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Tiedettä elämää varten



Tieteentekijöiden liiton jäsenyys 

on tärkeä osoitus oman 

ammatillisen identiteetin 

arvostamisesta. Samalla se 

korostaa tieteen merkitystä.



Tieteentekijöiden liitto on yliopistojen ja 

tutkimuslaitosten tutkijoiden, opettajien ja 

muiden akateemisten asiantuntijoiden 

ammattijärjestö.  

Edustajamme ovat jatkuvasti yhteydessä yliopistojen 

henkilöstön asemaan vaikuttaviin päättäjiin sekä 

valtakunnallisesti että kaikissa yliopistoissa. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, yliopistot ja Suomen Akatemia 

pyytävät lausuntoja Tieteentekijöiden liitolta ja sen 

jäsenyhdistyksiltä. Olemme kuultavina eduskunnassa, 

kun siellä käsitellään yliopisto- ja tiedepolitiikan 

asioita.

Vaikutamme aktiivisesti julkisuudessa ja sidosryhmien 

kautta määräaikaisten asemaan, nuorempien 

tutkijoiden tilanteeseen, tohtoreitten työllistymiseen 

sekä yliopistojen ja tieteen rahoitukseen. 

Tieteentekijöiden liitto toimii aktiivisesti myös alan 

kansainvälisissä järjestöissä.

Haluamme edistää tieteen yhteiskunnallista merkitystä sekä 

yliopisto-opetuksen arvostusta. Tieteentekijöillä tulee olla 

turvatut työurat ja kunnolliset työehdot. Tiede on elämää 

varten ja tieteen tekemisen tulee mahdollistaa 

tieteentekijöilleen hyvä elämä.

Neuvottelemme yliopistohenkilöstön palkoista ja muista 

työsuhteen ehdoista yliopistotyönantajan kanssa. Vaikutimme 

ratkaisevasti siihen, että apurahalla työskentelevät ovat 

päässeet lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuutuksen piiriin.
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KAIKKIEN TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO
Tieteentekijöiden liitto on perustettu vuonna 1967 

ja se on Akavan suurin jäsenjärjestö yliopistosektorilla. 

Tieteentekijöiden liitto sai alkunsa 1960-luvun lopulla yliopistojen assistenttien palkkakapinasta. 
Liitto on ollut keskusjärjestö Akavan jäsen vuodesta 1986 lähtien. Samana vuonna liitto solmi 
yhteistyösopimuksen Professoriliiton kanssa. Nykyinen nimi Tieteentekijöiden liitto - 
Forskarförbundet otettiin käyttöön vuonna 1997.

Liitossa on 7300 jäsentä ja jäsenten yleisimmät nimikkeet ovat: yliopistonlehtori,
nuorempi tutkija, tutkijatohtori, tutkija, päällikkö, kirjastonhoitaja/informaatikko,
yliopisto-opettaja, asiantuntija, suunnittelija, koordinaattori. Liiton jäsenistä yhä useampi on 
kansainvälisiä tieteentekijöitä. Liitto panostaa kolmikieliseen palveluun suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi.

Tieteentekijät ja opiskelijat yliopistorahoituksen puolesta vuonna 2000.

Miia
Korostus



Liiton jäsenet kuuluvat Opettajien työttömyyskassaan. Kassa maksaa 

ansioon suhteutettua päivärahaa työttömäksi joutuneelle jäsenelle, 

joka on maksanut jäsenmaksua vähintään 26 edellistä viikkoa ja ollut 

tänä aikana työssä vähintään 18 (tuntiopettajat 7) tuntia viikossa. 

Apuraha- ja työttömyyskausina liiton jäsenet maksavat 

poikkeuksellisen pientä jäsenmaksua (8 euroa kuukaudessa). 

Tiedeyhteisöstä on tehtävä hyvä työyhteisö, jossa tieteentekijöillä 

on päätösvaltaa omasta työstään ja akateemista vapautta. 

Yliopistot on saatava panostamaan riittävästi työyhteisön 

hyvinvointiin ja tieteentekijöiden arvostamiseen.

Kaikki ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia asemastaan ja 

työsopimuksensa pituudesta riippumatta. Perusteettomia 

määräaikaisuuksia ei saa olla.

Tieteentekijöillä on mahdollisuus urakehitykseen.

Jäsenistön palkkataso ja asema paranevat. Palkkauksen on 

vastattava työn vaativuutta.

LIITON VAATIMUKSET

TYÖTTÖMYYSTURVA

Tieteentekijöiden liitto 

on lähiliitto: sillä on 

13 yliopistoissa 

toimivaa ja kaksi 

valtakunnallista 

yhdistystä. Lisäksi 

liitolla on kattava 

luottamusmies-

verkosto.



Työnantaja ei ole parantanut eikä tule 

parantamaan henkilöstön asemaa ja etuja oma-

aloitteisesti. Esimerkiksi palkankorotukset, 

perhevapaat ja lomat on saatu ammattijärjestön 

työn tuloksina.

Liiton jäsenenä saat turvallisuuden tunnetta 

elämääsi. Liitto neuvoo, tukee ja puolustaa Sinua 

erilaisissa työelämään liittyvissä ongelmatilanteissa.  

Vahvista Sinäkin liittymispäätökselläsi oman 

työpaikkasi ja ammattiryhmäsi liittoa. 

Yksittäiset henkilöt liittyvät Tieteentekijöiden 

liittoon jonkin sen jäsenyhdistyksen kautta. 

Liittymislomakkeen löydät liiton www-sivuilta. 

Jäsenmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.   

neuvontaa ja apua työsuhdeasioissasi

palkkaneuvontaa

lakimiehen neuvontapalvelut työ- ja yksityisasioissasi

Acatiimi-lehden  

vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen, vapaa-ajan tapaturma- 

ja matkustajavakuutuksen sekä muita vakuutusetuja

Akava-kalenterin

A-lomien lomamahdollisuudet

muita liiton ja Akavan tarjoamia etuja

LIITY JÄSENEKSI

JÄSENENÄ SAAT



Aalto-yliopiston tieteentekijät ATTE ry

Forskarföreningen vid Svenska handelshögskolan rf

Forskarföreningen vid Åbo Akademi FfÅA rf 

Helsingin yliopiston tieteentekijät ry

Informaatioalan akateemiset ry 

- Akademiska Informationsspecialister rf

Itä-Suomen tieteentekijät ITTE ry

Jyväskylän yliopiston tieteentekijät JYTTE ry

Lapin tieteentekijät Lati ry

Lappeenrannan tieteentekijät LaTKA ry

Oulun yliopiston akateemiset OYA ry

Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistys SATY ry

3T - Tampereen tekniikan tieteentekijät ry

Tamperen yliopiston tieteentekijät TATTE ry

Turun yliopiston tieteentekijät ry

Vaasan yliopiston tutkijayhdistys VYTY ry

JÄSENYHDISTYKSET



Asemapäällikönkatu 12 B 
00520 Helsinki
Puh. 0207 589 610 (vaihde)
tieteentekijoidenliitto.fi
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