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Ammattiliitto Pro

Pro on työelämän edunvalvoja, joka tukee 
jäsentensä toimeentuloa, osaamista ja hyvinvointia.
Työmarkkinoiden pelisääntöihin vaikuttamalla rakennamme 
entistä reilumpaa työelämää.
Pron asiantuntijat neuvottelevat noin 75 työ-
ja virkaehtosopimusta, jotka takaavat työsuhteen 

reilut pelisäännöt ja sinulle asianmukaisen palkan.
Pron jäsenenä saat myös monia uralla eteenpäin vieviä 
etuja ja palveluita.

Olemme tukenasi 
elämäsi ja urasi 

eri vaiheissa.



Keitä me olemme?

Prolaiset työskentelevät esimerkiksi

finanssialalla

teollisuudessa

laboratorioissa

lentoaloilla

rakentamisessa

ict- ja viestintäaloilla ja 

julkisella sektorilla.

Voit liittyä
Pron jäseneksi 

koulutuksestasi, 
tittelistäsi tai

työsuhteesi laadusta
riippumatta.



Pron jäsenenä kuulut aina myös yhdistykseen.
Yhdistystoiminnan tavoitteena on jäsentensä 
yhteenkuuluvuuden vahvistaminen ja 
edunvalvonnan tukeminen.

Yhdistykset järjestävät paljon erilaisia 
tapahtumia ja tilaisuuksia.

Järjestötoiminta on paljon muutakin kuin 
kokoustamista, se on yhdessä tekemistä ja toimimista!

Sinun yhdistyksesi on Ammattiyhdistys Nousu ry

Ammattiyhdistys Nousu ry



Pron palvelut ja edut

Neuvonta 
työsuhde-

asioissa

Työttömyys-
turva

Ura- ja 
työnhaku-

palvelut

Hyvinvointi-
ja terveys-

palvelut

Neuvoja 
yksityis-
elämän 

lakiasioissa

Koulutukset 
ja tapahtumat Vakuutukset

Rahan-
arvoiset edut 
vapaa-aikaan 
ja lomailuun



Työttömyysturva

Pron
jäsenenä kuulut 

Työttömyyskassa 
Prohon, ja saat 

ansiosidonnaista 
työttömyysturvaa, 

kun sen ehdot 
täyttyvät.

Työttömyyskassa 
Pron käsittelyajat 

ovat tutkitusti 
Suomen ripeimpiä. 

Jos siis joudut 
työttömäksi, 
on selustasi 

turvattu!



Kun olet Pron jäsen, tukesi työpaikalla on aina taattu. Jäsenten 
keskuudestaan valitsema luottamusmies auttaa sinua työelämän 
kiemuroissa.

Voit kysyä Pron työsuhdeneuvonnasta mm. palkkauksesta, työajoista ja 
vuosilomista. Saat Prosta apua myös irtisanomis-
ja yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvissä tilanteissa.

Asiantuntijamme ja lakimiehemme neuvovat ja neuvottelevat, sopivat 
kiistat ja puolustavat sinua viime kädessä oikeudessa. Pron oikeusapu on 
sinulle jäsenenä taloudellisesti riskitön.

Neuvonta työsuhdeasioissa



Ura- ja työnhakupalvelut

Pro tarjoaa maksutta käyttöösi henkilökohtaisen 
uravalmentajan, jolta saat konkreettisia neuvoja 
ja tukea työurasi eri vaiheissa.

Voit keskustella valmentajasi kanssa 
mm. työnhausta, oman osaamisen 
tunnistamisesta tai urasuunnittelusta.

Meiltä löydät myös urasuunnittelua tukevia 
videoita ja webinaareja.

Klikkaa itsesi 
myös Pro Noste 

Facebook-ryhmään! 
Siellä voit käydä keskustelua 

työnhausta ja 
urasuunnittelusta.



Hyvinvointi- ja terveyspalvelut

Pron kautta voit ottaa maksutta yhteyttä 
psykologiin/terapeuttiin tai fyysisen hyvinvoinnin 
ja ravitsemuksen asiantuntijaan.

Voit keskustella asiantuntijan kanssa mm. henkisen 
hyvinvoinnin tukemisesta, stressinhallinnasta tai 
fyysisestä hyvinvoinnista.

