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Ett medlemskap i Forskarförbundet 

är ett viktigt tecken på uppskattning 

för den egna yrkesidentiteten. 

Samtidigt framhäver det 

forskningens betydelse.



Forskarförbundet är en fackorganisation 

för forskare, lärare och andra akademiska 

experter som arbetar inom universitet, 

högskolor och forskningsinstitut.

Våra representanter håller kontinuerligt kontakt med 

beslutsfattare som påverkar universitetspersonalens 

ställning både på nationell nivå och vid alla universitet 

och högskolor. Undervisnings- och kulturministeriet, 

universitet och högskolor samt Finlands Akademi ber 

Forskarförbundet och dess medlemsföreningar om 

utlåtanden. Vi frågas ut vid riksdagen när 

universitetsrelaterade och vetenskapspolitiska ärenden 

behandlas.

Vi påverkar aktivt inom offentligheten och genom 

intressentgrupper ställningen av anställda med 

tidsbestämda anställningar, yngre forskares situation, 

doktorers sysselsättning samt universitetens och 

forskningens finansiering. Forskarförbundet medverkar 

också aktivt i arbetet vid internationella organisationer 

inom området.

Vi vill främja vetenskapens betydelse i samhället samt höja 

universitetsundervisningens uppskattning. Forskarna ska ha 

trygga arbetskarriärer och goda arbetsvillkor. Forskning är till 

för livet och ska också möjliggöra ett bra liv för dem som 

bedriver den.

Vi förhandlar om universitetspersonalens lön och övriga 

arbetsvillkor med universitetsarbetsgivare. Våra insatser var 

avgörande för att personer med stipendiefinansiering nu 

omfattas av lagstadgade pensions- och 

olycksfallsförsäkringar.
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Forskarförbundet uppstod i slutet av 1960-talet i samband med en lönerevolt bland universitetsassistenter. 

Förbundet har varit medlem av centralorganisationen Akava sedan år 1986. Samma år ingick förbundet 

samarbetsavtal med Professorsförbundet. Det nuvarande namnet Tieteentekijöiden liitto – Forskarförbundet 

infördes år 1997.

Förbundet har närmare 7 000 medlemmar. De vanligaste yrkesbeteckningarna bland medlemmarna är 

universitetslektor, forskardoktor, doktorand, forskarstuderande, forskare, bibliotekarie/informatiker, 

universitetslärare och planerare.

ALLA FORSKARES OCH LÄRARES FÖRBUND

Forskarförbundet grundades år 1967 och det är Akavas största 

medlemsorganisation inom universitetssektorn.

Forskare och studerande för universitetsfinansiering år 2000.



Medlemmarna i förbundet hör till Lärarnas arbetslöshetskassa. 

Kassan betalar ut dagpenning avvägd enligt förtjänsten till sådana 

arbetslösa medlemmar som betalat medlemsavgift för minst 26 

föregående veckor och under denna tid arbetat i minst 18 (timlärare 

7) timmar i veckan. Under stipendie- och arbetslöshetsperioder 

betalar förbundsmedlemmar en exceptionellt liten 

medlemsavgift (8 euro i månaden).

Den vetenskapliga gemenskapen ska bli en bra arbetsgemenskap, 

där forskarna har rätt att bestämma över sitt arbete och har 

akademisk frihet. Man måste få universiteten och högskolorna att 

satsa tillräckligt på arbetsgemenskapens välbefinnande och 

uppskattningen av forskare.

Alla ska vara jämlika och likvärdiga oavsett ställning och 

anställningsavtalets längd. Visstidsanställningar av omotiverade 

skäl ska inte förekomma.

Forskare ska ha möjligheter till karriärutveckling.

Medlemmarnas lönenivå och ställning ska förbättras. 

Avlöningen ska anpassas till hur krävande arbetet är.

FÖRBUNDETS KRAV

ARBETSLÖSHETSSKYDD

Forskarförbundet är 

ett närförbund: det finns 

13 medlemsföreningar 

vid universitet och 

högskolor samt två 

nationella föreningar. 

Dessutom har förbundet 

ett heltäckande nätverk 

av förtroendemän.



Arbetsgivaren har inte förbättrat och kommer inte 

att självmant förbättra personalens ställning och 

förmåner. Till exempel löneförhöjningar, 

föräldraledigheter och semestrar är resultat av 

fackorganisationens arbete. 

Medlemskap i förbundet skapar trygghet i ditt liv. 

Förbundet råder, stöder och försvarar dig

vid olika problemsituationer relaterade till arbetslivet. 

Fatta ett beslut att gå med och förstärk därmed 

förbundet på din arbetsplats och för din yrkesgrupp.

Enskilda personer blir medlemmar i Forskarförbundet 

genom att ansöka om medlemskap i någon av 

förbundets medlemsföreningar. 

Ansökningsblanketten finns på förbundets 

webbplats. Medlemsavgifterna är avdragsgilla i 

beskattningen.   

rådgivning om och hjälp med anställningsfrågor

lönerådgivning

juridiska rådgivningstjänster för arbete och privatliv

tidskriften Acatiimi

ansvars- och rättsskyddsförsäkring, en försäkring för resor och 

olycksfall under fritiden samt andra försäkringsförmåner

Akavas kalender

semestermöjligheter från A-lomat

andra förmåner som förbundet och Akava erbjuder

BLI MEDLEM

SOM MEDLEM FÅR DU



Aalto-yliopiston tieteentekijät ATTE ry

Forskarföreningen vid Svenska handelshögskolan rf

Forskarföreningen vid Åbo Akademi FfÅA rf 

Helsingin yliopiston tieteentekijät - Forskarföreningen vid 

Helsingfors universitet ry - Helsinki University Researchers and 

Teachers Association HUART

Informaatioalan akateemiset INA ry - Akademiska 

Informationsspecialister rf

Itä-Suomen tieteentekijät ITTE ry - Association of Researchers 

and Teachers of Eastern Finland

Jyväskylän yliopiston tieteentekijät JYTTE ry

Lapin tieteentekijät Lati ry

Lappeenrannan tieteentekijät LaTKA ry

Oulun yliopiston akateemiset OYA ry

Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistys SATY ry - Finnish 

Association of Academic Researchers

3T - Tampereen tekniikan tieteentekijät ry

Tamperen yliopiston tieteentekijät TATTE ry

Turun yliopiston tieteentekijät ry

Vaasan yliopiston tutkijayhdistys VYTY ry

MEDLEMSFÖRENINGAR



Asemapäällikönkatu 12 B 
FI-00520 Helsinki, Finland
Tel. +358 207 589 610
tieteentekijoidenliitto.fi
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