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APTEEKKILUPAHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET
Tähdellä * merkityt kohdat ovat pakollisia täytettäviä.
1. HAETTAVA APTEEKKILUPA
1.1 Haettava apteekkilupa *
1.2 Haun
päättymispäivämäärä *
1.3 Samassa yhteydessä
haetaan myös apteekin
alaisuudessa toimivien
sivuapteekkien toimilupia. *

Haettavan apteekin virallinen nimi. Apteekkilupa julistetaan
haettavaksi Virallisessa lehdessä julkaistusta kuulutuksesta.
Kuulutuksessa ilmoitettu haun päättymispäivämäärä.
”Kyllä”, jos haetaan kyseisen apteekin alaisuudessa toimivien
sivuapteekkien lupia. Tällöin seuraavaan kohtaan on merkittävä
haettavien sivuapteekkien nimet.
Jos haetaan vain sivuapteekkilupaa, käytetään erillistä
vapaamuotoista hakemusta.

1.4 Haettavat
sivuapteekkiluvat *

Jos edelliseen vastattu ”Kyllä”, haettavien sivuapteekkien nimet.

2. HAKIJAN TIEDOT
2.1 Hakijan sukunimi ja
etunimet (myös aikaisemmat)
*
2.2 Henkilötunnus *
2.3 Postiosoite *

Hakijan sukunimi ja kaikki etunimet. Myös aikaisemmat.

Osoite, johon lupapäätös voidaan toimittaa, mikäli sitä ei toimiteta
sähköpostitse. Päätös toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse
Sähköpostiosoite, johon päätös voidaan hakijalle toimittaa. Päätös
2.4 Sähköpostiosoite, josta
hakijan tavoittaa virka-aikana.* toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse.
2.5 Todistus konkurssi- ja
Todistus konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä on
yrityssaneerausrekisteristä
Oikeusrekisterikeskuksesta saatava todistus siitä, että hakijaa ei
(liite), myöntämispäivämäärä * ole asetettu konkurssiin. Todistus saa olla enintään kolme
kuukautta vanha. Lomakkeeseen merkitään todistuksen
myöntämispäivämäärä ja todistus lähetetään tämän hakemuksen
liitteenä Fimeaan. Alkuperäisen todistuksen sijasta riittää myös
oikeaksi todistettu jäljennös. Mikäli todistus toimitetaan
sähköisessä muodossa, tulee sen olla aina oikeaksi todistettu.
2.6 Proviisoriksi
laillistamispäivämäärä *
2.7 Nykyinen toimipaikka ja
tehtävänimike

Hakijan toimipaikka ja tehtävänimike haun päättymispäivänä.

2.8 Aiemmin myönnetyt
apteekkiluvat, luvan
myöntämisvuosi sekä
haltuunottovuosi

Luettelo hakijalle myönnetyistä apteekkiluvista, myöntämisvuodet
ja haltuunottovuodet.
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3. HAKIJAN TOIMINTA APTEEKISSA JA MUISSA LÄÄKEHUOLLON TEHTÄVISSÄ
3.1 Päätoimet proviisoriksi
laillistamispäivästä lukien *

3.1.1 Apteekissa tai
sivuapteekissa yhteensä

Toimipaikat ja tehtävänimikkeet esitetään hakemuksen liitteissä.
Päätoimiaika proviisoriksi laillistamisesta lähtien kuukauden
tarkkuudella. Laskennassa noudatetaan seuraavia periaatteita:
- Yhteenlasketusta ajasta eri toimipaikoissa huomioidaan
vain täydet kuukaudet 30 päivää laskuperusteena käyttäen
(esim. jos hakija on toiminut apteekissa proviisorina 5
vuotta 8 kuukautta 29 päivää, se kirjataan 5 vuotta 8
kuukautta).
- Päätoimista työaikaa kertyy vain yhdestä toimipaikasta
kerrallaan. Samanaikaisista toimista vain yksi voidaan
katsoa päätoimeksi ja muut sivutoimiksi.
- Päätoimi voi olla kokoaikatyö tai osa-aikatyö, minkä tulee
ilmetä lomakkeella. Säännöllisen kokoaikatyön tai osaaikatyön tulee perustua yleissitovaan tai paikalliseen virkatai työehtosopimukseen.
- Palkattomia virkavapaita ja hoitovapaita ei lasketa
toimiaikaan.

