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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. 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön 
(JUKO) luottamusmiehet edustavat Ham-
maslääkäriliiton jäseniä kunnissa, valtiolla ja 
yliopistoissa. Luottamusmiehet ovat jäsenten 
tukena työpaikoilla.
Hammaslääkäriliitolla on alueellista toimintaa 
koko maassa ja toimintaa organisoivat 26 
paikallisosastoa.  

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. 
Neuvontaa saa puhelimitse arkisin klo 10–16:
• Helsinki 010 6841 400
• Hämeenlinna 010 6841 401
• Jyväskylä 010 6841 402

Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenpalvelut ja -edut
• Tampere 010 6841 403
• Turku 010 6841 404 

Mainitse, että haluat keskustella Suomen 
Hammaslääkäriliiton jäseniä neuvovan 
lakimiehen kanssa. 

Pohjola Vakuutuksen edut 

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

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

kuutus
• työkyvyttömyysvakuutus ammattitaudin 

varalta.

Potilasvakuutus liiton kautta

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

olla potilasvakuutus.
• Potilasvakuutuksen saaminen jäsen-

etuna vuodeksi 2021 edellyttää, että 
liiton kaikki erääntyneet jäsenmaksut on 
maksettu. 
 

Kodin ja perheen vakuutusedut

Jäsenet saavat etuja kodin ja perheen 
vakuutuksiin. Vakuutusedut koskevat uusia 
vakuutuksia.
• omakoti-vakuutus
• perheen vastuuvakuutus
• perheen oikeusturvavakuutus
• arvotavaravakuutus
• pienvenevakuutus
• terveysvakuutus
• toimeentulovakuutus
• eurooppalainen matkustaja- ja matka- 

tavaravakuutus
• moottoriajoneuvovakuutukset

• henkivakuutuksen järjestöetu

Tarkempia tietoja vakuutuksista löytyy jäsensi-
vustolta ja www.op.fi/hammaslaakariliitto.

Danske Bankin edut 

• Hammaslääkäriliitolla ja Danske Bankilla 
on sopimus asuntolainaeduista sekä 
säästämisen ja sijoittamisen eduista 
liiton jäsenille. Tarkemmat tiedot liiton 
verkkosivuilla. 

• Hammaslääkäriliitolla ja Danske Bankilla 
on sopimus etu- ja palvelukokonaisuu-
desta vastavalmistuneille hammaslääkä-
reille. Tarkemmat tiedot liiton verkkosi-
vuilla.

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 jäsenpalveluis-
ta ja -eduista sekä hammaslääkärin työhön 
ja ammatinharjoittamiseen liittyvät ohjeet ja 
oppaat. Jäsensivustolle pääset tunnuksella-
si, joka on liiton jäsenrekisteriin ilmoittamasi 
sähköpostiosoite. Tarkemmat ohjeet saat 
kirjautumisen yhteydessä. 

Omat tiedot
Tarkista jäsentietosi helposti jäsensivuston net-
tilomakkeella. Kirjautumalla palveluun pääset 
selaamaan tietojasi ja päivittämään niitä.
On tärkeää, että ilmoitat meille, kun osoite, 
työpaikka, sähköposti tai kännykkänumero 
on muuttunut. "Omissa tiedoissa” onnistuu 
myös suostumuksen antaminen henkilötieto-
jen luovutukseen jäsenetuja varten. Näin saat 
käyttöösi kaikki jäsenedut ja -palvelut ja liiton 
viestintä tavoittaa sinut oikeaan aikaan. 

 

INFO

Hyödynnä liiton jäsenenä monipuoliset jäsenpalvelut ja -edut. 
Katso tarkempia tietoja verkkosivuilta www.hammaslaakariliitto.fi 
ja jäsensivustolta. Seuraa myös liiton viestintää.



