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Kalaterveyspalvelusopimus
Pvm/Datum/Date

Dnro/Dnr/DNo

KALATERVEYSPALVELUSOPIMUS
1. Sopijapuolet
Tilaaja:
Vesiviljely-yritys:
Yrityksen nimi:
Osoite:
Laitoksen tai L-, R-, ja RA-luokkien osalta samalla vesistöalueella erillisten viljelyyksiköiden (jäljempänä myös vesiviljelylaitos), nimet ja vesiviljelyrekisterinumerot.
Laitoks(i)en luokka:
Terveysluvan numero(t):
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Toimittaja:
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (jäljempänä myös Evira)
Y-tunnus 2019488-5
Mustialankatu 3
00790 HELSINKI

2. Sopimuksen tarkoitus ja kohde
Sopimuksen tarkoituksena on, että Evira tuottaa kalaterveyden tutkimus- ja neuvontapalveluja tilaajalle tässä sopimuksessa tarkoitetulla tavalla.
3. Sopijapuolten velvollisuudet
Toimittajan velvollisuudet:
Evira suorittaa vesiviljelylaitoksessa kasvatettavien kalojen tai rapujen kuolinsyitä ja
sairauksia selvittävät tutkimukset tautitapauksissa, laitoksen luokituksen mukaiset liitteessä 2 mainitut terveyspalveluun kuuluvat tutkimukset sekä tämän sopimuksen
kohdassa 4 mainitut erilliset maksulliset lisäpalvelut. Evira voi järjestää jatkonäytteen
tutkimuksen myös jossakin toisessa laboratoriossa.
Evira ilmoittaa mahdollisimman nopeasti saadut tutkimustulokset laitokselle tai sitä
hoitavalle eläinlääkärille sekä mikäli kala- tai raputauteja on todettu tai niitä epäillään,
neuvoo laitosta ja antaa asiantuntija-apua laitoksen hoitavalle eläinlääkärille.
Evira toimittaa vesiviljelylaitokselle yleistä ajankohtaista tietoa vesiviljelyssä esiintyvistä taudeista.
Evira ylläpitää luetteloa kalaterveyspalveluun kuuluvista laitoksista Eviran internetsivustolla.
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Evira toimittaa vesiviljelylaitoksen pyynnöstä todistuksen laitoksella suorittamistaan
tutkimuksista ja niiden tuloksista sekä hoitavalle eläinlääkärille ne tiedot, jotka hän
tarvitsee mahdollisia muita todistuksia ja toimenpiteitä varten. Todistuksessa ilmoitetaan myös Eviran tiedossa olevat, vesiviljelylaitosta koskevat olennaiset poikkeamat
tässä sopimuksessa ja sen liitteissä sovituista toimintatavoista.
Evira ei käytä kalaterveystutkimuspalveluohjelman yhteydessä kerättyjä yksittäisten
laitosten tietoja muihin tarkoituksiin kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuihin sopimusvelvoitteiden suorittamiseen ilman kyseisen toimijan kirjallista lupaa. Evira voi kuitenkin käyttää tutkimustuloksia omiin tutkimuksiin ja tiedonantoihin siten, ettei yksittäisiä
laitoksia tai niitä omistavia yrityksiä pystytä tunnistamaan.
Tilaajan velvollisuudet:
Vesiviljelylaitos noudattaa kaikessa toiminnassaan Eviran antamia, kalanviljelylaitoksen tuotantosuunnan ja sijainnin mukaan määräytyvän luokituksen ehtoja ja toimintaohjeita. Laitoksen luokka määritellään tätä sopimusta tehtäessä laitoksen ja Eviran
yhteisellä päätöksellä. Laitos ilmoittaa toimintansa muutokset terveysluvan edellyttämällä tavalla Eviraan. Laitoksen luokkaa muutetaan toiminnan muutosten perusteella
laitoksen ja Eviran yhteisellä päätöksellä.
P- ja R-luokkien laitokset solmivat erillisen sopimuksen laitosta hoitavan eläinlääkärin
kanssa. Laitos ilmoittaa kyseisen eläinlääkärin Eviraan.
Vesiviljelylaitos ilmoittaa viipymättä laitosta hoitavalle eläinlääkärille tai Eviran yhteyseläinlääkärille kaikista havaituista tautitapauksista ja lähettää niistä omalla kustannuksellaan yhteydenotossa sovittavat näytteet Eviraan tai muuhun kalatauteja tutkivaan laboratorioon. Edellä sanotussa tapauksessa tutkimustulokset on toimitettava
kirjallisesti Eviran tietoon.
Vesiviljelylaitos noudattaa laitosta hoitavan eläinlääkärin tai Eviran antamia hoitoohjeita ja ilmoittaa näille hoidon tuloksista ja mahdollisista hoidossa ilmenneistä ongelmista.
Vesiviljelylaitos antaa myymiensä elävien kalojen, jatkokasvatettavan mädin tai istukasrapujen mukana ostajan pyytämän Eviran todistuksen laitoksella suoritetuista tutkimuksista ja niiden tuloksista ja vaatii vastaavan todistuksen tai selvityksen kala-,
rapu- tai mätierää ostaessaan.
Vesiviljelylaitos hyväksyy ja antaa luvan vesiviljelylaitosten yhteystietojen ja terveyspalveluluokan julkaisemiseen Eviran internetsivustolla.
Eviran antamissa, laitosta koskevissa todistuksissa ilmoitetaan Eviran tiedossa olevat, vesiviljelylaitosta koskevat olennaiset poikkeamat tässä sopimuksessa ja sen liitteissä sovituista toimintatavoista.
4. Lisäpalvelut
Alla olevista lisäpalveluista sovitaan erikseen. Näistä palveluista peritään erillinen
Eviran voimassaolevan liiketaloudellisten suoritteiden hinnaston mukainen maksu alla
olevan taulukon mukaisesti.
Neuvontakäynti laitoksella
Laajempi laitoskohtainen kalaterveystutkimus tai -neuvonta
Laitoksen pyynnöstä
tehtävät eräkohtaiset
tutkimukset

