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Anställningen som arbetslivsprofessor och tillsättningsförfarandet  
 

Enligt Helsingfors universitets instruktion (§ 35) kan en person som har avlagt doktorsexamen 
och som har särskilt framstående meriter och erfarenheter från arbetslivet utanför universitets-
världen som kan vara av nytta i universitetets verksamhet anställas som arbetslivsprofessor. En 
sådan professur tillsätts genom kallelse och den är alltid tidsbegränsad.  
 
Kriterier och förslag till kallelse  
Arbetslivsprofessorns uppgift är att stärka universitetets samverkan med samhället och synlig-
heten inom olika samhällssektorer. Arbetslivsprofessorn skapar och upprätthåller nätverk mellan 
universitetet och arbetslivet och för med sig sådan praktisk aktuell information från arbetslivet till 
universitetet som är till nytta i undervisningen och forskningen. Arbetslivsprofessorn meddelar 
undervisning och/eller handleder examensarbeten samt stärker studenternas arbetslivsrelevans 
inom området för sin expertis.  

 
Arbetslivsprofessorns deltidsanställning kan skötas till 20–50 % och varar i regel 3–5 år. Ut-
gångspunkten är att en arbetslivsprofessor inte samtidigt innehar ett akademiskt uppdrag vid ett 
inhemskt eller utländskt universitet. Eftersom anställningen inte baserar sig på vetenskapliga 
meriter används inget sakkunnigförfarande vid rekryteringen.  
 
Dekanus utarbetar ett förslag till rektorn. I förslaget beskrivs meriterna hos den som föreslås bli 
kallad till arbetslivsprofessor samt hur personen skulle gynna universitetet och öka dess synlig-
het och samverkan med samhället. Rektorn fattar på framställning av dekanus beslut om att 
kalla personen till en arbetslivsprofessur. Vid särskilda undantagsfall kan dekanus föreslå att ar-
betslivsprofessorn kan arbeta med sitt uppdrag till 100 % i högst ett års tid. En eventuell fortsätt-
ningsperiod övervägs från fall till fall och efter fakultetens behov. Även beslut om en eventuell 

fortsättningsperiod fattas av rektorn på framställning av dekanus. Möjligheten till en fortsättning 
gäller dock inte de särskilda undantagsfall där arbetets andel har uppgått till 100 % och anställ-
ningen varat i högst ett års tid.  
 
Arbetslivsprofessorns ställning  
Arbetslivsprofessorerna hör inte till professorskåren och är inte medlemmar av stora konsisto-
riet. I val röstar arbetslivsprofessorerna i gruppen för övrig undervisnings- och forskningsperso-
nal.  
 
Med detta beslut upphävs rektors beslut HY/175/00.00.06.00/2019 (12.2.2019). Beslutet träder i 
kraft omedelbart. I beslutet har beaktats rekommendationerna av en arbetsgrupp som utvecklat 
arbetslivsprofessorernas verksamhetsförutsättningar.  
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