyössä keskenään Pirtevan vastaavan eläinlääkärin johdolla. Sopijaosapuolet voivat tarvittaessa yhteisesti sopien tehdä muutoksia päivystyslistaan.
Eläinlääkäreillä on oikeus lähettää pieneläinpotilaat erikseen sovitulla tavalla
korvausta vastaan pieneläinten hoidosta vastaavalle klinikalle.
Eläinlääkäripäivystykseen osallistuvat eläinlääkärit kirjautuvat päivystysnumeroihin erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.
Sopijaosapuolet noudattavat yhtenäistä subventiokäytäntöä yli 30 km sairasmatkojen osalta. Subventio maksetaan sekä kilometrikorvauksista että
käyntimaksusta LY-tunnuksen omaaville eläimenomistajille (hyötyeläimille).

1

4. TULOT JA MENOT
4.1 TULOT
Puhelinoperaattoritulot jaetaan erillisen sopimuksen mukaisesti.
4.2 MENOT
Pirkkalan kunta maksaa Pirtevan eläinlääkäreiden kustannukset, Valkeakosken kaupunki Valkeakosken seudun eläinlääkäreiden kustannukset ja Kangasalan kunta Kangasalan seudun eläinlääkäreiden kustannukset

5. VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTA JA VIRKAVASTUU
Sopijaosapuolten eläinlääkäreillä on oikeus tehdä eläinlääkintähuoltolain,
eläinsuojelulain ja eläintautilain mukaisia virkatehtäviä koko sopimusalueella
muulloinkin kuin päivystysaikana. Eläinlääkärit toimivat virkavastuulla koko
sopimusalueella.
6. VAHINGONKORVAUS
Eläinlääkärin aiheuttamasta vahingosta vastaa vahingonkorvauslain 3 luvun
2 §:n ja 4 luvun 1 ja 2 §:n mukaan se kunta, jonka palveluksessa eläinlääkäri
on.
8. ARKISTOINTI, SALASSAPITO JA TIETOJEN ANTO
Kukin eläinlääkäri vastaa toiminnastaan kertyvien asiakirjojen ja tiedostojen
arkistoinnista, salassapidosta ja tietojen annosta noudattaen kuntansa antamia tarkempia tiedonhallintaohjeita.
9. SOPIMUKSEN TULKINTA JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopijaosapuolten välisin neuvotteluin. Tarvittaessa erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.
10. MUUTOKSET YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEEN
Merkittävät muutokset tähän sopimukseen tehdään kirjallisesti ja hyväksytään sopijaosapuolten organisaatioissa. Pienistä tarkennuksista voidaan sopia sopijaosapuolten edustajien kesken pidettävissä neuvotteluissa.
11. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Tämä sopimus tulee voimaan 1.2.2011 ja on voimassa toistaiseksi. Sopijaosapuolilla on mahdollisuus irtisanoa sopimus kuusi (6) kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä. Yhteisesti sopien sopimusta voidaan tarkistaa ja
se voidaan purkaa muulloinkin.
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12. SOPIMUKSEN SITOVUUS JA HYVÄKSYMINEN
Tämä sopimus sitoo kaikkia osapuolia sen jälkeen kun kunnat ovat lainvoimaisesti hyväksyneet sen. Sopimusta on tehty neljä samansisältöistä kappaletta, yksi jokaiselle osapuolelle.

ALLEKIRJOITUKSET

Tampereen kaupunki

Valkeakosken kaupunki

Kangasalan kunta

Pirkkalan kunta
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