Palveluseteli; Lääkkeiden annosjakelu
Palveluntuottamiseen tarvittavat luvat ja hakemus ja liitteet
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) annetun lain 5 §:n mukaan kunta voi hyväksyä
vain palvelujen tuottajan, joka täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa
(922/2011) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset;
(22.7.2011/926).

Palvelusetelituottajaksi hakeutuva apteekki ja yhteystiedot:

Asiakirja

Linkki/ lisätietoa

Ennakkoperintärekisteri

Palveluntuottajan tulee kuulua
ennakkoperintärekisteriin.
Rekisteriin kuulumisen tarkistamme
YTJ-palvelusta, joten tästä ei tarvitse
olla erillistä liitettä.
Ennakonperintärekisteriin
hakeutuminen

Veroviranomaisen todistus verojen
maksamisesta

Verovelkatodistuksen tilaaminen

Täytyy olla alle 3 kk
vanha tieto

Tai jos on verovelkaa: verovelkatodistus ja
selvitys siitä, että verovelkaa koskeva
viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma
on tehty
Vakuutusyhtiön todistus potilasvahinko-tai
vastuuvakuutuksen voimassaolosta

Verovelkatodistuksen tilaaminen

Täytyy olla alle 3 kk
vanha tieto

Potilasvakuutuskeskus

Täytyy olla alle 3 kk
vanha tieto

Huomiot

Todistus lakisääteisistä vakuutusmaksuista
(YEL, TYEL, tapaturmavakuutus)

YEL-vakuutus: jos olet 18–67-vuotias, Täytyy olla alle 3 kk
olet toiminut yrittäjänä
vanha tieto
yhtäjaksoisesti vähintään 4
kuukautta, työtulosi ovat vuonna
2019 vähintään
7 799,37 euroa ja työskentelet
omistamassasi yrityksessä.
TYEL-vakuutus: jos sinulla on
työsuhteessa olevia työntekijöitä,
työntekijät ovat 18-67-vuotiaita ja
työstä maksettu palkka on vähintään
58,19 €/kk
Tapaturmavakuutus: Työnantajalla
on velvollisuus ottaa
tapaturmavakuutus työsuhteessa
oleville työntekijöilleen
työtapaturmien ja ammattitautien
varalta. Jos työnantajan
työntekijöilleen kalenterivuoden
aikana maksama palkkasumma on
enintään 1200 euroa, hän on vapaa
tapaturmavakuutusvelvollisuudesta.

Todistus lääkelain (395/1987) mukaisesta
apteekkiluvasta
Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskuksen (Fimea) antama lupa
koneelliseen annosjakeluun tai selvitys
käytetyistä alihankkijoista
Henkilöstöluettelo, jossa on annosjakelusta
vastaava henkilö ja hänen kelpoisuutensa
sekä varahenkilöt

Fimea apteekkiluvan hakeminen

Selvitys laadunvarmistamisesta

Selvitys voi olla koonti käytettävissä
olevista toimintaohjeista tai
laadunvarmistusjärjestelmästä.
Palveluntuottajan on pyydettäessä
annettava tarkempi selvitys
laadunvarmistamisesta ja
toimintaohjeista esimerkiksi siitä,
miten palveluntuottaja toimii
apteekkitoiminnan
poikkeustilanteessa (esimerkiksi
tukkujen toimitusongelmat,
tietoliikekatkokset,
kuljetusongelmat)

Koneellinen annosjakelu/Fimea

Selvitys käytettävistä alihankkijoista

Vapaamuotoinen ilmoitus
alihankintana suoritettavista
tehtävistä ja alihankkijan nimi

GDPR:n mukainen seloste henkilötietojen
käsittelystä tai tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteesta tulee ilmetä
seuraavat asiat:
https://tietosuoja.fi/rekisterinpitajan
-seloste-kasittelytoimista

-----------------------------------------------------------------

Sitoutuminen palvelusetelinsääntökirjan ehtoihin
Apteekki
paikka, aika ja allekirjoitus

Akaan kaupunki
paikka, aika ja allekirjoitus

