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Suomen Hammaslääkäriliitto ry.

Malminkatu 30, 00100 Helsinki

puh. 09 6220 250, sähköposti toimisto@hammaslaakariliitto.fi

Heikki Kuusela

Malminkatu 30, 00100 Helsinki

puh. 09 6220 2536, sähköposti heikki.kuusela@hammaslaakariliitto.fi

Hammaslääkäriliiton jäsentietojärjestelmä

- Hammaslääkäriliiton jäsenyyden kirjaaminen ja jäsenmaksujen perintä 

- Hammaslääkärien työpaikkojen ja erikoisoikeuksien seuranta 

- Hammaslääkärilehden postittaminen jäsenille, tilaajille ja vapaakappaleen saajille 

- Hammaslääkäriliiton sähköisen uutiskirjeen lähettäminen jäsenille ja tilaajille 

- Hammaslääkäreihin ja hammaslääketieteen opiskelijoihin liittyvien tilastojen laadinta

Kaikista henkilöistä nimi- ja osoitetiedot, mahdollisesti puhelinnumero, sähköpostiosoite ja 

ammattinimike. Hammaslääkäriliiton jäsenistä lisäksi henkilötunnus, sukupuoli, postikieli, 

postin ja mainospostin lähetyskiellot erikseen, laillistumis- ja valmistumistiedot, 

mahdolliset erikoisoikeudet ja -pätevyydet sekä tieto työpaikoista, päätoimen 

työskentelykunta tai sen puuttuessa kotikunta valtuuston vaalipiirin määräytymistä varten, 

tieto valmistumiskurssista, Hammaslääkäriliiton luottamustoimet, tieto myönnetyistä 

ansiomerkeistä, Fimnet-järjestelmän käyttäjätunnus.

Jäseneksi hakeutuvan jäsenhakulomake ja muu Hammaslääkäriliiton oma toiminta. 

Tieto laillistuksista Valvirasta 

Tieto erikoisoikeuksien myöntämisestä Valvirasta 

Hammaslääkäreille lähetettävä kysely
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B ATK:lla käsiteltävät t iedot

A Manuaalinen aineisto

Luovutettavat tiedot vaihtelevat eri tapauksissa ja ne perustuvat jäsenyyteen. 

- Lääkärikompassille Fimnet-palvelun tunnustietojen hallintaa varten 

- Kustannus Oy Duodecimille Terveysporttiin rekisteröitymistä varten 

- Markkinointitarkoituksiin nimi ja osoite niiden osalta, jotka eivät ole kieltäneet 

mainospostin lähettämistä 

- Uudenmaan verovirasto 

- Yhteistyökumppaneille jäsenetujen toteuttamista varten 

 

Tietoja ei säännöllisesti luovuteta ulkomaille.

Tietojen tekninen suojaus huolehditaan varmistuskopioilla. Asiaton käyttö estetään 

käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Tietojen päivitysoikeus on tehtäviensä perusteella 

määritellyillä henkilöillä. Muutokset ja tietojen lisäykset kirjataan tietokantaan 

käyttäjätunnusten ja päivämäärien kera. 

Jäsen voi tarkistaa tietonsa liiton kotisivuilla olevalla lomakkeella. Lisäksi rekisteröidyillä 

on mahdollisuus aina niin halutessaan saada ote heitä koskevista tiedoista.


