HAKEMUS
ulkomailla suoritetun
lääkärintutkinnon hyväksymiseksi
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Viranomainen täyttää
Dnro

Sukunimi (myös entiset)

Etunimet

Kansalaisuus

Äidinkieli

					
Henkilötunnus/syntymäaika

Sitoudun ilmoittamaan Valviralle suomalaisen
henkilötunnuksen heti sen saatuani

Kotiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Suostun siihen, että täydennyspyynnöt voidaan toimittaa minulle sähköpostitse.

Suoritettu tutkinto / koulutus

Valmistumispäivämäärä

Oppilaitos / yliopisto

Oppilaitoksen yhteystiedot (postiosoite / sähköpostiosoite)

Suostun siihen, että tutkintoni saa tarvittaessa tarkistaa koulutusmaastani.
Suostun siihen, että Valvira saa tarvittaessa olla yhteydessä muihin viranomaisiin hakemukseeni liittyvien
selvitysten tekemiseksi.
Päiväys ja paikka

Allekirjoitus

Valvira
Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirasto

Nimenselvennys

PL 210, 00281 Helsinki

Mannerheimintie 103b, 00280 Helsinki
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Puhelin: 0295 209 111
Faksi: 0295 209 700

kirjaamo@valvira.fi
www.valvira.fi
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Hakemuksen liitteet (Ohjeet löytyvät Valviran verkkosivuilta www.valvira.fi)
jäljennös voimassa olevasta henkilöllisyyden ja kansalaisuuden osoittavasta asiakirjasta (esim. passi),
jäljennös alkuperäisestä lääkärin tutkintotodistuksesta ja sen liitteestä, josta ilmenee suoritetun tutkinnon sisältö ja laajuus
(esim. diploma supplement / transcript of records),
todistus nimenmuutoksesta, jos nykyinen nimi eroaa tutkintotodistuksessa käytetystä nimestä,
ulkomaisen toimivaltaisen viranomaisen enintään 3 kuukautta vanha todistus ammatinharjoittamisoikeudesta, josta ilmenee,
ettei oikeutta ole rajoitettu tai poistettu tai
ulkomaisen toimivaltaisen viranomaisen todistus siitä, ettei kyseinen maa rekisteröi lääkäreitä,
käännökset edellä mainituista asiakirjoista suomen, ruotsin tai englannin kielellä
Alkuperäisistä asiakirjoista otettujen jäljennösten on oltava Suomessa tai muussa EU- tai ETA -alueeseen kuuluvassa valtiossa
virallisesti oikeaksi todistettu.
Jos asiakirjoja ei ole laadittu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, ne on käännettävä jollekin näistä kielistä. Käännöksen laatijan on
oltava Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa auktorisoitu tai virallinen kielenkääntäjä.
Hakemuksen perusteella annetaan päätös, josta peritään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (asetus Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista) mukainen maksu. Maksu koskee myös kielteistä päätöstä.
Puutteellinen hakemus ja/tai puutteelliset hakemuksen liitteet viivästyttävät hakemuksen käsittelyä.
Valvira ei palauta hakemusasiakirjoja.
Väärien tietojen antaminen voi johtaa rikoslain 16 luvun 5 §:n tai 7–8 §:ien nojalla tuomittavaan rangaistukseen.

Lähetä tulostettu ja allekirjoitettu lomake liitteineen postitse osoitteella:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
								PL 210
								00281 Helsinki

Tallenna

Valvira
Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirasto

PL 210, 00281 Helsinki

Mannerheimintie 103b, 00280 Helsinki
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Puhelin: 0295 209 111
Faksi: 0295 209 700

Tulosta

Tyhjennä

kirjaamo@valvira.fi
www.valvira.fi

