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Edunvalvonta

Hammaslääkäriliitto on hammaslääkärien ja 
alan opiskelijoiden edunvalvonta- ja asian-
tuntijajärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki 
Suomessa toimivat hammaslääkärit. Hoidam-
me jäsentemme työmarkkina- ja ammatillista 
edunvalvontaa sekä yrittäjähammaslääkäri-
en edunvalvontaa. Terveys- ja koulutuspoliitti-
nen vaikuttaminen ovat tärkeä osa toimintaa. 
Hammaslääkäriliitto osallistuu terveydenhuol-
lon lainsäädännön valmisteluun ja on mukana 
alan kehittämistyössä. Edustamme ammatti-
kuntaa päättäjä- ja viranomaisverkostoissa. 
Edunvalvontaa tukee liiton tutkimustoiminta 
hammaslääkärien työllisyydestä ja työoloista. 

Alueellisessa edunvalvonnassa tärkeitä toimi-
joita ovat liiton 26 paikallisosastoa ja JUKOn 
luottamusmiehet, jotka edustavat jäseniä 
kunnissa, valtiolla ja yliopistoissa.
Hammaslääkäriliitto kuuluu työmarkkinakes-
kusjärjestö Akavaan.

Liittoon kannattaa kuulua, sillä jäsenenä saat 
asiantuntevaa apua työelämän kysymyksissä 
koko työurasi ajan ja eri elämänvaiheissa. Jä-
senyys tarjoaa sinulle monipuolisia jäsenpalve-
luja ja -etuja.

Juridinen neuvonta

Liiton lakimiehet neuvovat jäseniä esimerkiksi 
palkkaukseen, palvelussuhteisiin ja yksityissek-
torilla toimimiseen liittyvissä kysymyksissä sekä 
verotus- ja vakuutusasioissa sähköpostitse ja 
puhelimitse.

Hammaslääkäriliiton jäsenenä saat jäsenpal-
veluna maksutta neuvontaa yksityiselämän 
oikeusasioissa Eversheds Asianajotoimistosta. 

Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenpalvelut ja -edut
Neuvontaa saa puhelimitse arkisin klo 10–16:
•	 Helsinki 010 6841 400
•	 Hämeenlinna 010 6841 401
•	 Jyväskylä 010 6841 402
•	 Tampere 010 6841 403
•	 Turku 010 6841 404 

Mainitse, että haluat keskustella Suomen Ham-
maslääkäriliiton jäseniä neuvovan lakimiehen 
kanssa. Varaudu kertomaan jäsennumerosi, 
joka löytyy sähköisestä jäsenkortista. Voit myös 
kysyä jäsennumerosi liiton toimistosta.

Vakuutukset

Hammaslääkäriliitolla on yhteistyösopimus 
jäsenten vakuutuseduista OP Vakuutuksen 
kanssa. Jäsenetuvakuutusten lisäksi kannattaa 
hyödyntää myös muita vakuutuksia.

Kaikille jäsenille jäsenetuna jäsenmaksuun 
sisältyvät
•	 ammatillinen vastuu- ja oikeusturvava-

kuutus
•	 työkyvyttömyysvakuutus ammattitaudin 

varalta.

Yksityishammaslääkäri voi jäsenetuna ottaa 
edullisemman potilasvakuutuksen liiton kautta.
•	 Jokaisella yksityishammaslääkärillä tulee 

olla potilasvakuutus.
•	 Potilasvakuutuksen saaminen jäsenetuna 

vuodeksi 2017 edellyttää, että liiton kaik-
ki erääntyneet jäsenmaksut on maksettu. 
 
 
 
 
 

Jäsenet saavat etuja kodin ja perheen 
vakuutuksiin:
•	 omakoti-vakuutus
•	 perheen vastuuvakuutus
•	 perheen oikeusturvavakuutus
•	 arvotavaravakuutus
•	 pienvenevakuutus
•	 tapaturmavakuutus
•	 matkustajavakuutus
•	 matkatavaravakuutus
•	 moottoriajoneuvovakuutukset.

Tarkempia tietoja kaikista vakuutuksista löytyy 
jäsensivuston yksityissektorin osiosta.

Hammaslääkärilehti, 
uutiskirje ja sektoritiedotteet

Suomen Hammaslääkärilehti on alan tärkein 
ammattilehti, joka käsittelee monipuolisesti 
hammaslääketiedettä, suun terveydenhuol-
toa ja ammattikunnan asioita. Lehti ilmestyy 
14 kertaa vuodessa. 