Yhteenlaskettu toimiaika apteekkarina ja proviisorina.
Proviisoritoimiajasta eritellään toimiminen apteekin tai
sivuapteekin hoitajana omille riveilleen. Osa-aikatyö ilmoitetaan
samoin periaattein omassa sarakkeessaan. Apteekkarin toimiaika
lasketaan alkavaksi haltuunottopäivämäärästä kyseinen päivä
mukaan lukien. Toiminta Sotilasapteekissa katsotaan
apteekkitoiminnaksi.
3.1.2 Sairaala-apteekissa ja
Yhteenlaskettu toimiaika proviisorina sairaala-apteekissa ja
lääkekeskuksessa proviisorina lääkekeskuksessa. Proviisoritoimiajasta eritellään toimiminen
yhteensä
sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen hoitajana omille riveilleen.
Osa-aikatyö ilmoitetaan samoin periaattein omassa
sarakkeessaan.
3.1.3 Lääketehtaassa
Yhteenlaskettu toimiaika proviisorina lääketehtaassa.
proviisorina yhteensä
Proviisoritoimiajasta eritellään toimiminen lääketehtaan
vastuunalaisena johtajana ja kelpoisuusehdot täyttävänä henkilönä
omalle rivilleen. Osa-aikatyö ilmoitetaan samoin periaattein
omassa sarakkeessaan.
3.1.4 Lääketukkukaupassa
Yhteenlaskettu toimiaika proviisorina lääketukkukaupassa.
proviisorina yhteensä
Proviisoritoimiajasta eritellään toimiminen lääketukkukaupan
vastuunalaisena johtajana omalle rivilleen. Osa-aikatyö ilmoitetaan
samoin periaattein omassa sarakkeessaan.
3.1.5 Lääkealan opetus- ja
Yhteenlaskettu toimiaika proviisorina lääkealan opetus- ja
tutkimustehtävissä yhteensä
tutkimustehtävissä. Osa-aikatyö ilmoitetaan omassa
sarakkeessaan.
3.1.6 Lääkealan
Toimiajat viranomaistehtävissä yhteensä. Osa-aikatyö ilmoitetaan
viranomaistehtävissä
omassa sarakkeessaan.
yhteensä
3.1.7 Muissa päätoimisissa
Toimiajat muissa lääkehuollon tehtävissä yhteensä. Osa-aikatyö
lääkehuollon tehtävissä
ilmoitetaan omassa sarakkeessaan.
yhteensä
3.1.8 Päätoimisesti
Yhteenlaskettu päätoiminen kokoaikatyö ja osa-aikatyö kumpikin
laillistettuna proviisorina
omiin sarakkeisiinsa.
lääkehuollon eri tehtävissä
yhteensä
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3.1.9 Kokoaika- ja osaaikatyötä yhteensä

Yhteenlaskettu päätoiminen kokoaikatyö ja osa-aikatyö
lääkehuollon eri tehtävissä proviisoriksi laillistamispäivästä lukien.
Yhteenlaskettu kokopäiväinen ja osa-aikainen päätoimiaika ei saa
ylittää proviisoriksi laillistamispäivämäärästä apteekin haun
päättymispäivämäärään asti laskettua aikaa.
3.2. Sivutoimet proviisoriksi Sivutoiminen työkokemus proviisoriksi laillistamisen jälkeen.
laillistamispäivästä lukien
Tarkemmat selvitykset sivutoimista ilmoitetaan hakemuksen
liitteissä.

4. HAKIJAN APTEEKKILIIKKEEN HARJOITTAMISEN KANNALTA MERKITYKSELLISET
OPINNOT, JOHTAMISTAITO JA MUU TOIMINTA
Tarkemmat selvitykset annetaan erillisissä liiteasiakirjoissa.
4.1 Opinnot
4.1.1 Farmaseuttiset
jatkotutkinnot, tutkinnon
suoritusvuosi ja oppilaitos
4.1.2 Muut
korkeakoulututkinnot,
tutkinnon suoritusvuosi ja
oppilaitos
4.1.3 Muut tutkinnot, tutkinnon
suoritusvuosi ja oppilaitos
4.2 Johtamistaito
4.2.1 Työkokemus vastuu- ja
johtamistehtävissä
4.3 Muu toiminta
4.3.1 Opetus- ja
esitelmätoiminta

Suoritetuista tutkinnoista ilmoitetaan myös suoritusvuosi ja
oppilaitos.
Ilmoitetaan tutkinnon nimi, suoritusvuosi ja oppilaitos.

Hakijan muut apteekkiliikkeen harjoittamisen kannalta
merkitykselliset tutkinnot (esim. PD-tutkinto). Ilmoitetaan tutkinnon
nimi, suoritusvuosi ja oppilaitos.
Hakijan apteekkiliikkeen harjoittamisen kannalta merkitykselliseksi
katsoma työkokemus vastuu- ja johtamistehtävissä.

Lääke- ja terveydenhuoltoon liittyvä opetus-, luennointi- ja
esitelmätoiminta muualla kuin omalla työpaikalla proviisoriksi
laillistamisen jälkeen.
4.3.2 Kirjallinen toiminta
Lääke- ja terveydenhuoltoon liittyvä, proviisoriksi laillistamisen
jälkeinen kirjallinen toiminta, joka ei sisälly hakijan suorittamiin
tutkintoihin.
4.3.3 Asiantuntijatehtävät
Lääke- ja terveydenhuoltoon liittyvät, proviisoriksi laillistamisen
jälkeiset asiantuntijatehtävät.
4.3.4 Luottamustehtävät
Lääke- ja terveydenhuoltoon liittyvät, proviisoriksi laillistamisen
jälkeiset luottamustehtävät (esim. kunnallinen toiminta).
4.3.5 Yhdistystoiminta
Lääke- ja terveydenhuoltoon liittyvä proviisoriksi laillistamisen
jälkeinen aktiivinen ammattiyhdistys- ja/tai muu yhdistystoiminta.
4.3.6 Ammatillinen täydennys- Ammatillinen täydennyskoulutus esitetään viimeisimmän viiden
koulutus
vuoden ajalta.