Voimassaolevan Eviran liiketaloudellisten suoritteiden hinnaston mukaista
hintaa voidaan alentaa (korkeintaan 50%), jos käynnillä voidaan saavuttaa tutkimusta tai kalatautitietämystä yleisesti hyödyttävää tietoa. Lisäksi
laskutetaan valtion matkustussäännön mukainen kulukorvaus.
Korvaus lasketaan käytetyn työajan perusteella. Voimassaolevan Eviran
liiketaloudellisten suoritteiden hinnaston mukaista hintaa voidaan alentaa
(korkeintaan 50%), jos käynnillä voidaan saavuttaa tutkimusta tai kalatautitietämystä yleisesti hyödyttävää tietoa.
Voimassa olevan Eviran liiketaloudellisten suoritteiden hinnaston mukainen hinta.
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5. Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus on voimassa sen jälkeen kun se on molempien sopijapuolten allekirjoittama. Samalla tämä sopimus kumoaa mahdollisen aiemman sopimuksen Eviran ja
vesiviljelylaitoksen välillä.
6. Laskutus
Tilaaja suorittaa Eviran laskun mukaan sopimusvuoden maaliskuun loppuun mennessä kulloinkin voimassaolevan Eviran liiketaloudellisten suoritteiden hinnaston mukaisen kalaterveyspalvelun vuosimaksun (sopimuksen liite 1), joka määräytyy tuotantosuunnan ja -volyymin mukaan, sekä pyytämiensä lisäpalvelujen maksut erillisten
laskutusten mukaisesti.
Laitos tiedottaa kirjallisesti tuotantonsa muutoksista Eviralle, jos sillä on vaikutusta
vuosimaksun suuruuteen.
7. Maksuehto
Maksuehto on 21 päivää netto laskettuna laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen.
8. Sopimusaineisto ja pätemisjärjestys
Toimittajan ja tilaajan välisessä sopimuksessa noudatetaan pätemisjärjestystä:
1. Tämä sopimus liitteineen.
2. Maa- ja metsätalousministeriön antamat vesiviljelyeläinten tautien vastustusta ja
siirtoja koskevat lainsäädäntöön perustuvat säädökset.
3. Yleiset ohjeet ja hygieniaohjeet, jotka perustuvat alla mainittuun teokseen.
Terve Kala. Tautien ennaltaehkäisy, tunnistus ja hoito. Teoksen ovat toimittaneet
Rahkonen, R., Vennerström, P., Rintamäki-Kinnunen, P. & Kannel, R. Viimeisin
painos.
Jos sopimusteksti ja liiteasiakirjat ovat ristiriidassa keskenään, sopimusteksti on ratkaiseva. Liiteasiakirjat pätevät niiden numerojärjestyksessä.
Tämän sopimuksen liiteasiakirjat ovat seuraavat:
1.
2.

Hintaliite.
Eviran antamat vesiviljelylaitoksen tuotantosuunnan mukaan määräytyvät luokitusehdot.

