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Professorsförbundet driver och bevakar Dina intressen i alla frågor som
har att göra med Ditt anställningsförhållande, Din arbetsbeskrivning
och arbetsuppgifterna. Som medlem får Du av örbundet rådgivning in
anställningen och juridisk assistans.

Kontakter med professorer
inom olika fakulteter
Medlemskap i
Professorsförbundet är
ett ställningstagande för
vetenskapen.

Ekonomisk trygghet
vid arbetslöshet
Professorsförbundets
medlemmar hör
till Lärarnas
arbetslöshetskassa.
Medlemskapet i denna
a-kassa är en gratis
medlemsförmån.

Professoriliitto
professoriliitto@professoriliitto.fi
www. professoriliitto.fi

Vid varje universitet och högskola har Professorsförbundet en
lokalavdelning. Medlemmar som arbetar inom forskningsinstitut
har en separat avdelning som täcker hela landet. Din avdelning
erbjuder ett forum för kontakter inom professorskåren.
Avdelningarna låter professorerna bedriva påverkan, bevakar
deras rättigheter och diskuterar med ledningen.

Vi påverkar
beslutsfattandet
i samhället

P

rofessorsförbundet
diskuterar regelbundet med
politiska beslutsfattare,
universitetens ledning och
andra påverkare i sektorn för
vetenskap, forskning och innovation.
Förbundet bevakar inte bara sina
medlemmars rättigheter utan talar
också i hela universitetssektorns och
forskningsinstitutsväsendets intresse.

En förtroendeman
finns nära
till hands

Vilka har möjlighet att bli medlemmar?
Bland medlemmarna i Professorsförbundet finns utöver professorer också vissa
andra personer som arbetar med forskning, utbildning, forskningsadministration
och ledningen av vetenskapliga/konstnärliga organisationer.
En professor vid ett universitet kan ansluta
sig. Även professorer och forskningsprofessorer vid statliga forskningsinstitut
accepteras som medlemmar.
En person med tidsbestämt arbetsförhållande kan godtas som medlem, ifall arbetsförhållandet pågår i minst ett år.
En person som har införts i karriärbanan för
professorer kan tas in som medlem i
förbundet, när han eller hon har nått den
näst högsta nivån på karriärstegen.

Förutsättningarna för medlemskap prövas
från fall till fall, när en sökande räknas till
följande kategorier:
person som i ett statligt forskningsinstitut
är forskningsdirektör eller motsvarande
person inom en annan (alltså icke-statlig)
forskningsorganisation arbetar som
forskningsprofessor, forskningsdirektör
eller motsvarande
person som sköter en professur på deltid,
med deltidsandel mindre än 25 procent
person med yrkesbeteckningen
professor of practice
Hederstiteln professor ger inte
innehavaren rätt att bli medlem.

Telefonrådgivning
i juridiska
privatärenden

P

rofessorsförbundets
medlemmar har tillgång till
gratis telefonrådgivning i
frågor som gäller privatlivets
juridik. En medlem får t.ex. be om råd
i frågor som gäller familje- och
arvsrätt, avtalsrätt eller straffrätt samt i
bostads- och fastighetsfrågor.

Försäkringsskyddet
för medlemmar

D

e arbetande medlemmarna har ansvars- och
rättsskyddsförsäkring.
Samtliga medlemmar som
inte ännu fyllt 75 år har en reseförsäkring för fritiden, och detta försäkringsskydd utsträcks också till medresande
make/maka/sambo, likaså medresande barn och barnbarn.

Som medlemsförmån
får Du tidskriften
Tiede samt tidskriften
Acatiimi med nio
nummer årligen

Alla medlemsförmåner
hittar Du på adressen
www.professoriliitto.fi