Voit myös hyödyntää hyvinvointia tukevia 
videoita, webinaareja ja tallenteita.

Lisäksi Pro Noste  -Facebook-ryhmässä jaetaan 
kokemuksia sekä hyvinvointi- ja terveysvinkkejä.



Koulutukset ja tapahtumat

Pro järjestää jatkuvasti koulutuksia ja 
seminaareja, jotka auttavat sinua verkostoitumaan 
ja menestymään työelämässä.

Pron avulla kehität esimiestaitojasi sekä taitoja 
oman työsi johtamiseen. Lisäksi voit ja jaksat 
paremmin.

Meiltä löydät myös tallenteita paikalliseen 
sopimiseen ja työnhakuun liittyvistä 
asiantuntijawebinaareista.



Neuvoja yksityiselämän lakiasioissa

Pron jäsenenä saat maksutonta luottamuksellista 
puhelinneuvontaa myös yksityiselämään kuuluvissa 
oikeudellisissa kysymyksissä.

Saat neuvontaa mm. perintöön, asuntokauppaan 
tai eroon liittyvissä asioissa.

Neuvontapalvelu koskee myös samassa 
taloudessa asuvia perheenjäseniäsi.



Pron jäsenenä sinulle kuuluu automaattisesti 
Vakuutusyhtiö Turvan

Vapaa-ajan matkustajavakuutus

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Ammatillinen vastuuvakuutus

Järjestövakuutus liiton tilaisuuksissa

Oikeudenkäyntikuluvakuutus yrittäjäjäsenille

Aktiivien lisävakuutus

Vakuutukset



Työnteon vastapainona on tärkeää pitää 
huolta myös laadukkaasta vapaa-ajasta. 

Pron jäsenenä saat alennuksia useista 
lomakohteista ja hotelleista.

Rahanarvoiset edut vapaa-aikaan ja lomailuun

Lisäksi 
neuvottelemme 

erilaisia 
alueellisia 

jäsenetuja.

Lomahuoneistot
Kohteita Suomessa, Ruotsissa 

ja Espanjassa edulliseen 
jäsenhintaan.

Majoitukset jopa –40 %
Tuntuvia alennuksia 

mahtavista 
majoituskohteista.

Holiday Club -25 %
Alennusta kaikista Holiday 
Clubin kotimaankohteiden 

majoituksista.

Vaihtuvat lisäedut
Uusia määräaikaisia 
etuja neuvotellaan 

jatkuvasti lisää.



Vuonna 2021 Pron jäsenmaksu on 1,25 % 
veronalaisesta palkkatulosta, enintään 49 euroa kuukaudessa.

Liity jäseneksi

Jäsenyys 
sisältää ansio-

sidonnaisen 
työttömyys-

turvan.

Jäsenmaksu 
on kokonaan 

verovähennys-
kelpoinen.



Prohon kannattaa liittyä jo opiskeluaikana: 
opiskelijajäsenyys on maksuton ja saat samat edut 
kuin muutkin jäsenet (pl. työttömyysturva)

Jos työskentelet opintojesi ohella, kannattaa liittyä 
myös Työttömyyskassa Prohon. Saat ansiosidonnaista 
työttömyysturvaa, kun sen vähimmäisehdot täyttyvät.

Jos olet juuri valmistunut ja sinulla on jo työpaikka, 
hyödynnä Pron timanttinen tarjous. Maksat
Pron jäsenyydestä vain 0,8 % palkkatulosta (max. 49 €/kk) 
valmistumisvuoden loppuun ja seuraavan vuoden.

Liity opiskelijajäseneksi



Toimi näin:

1. Suosittele Pron jäsenyyttä kaverillesi.

2. Pyydä häntä täyttämään liittymislomake.

3. Kun kaveri on liittynyt, ilmoita siitä meille.

4. Jää odottamaan palkintoasi.

Suosittele Pron jäsenyyttä 
työkaverillesi tai ystävällesi.

Aina, 
kun Prohon liittyy 

suosituksesi 
perusteella 

uusi jäsen, saat 

40 euron 
lahjakortin.



Kiitos, ollaan yhteyksissä!

proliitto.fi | proplus.fi

jasenasiat@proliitto.fi

09 172 731

@proliitto