9. Sopimuksen muutokset
Tämän sopimuksen hintaliite (Liite 1) on kulloinkin voimassa olevan Eviran liiketaloudellisten suoritteiden hinnaston mukainen.
Eviralla on oikeus tarvittaessa muuttaa kalanviljelylaitosten luokitusehtoja (Liite 2).
Eviran on ilmoitettava olennaisista muutoksista sopijapuolelle yksi (1) kuukausi ennen
muutosten voimaantuloa. Sopijapuolella on oikeus kahden viikon ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Evira ei
vastaa muutoksista sopijapuolelle aiheutuvista kustannuksista.
Muilta osin sopijapuolet voivat muuttaa tätä tutkimuspalvelusopimusta vain kirjallisesti, muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopijapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta.
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10. Sopimuksen siirtäminen
Tilaajalla ei ole oikeutta ilman toimittajan suostumusta osaksikaan siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.
Sopijapuolen mahdollinen sulautuminen kolmannen osapuolen kanssa, tai jakautuminen, ei vaikuta sopimuksen voimassaoloon tai ehtoihin. Sopijapuolia koskeva osakeyhtiölain mukainen jakautuminen ei vaikuta sopimuksen voimassaoloon, vaan sopimus siirtyy sellaisenaan uuden yhtiön vastattavaksi. Sopijapuolet sitoutuvat tiedottamaan toiselle sopijapuolelle hyvissä ajoin mahdollisista sulautumis- ja jakautumissuunnitelmistaan tai organisaatiomuutoksistaan.
11. Sopimuksen irtisanominen
Molemmilla sopijapuolilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään 30 päivän irtisanomisajalla. Irtisanomisajan kuluminen alkaa siitä hetkestä, kun sopijapuoli on lähettänyt kirjallisen irtisanomisilmoituksen toiselle sopijapuolelle.
Sopimuksen irtisanomisilmoitus voidaan toimittaa tilaajalle kirjepostina, sähköpostitse
tai telekopiona.
12. Sopimuksen purkaminen
Sopijapuolet voivat kirjallisella ilmoituksella purkaa sopimuksen päättymään ilmoituskuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä, mikäli jompikumpi sopijapuoli ei
täytä sopimusvelvoitteitaan tai sopimuksen toteuttamiselle tulee sopijapuolista riippumaton ylivoimainen este. Eviralla on oikeus korvaukseen purkamishetkeen mennessä suoritetusta työstä, jos sopimus puretaan.
Sopimuksen purkautuessa jo maksettua vuosimaksua ei palauteta.
Evira voi antaa vesiviljelylaitokselle muistutuksen, jos laitokselle asetettuja sopimusvelvoitteita on jätetty täyttämättä, mutta laiminlyöntiä ei katsota riittävän vakavaksi perusteeksi sopimuksen purkamiseen. Tällaiset poikkeamat kirjataan kuitenkin vesiviljelylaitoksen tutkimuksista annettuihin Eviran todistuksiin. Toistuvat muistutukset ovat
syy sopimuksen purkamiseen.
13. Vahingonkorvaus
Kumpikaan sopijapuoli ei ole vastuussa tämän sopimuksen velvoitteiden täyttämisen
yhteydessä tai niiden täyttämättä jättämisen vuoksi toiselle sopijapuolelle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Sopijapuolten vastuu koskee vain välittömiä vahinkoja. Eviran kokonaisvastuu vahingoista rajoittuu kaikissa
tapauksissa enintään tässä sopimuksessa esitetyn kalaterveyspalvelun vuosimaksun
kokonaisarvoon.
14. Ylivoimainen este
Sopijapuolet suorittavat niille määritellyt tehtävät huolellisesti ammattitaitoista henkilökuntaa käyttäen. Sopijapuoli vastaa toiselle sopijapuolelle aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Kumpikaan sopijapuoli ei kuitenkaan ole vastuussa toisilleen sopimusvelvoitteiden täyttämisen yhteydessä, tai täyttämättä jättämisen aiheuttamasta
epäsuorasta eikä välillisestä vahingosta, ellei vahinko ole aiheutettu tahallisesti tai
törkeällä huolimattomuudella.
Jos sopimusvelvoitteen suorittaminen estyy tai viivästyy ylivoimaisesta esteestä, sopimusvelvoitteen täyttämisen aikaa pidennetään niin kauan kuin ylivoimainen este on
olemassa. Sopijapuolella ei ole oikeutta esittää vaatimuksia sen johdosta, että sopimusvelvoitteen suorittaminen estyy tai viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi. Sopijapuolen on mahdollisuuksien mukaan kirjallisesti ilmoitettava ylivoimaisen esteen al-
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kamisesta, syystä ja arvioidusta kestosta samoin kuin päättymisestä toiselle sopijapuolelle.
Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi sopimusvelvoitteiden suorittamisen sopimuksen mukaisesti. Tällaisia ovat sota, kapina, luonnonmullistus, yleinen energiajakelun keskeytyminen, tulipalo, viranomaismääräys, valtion talousarvion, valtioneuvoston tai ministeriön asettama oleellinen rajoitus Eviran toiminnalle, lakko, saarto tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen
sopijapuolista riippumaton syy.

15. Erimielisyydet
Sopimuksesta tai sen tulkinnasta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopijapuolten välisin keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei
päästä sopimukseen 30 vuorokauden kuluessa neuvottelujen aloittamisesta, jätetään
asia Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

16. Allekirjoitukset
Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
Aika ja paikka

Vesiviljely-yritys
Aika ja paikka

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

LIITTEET

1. Hintaliite
2. Eviran antamat vesiviljelylaitoksen tuotantosuunnan mukaan määräytyvät luokitusehdot.

