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Professoriliitto ajaa ja valvoo etujasi palvelussuhteeseen,
työnkuvaan ja työtehtäviin liittyvissä kysymyksissä.
Jäsenenä saat liitolta työsuhdeneuvontaa ja juridista apua.

Yhteys eri alojen professoreihin
Jäsenyys on kannanotto
tieteen puolesta.

Taloudellista
turvaa työttömänä
Professoriliiton
jäsenet kuuluvat
Opettajien
työttömyyskassaan.
Työttömyyskassan
jäsenyys on ilmainen
liiton tarjoama
jäsenetu.

Professoriliitto
professoriliitto@professoriliitto.fi
www. professoriliitto.fi

Jokaisessa yliopistossa on liiton paikallinen osasto. Tutkimuslaitosten
jäsenillä on oma valtakunnallinen osastonsa. Osasto tarjoaa Sinulle
foorumin professorikunnan keskinäiseen yhteydenpitoon. Osastot
ovat jäsenten vaikuttamisyhteisöjä, jotka valvovat professoreiden
etuja ja käyvät vuoropuhelua johdon kanssa.

Vaikutamme
yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon

P

rofessoriliitto käy
säännöllisesti keskustelua
poliittisten päättäjien,
yliopistojen johdon sekä
muiden tiede-, tutkimus- ja
innovaatiosektorin vaikuttajien
kanssa. Liitto valvoo sekä jäsenkuntansa että koko yliopisto- ja
tutkimuslaitoskentän etua.

Luottamusmies
on lähelläsi

Ketkä voivat olla jäseniä?
Professoriliiton jäsenkuntaan kuuluu paitsi professoreita myös muita
tutkimuksen, koulutuksen, tutkimushallinnon ja tieteellisten/taiteellisten
organisaatioiden johtotehtävissä toimivia.
Jäseneksi voi liittyä yliopiston professori.
Myös valtion tutkimuslaitoksen professorilla
ja tutkimusprofessorilla on jäsenkelpoisuus.
Määräaikaisessa palvelussuhteessa
työskentelevä voidaan hyväksyä jäseneksi,
jos palvelussuhde kestää vähintään vuoden.
Professorin vakinaistamispolulle valittu
henkilö voidaan hyväksyä liiton jäseneksi
silloin, kun hän on saavuttanut urapolun
toiseksi viimeisen vaiheen.

Hakijakohtaisesti jäsenkelpoisuus
harkitaan seuraavien kohdalla:
valtion tutkimuslaitoksissa tutkimusjohtajina tai vastaavissa tehtävissä toimivat
muissa tutkimusorganisaatioissa (kuin
valtion tutkimuslaitoksissa) työskentelevät
tutkimusprofessorit, tutkimusjohtajat tai
vastaavissa tehtävissä toimivat
alle 25 prosentin osa-aikaisessa
professuurissa työskentelevät
professor of practice -nimikkeellä toimivat.
Professorin arvonimi ei tuota
jäsenkelpoisuutta.

Puhelinneuvontaa
yksityiselämän
oikeusasioissa

P

rofessoriliiton jäsenet saavat
asianajotoimistosta ilmaista
puhelinneuvontaa yksityiselämän oikeusasioissa. Neuvoa
voi kysyä esimerkiksi perhe- ja perintöoikeuden, sopimusoikeuden tai
rikosoikeuden piiristä tai asuntoja kiinteistöasioista.

Jäsenen
vakuutusturvaa

T

yössä olevilla jäsenillä on
vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Kaikilla alle
75-vuotiailla jäsenillä on
vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Lisäksi
alle 75-vuotiailla jäsenillä on vapaaajan matkavakuutus, jonka turvin ovat
vakuutettuina myös jäsenen mukana
matkustava alle 75-vuotias puoliso tai
avopuoliso sekä mukana matkustavat
lapset ja lastenlapset.

Saat jäsenetuna
kotiisi Tiede-lehden
sekä yhdeksän
kertaa vuodessa
Acatiimi-lehden

Katso liiton
jäsenedut
www.professoriliitto.fi