Saat jäsenetuna noin kerran kuukaudessa 
sähköpostiisi Hammaslääkäriliiton uutiskirjeen. 
Uutiskirje tarjoaa ajantasaista ja monipuolista 
tietoa edunvalvonnasta, suun terveydenhuol-
losta ja liiton toiminnasta. Lähetämme myös 
eri sektoreilla työskenteleville jäsenille omia 
sektorikohtaisia tiedotteita.

Verkkopalvelut

Hammaslääkäriliiton 
verkkosivut ja jäsensivusto
Verkkopalvelut	www.hammaslaakariliitto.fi	
tarjoavat monipuolista tietoa liiton toiminnas-
ta, edunvalvonnasta ja jäsenpalveluista. 

Vain jäsenille tarkoitetulta jäsensivustolta 
löydät tarkempia tietoja liiton jäsenpalveluista 
ja -eduista. Myös hammaslääkärin työtä ja 
ammatinharjoittamista käsittelevät ohjeet ja 
oppaat löytyvät jäsenalueelta. Jäsensivustolle 
pääset tunnuksellasi, joka on liiton jäsenrekis-
teriin ilmoittamasi sähköpostiosoite. Tarkem-
mat ohjeet saat kirjautumisen yhteydessä. 

Omat tiedot
Omien jäsentietojen tarkistus onnistuu helposti 
liiton kotisivujen jäsenalueen nettilomakkeella 
”omat tiedot”. Kirjautumalla palveluun pääset 
selaamaan tietojasi ja päivittämään niitä.
On tärkeää, että ilmoitat meille, kun osoite, 
työpaikka, sähköposti tai kännykkänumero 
on muuttunut. Näin saat käyttöösi kaikki jäsen-
edut ja -palvelut ja liiton viestintä tavoittaa 
sinut oikeaan aikaan. 

Fimnet-palvelut
Fimnet-tunnus on Lääkärikompassin tarjoama 
maksuton palvelu Lääkäriliiton ja sen yhteis-
työliittojen jäsenille. Fimnet-tunnuksella pääset 
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Lisätietoja liiton jäsenpalveluista ja eduista sekä koulutuksista 
löytyy kotisivuilta www.hammaslaakariliitto.fi ja jäsensivustolta.
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kirjautumaan erilaisiin verkkopalveluihin ja 
saat	käyttöösi	fimnet.fi-päätteisen	sähköpos-
tiosoitteen. 

Tunnistautuminen tarjoaa mm. seuraavia 
palveluja: 
•	 monipuolisen sähköpostiohjelman 
•	 jäsenten keskustelutaulun 
•	 PuhTi-puhelinreseptipalkkioiden tilitysten 

seurantajärjestelmään liittymisen
•	 pääsyn Fimnetissä oleviin lääketieteelli-

siin tietokantoihin.

Lääkärikompassi toimittaa Fimnet-tunnukset 
uusille jäsenille. Ohjeet uusien tunnusten tilaa-
miseen löytyvät liiton verkkosivuilta.

Etsi hammaslääkäri -palvelu
www.etsihammaslaakari.fi-palvelussa	voit	
mainostaa maksutta yksityisvastaanottoasi. 
Potilaat voivat etsiä sopivaa hammaslääkäriä 
esimerkiksi nimen, paikkakunnan tai erikois-
alan mukaan.
Kirjaudu palveluun Fimnet-tunnuksellasi. Oh-
jeet palveluun rekisteröitymisestä ja omien 
tietojen muuttamisesta löytyvät sivuston 
valikosta.

Terveysportti

Käytössäsi on kattava terveysalan portaali. 
Terveysportista saat käyttöösi maksutta Kodin 
lääkeoppaan, Lääkkeet ja hinnat -palvelun, 
Duodecim-lehden sekä iCD-10-koodiston, 
Kelan lomakkeet, Cochrane Libraryn ja Uutis-
palvelu Duodecimin sähkeuutiset. Voit myös 
ostaa käyttöoikeuksia lääketieteellisiin tieto-
kantoihin kuten Therapia Odontologicaan. 
Terveysporttiin rekisteröitydytään Fimnet-
tunnuksella.

Hammaslääkäriportaali

Hammaslääkäriportaalista www.hammaslaa-
kariportaali.fi	löydät	alan	tutkimusreferaatteja,	
uutisia ja työkaluja. Palveluun rekisteröidytään 
ja kirjaudutaan Fimnet-tunnuksella. Hammas-
lääkäriportaalin on tuottanut Terve Media Oy.