  Suomen Hammaslääkärilehti 1/2021   69

Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenpalvelut ja -edut
Fimnet-palvelut
Fimnet-tunnus on Lääkärikompassin tarjoama 
maksuton palvelu Lääkäriliiton ja sen yhteis-
työliittojen jäsenille. Fimnet-tunnuksella pääset 
kirjautumaan erilaisiin verkkopalveluihin ja 
saat käyttöösi fimnet.fi-päätteisen sähköpos-
tiosoitteen. 

Tunnistautuminen tarjoaa mm. seuraavia 
palveluja: 
• monipuolinen sähköpostiohjelma
• jäsenten keskustelutaulu
• PuhTi-reseptipalkkioiden tilitysjärjestelmä
• pääsy Fimnetissä oleviin lääketieteellisiin 

tietokantoihin
• tunnistautuminen Hammaskollega-

palveluun

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

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.

Hammaskollega
Hammaskollega on uusi jäsenpalvelu ham-
maslääkärien konsultointiin, ammatilliseen 
kehittymiseen ja verkostoitumiseen. Palvelussa 
voit konsultoida kollegoita ajasta ja paikasta 
riippumatta – tietoturvallisesti.  Hammaslää-
kärit voivat ristiinkonsultoida myös lääkäreitä.  
Hammaskollegaa voi käyttää iPhone- ja An-
droid-mobiilisovelluksilla sekä verkkoselaimel-
la. Käyttäjät tunnistetaan Fimnet-kirjautumisen 
avulla. Hammaskollega-palvelun tuottaa 
yhteistyössä Hammaslääkäriliiton kanssa  
Panacea CG Oy. Lisätietoja:  
www.hammaskollega.fi.

Koulutus

Liitto järjestää hammaslääkärin ammattitoi-
mintaa tukevaa koulutusta, luottamusmies-
koulutusta ja tapahtumia eri jäsenryhmille 
omana toimintana ja yhteistyökumppanei-
den kanssa. Tarkemmat tiedot löytyvät liiton 
verkkosivuilta. 

Kalenterista tilaustuote
Liiton jäsenenä saat hammaslääkärien 
Akava-kalenterin. Kalenteria ei lähetetä 
automaattisesti, vaan voit tilata kalenterin 
jäsensivustolla nettilomakkeella ”omat  
tiedot”.

Member+ ja yhteistyökumppanien edut

Member+ on jäsenetupalvelu Akavan liittojen 
jäsenille. Palvelusta löydät kiinnostavia etuja 
ja palveluja sekä liiton omat jäsenpalvelut ja 
-edut. Tutustu ja rekisteröidy käyttäjäksi:  
www.memberplus.fi.
Akavan jäsenjärjestön jäsenenä voit hyödyn-
tää Akavan jäsenetuja, esimerkiksi risteily-, 
hotelli- ja polttoaine-etuja.  Tarkemmat tiedot 
eduista löytyvät jäsensivustolta jäsenyys ja 
palvelut -osiosta.

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-
la, josta löytyy myös varauslomake ja tiedot 
vapaista loma-ajoista. Huoneisto vuokrataan 

INFO

Muista liittyä Lääkärien työttömyyskassaan
Kaikkien palkansaajina sekä julkisella että yksityisellä sektorilla toimivien hammas-
lääkärien kannattaa liittyä Lääkärien työttömyyskassaan. Lääkärien työttömyyskas-
san jäsenyys ei sisälly Hammaslääkäriliiton jäsenyyteen, vaan kassaan pitää aina 
liittyä erikseen. Hammaslääketieteen opiskelijat voivat liittyä kassaan ollessaan 
alan kesätöissä. Kassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa 
työttömyyden tai lomautuksen ajalta sekä vuorottelukorvausta.

Kassan jäsenmaksu on 21 euroa vuonna 2021. Liittymistä haetaan kirjallisesti verk-
kosivuilta www.laakarientkassa.fi löytyvällä lomakkeella. Maksu on verotuksessa 
vähennyskelpoinen.

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 
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. 

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. 