Koulutus

Liitto järjestää hammaslääkärin ammattitoi-
mintaa tukevaa koulutusta omana toimin-
tana ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Tarkemmat tiedot liiton tapahtumista ja 
koulutuksista löytyy verkkosivuilta jäsenyys ja 
palvelut -osiosta.

Jäsenkortti ja kalenteri

Hammaslääkäriliitolla, Hammaslääkäriseura 
Apollonialla	ja	Odontologiska	Samfundet	i	
Finlandilla on yhteinen kännykkään ladattava 

jäsenkortti. Jäsenkortista tarkistat jäsentietosi 
ja voit osoittaa olevasi Hammaslääkäriliiton 
jäsen ja Suomessa laillistettu hammaslääkäri 
tai alan opiskelija. 

Liiton jäsenenä saat hammaslääkärien 
Akava-kalenterin.

Vierumäen lomahuoneisto

Jäsenenä voit lomailla liiton omistamassa lo-
mahuoneistossa Vierumäellä ympäri vuoden. 
Käytössäsi on korkeatasoinen huoneisto, jossa 
on majoitustilat kuudelle hengelle. Vieru-
mäellä on monipuoliset palvelut ja harras-
tusmahdollisuudet. Hakuajoista tiedotetaan 
Hammaslääkärilehdessä ja liiton verkkosivuil-
ta, josta löytyy myös varauslomake ja tiedot 
vapaista loma-ajoista. Huoneisto vuokrataan 
arkipäiviksi (ma klo 16 – to klo 12) ja viikonlo-
puksi (to klo 16 – ma klo 12).

Jäsentuotteet 

Jäsenenä voit tilata Hammaslääkäriliiton jä-
sentuotteita. Tarkemmat tiedot ja tilausohjeet 
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Työttömyyskassan jäsenyys ja työttömyysturva

Virka- tai työsuhteessa julkisella tai yksityisellä sektorilla työskentelevän hammas-
lääkärin kannattaa kuulua Lääkärien työttömyyskassaan, sillä se maksaa korvaus-
ta lomautuksen, työttömyyden tai vuorotteluvapaan ajalta. Hammaslääkäriliiton 
jäsenmaksuun ei sisälly työttömyyskassan jäsenmaksu, vaan kassaan tulee liittyä 
erikseen. Jäseneksi voi liittyä jo opiskeluaikana esimerkiksi alan kesätöissä ollessa.

Lääkärien työttömyyskassan jäsenmaksu on 23 euroa vuonna 2017. Maksu on 
verotuksessa vähennyskelpoinen. Liittymistä haetaan kirjallisesti lomakkeella, 
joka	löytyy	työttömyyskassan	verkkosivuilta	www.laakarientkassa.fi.	

löytyvät jäsensivustolta.
•	 Jäsenten käyntikortit omilla tiedoilla ja 

liiton tunnuksella
•	 Nimineula liiton tunnuksella
•	 Hammaslääkäriliiton jäsenmerkki,  

metallinen pinssi

Hammaslääkäriliiton Kustannuksen
potilasesitteet ja muut aineistot

Hammaslääkäriliiton Kustannus Oy tuottaa 
ja myy vastaanotoilla tarvittavaa aineistoa, 
kuten potilasesitteitä ja lomakkeita. Tarjolla on 
myös työkaluja terveyden edistämiseen. Tuot-
teet voit tilata suoraan Kustannuksen omasta 
verkkokaupasta:
verkkokauppa.hammaslaakariliitto.fi.	

Yhteistyökumppanien 
ja Akavan jäsenedut

Akavan jäsenjärjestön jäsenenä voit hyödyn-
tää Akavan jäsenetuja, esimerkiksi risteily-, 
hotelli- ja polttoaine-etuja.  Tarkemmat tiedot 
eduista löytyvät jäsensivustolta jäsenyys ja 
palvelut -osiosta.

Voit lomailla Hammaslääkäriliiton omistamassa lomahuoneistossa Vierumäellä ym-
päri vuoden. Jäsenten käytössä on korkeatasoinen huoneisto, jossa on majoitustilat 
kuudelle. Vierumäen luonnonkauniit puitteet tarjoavat kaikenikäisille  
hyvät mahdollisuudet virkistäytymiseen ja liikuntaan. 


