
Pro on yksityisen ja julkisen sektorin 
asiantuntijoiden ja esimiesten 
ammattiliitto.

Liity meihin!

Jäsenmaksu vain 1,25 % veronalaisesta palkkatulosta,  
enimmillään 49 euroa kuukaudessa. Maksu sisältää 

työttömyyskassan jäsenmaksun ja on verovähennyskelpoinen. 

Lue lisää ja liity meihin: liitypro.fi

Luottamusmies auttaa ja edustaa jäseniä

Kun työpaikalla on luottamusmies, sinun ei jäsenenä tarvitse 
yrittää itse selvittää lain tai työehtosopimusten määräyksiä. Luot-
tamusmies on koulutettu tietopankki, joka edustaa ja neuvoo Pron 
jäseniä ja valvoo lakien ja sopimusten noudattamista. Jos kohtaat 
ristiriitoja työnantajan kanssa, apuun tulee ensimmäisenä luotta-
musmies. Luottamusmiehen valitsevat liiton jäsenet työpaikalla.

Työsuojeluvaltuutettu on turvallisuuden asiantuntija

Työsuojeluvaltuutettu on työpaikan turvallisuuden ja työhyvin-
voinnin asiantuntija. Hän valvoo työpaikalla henkilöstön edus- 
tajana työsuojelulain toteutumista. Hän perehtyy työpaikkaansa 
koskeviin työsuojeluasioihin ja osallistuu työpaikan työsuojelu-
tarkastuksiin. Prolainen työsuojeluvaltuutettu saa Prolta tietoa ja 
koulutusta tehtävänsä tueksi.

Pron asiantuntijat ympäri Suomen

Työelämän ammattilaisemme löydät Helsingin lisäksi myös Lah-
desta, Jyväskylästä, Kuopiosta, Lappeenrannasta, Oulusta, Seinäjo-
elta, Tampereelta ja Turusta. Oman aluetoimistosi asiamiehet ovat 
apunasi kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Ja jollet pääse 
käymään, eikä puhelu riitä, me tulemme mielellämme luoksesi!
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Liity Ammattiliitto Prohon!
Kenelle Pro sopii?

Jos työskentelet yksityisellä tai julkisella alalla, sinun kannattaa 
liittyä Prohon. 

Ammattiliitto Pron työelämäasiantuntijat neuvottelevat  työehto- 
ja virkaehto sopimukset muun muassa teollisuus-, finanssi-, 
palvelu-, ict- ja viestintäaloille sekä julkiselle sektorille. 
Jäsentemme koulutustaustat vaihtelevat media-assistentista 
rakennusmestariin ja kaikkea siltä väliltä.

Pron jäseniksi ovat tervetulleita myös opiskelijat ja yksinyrittäjät.  
Lue lisää: proliitto.fi/ammatinharjoittajat | proliitto.fi/opiskelijalle

Miksi Ammattiliitto Pron jäseneksi?

Pron asiantuntijat auttavat sinua henkilökohtaisesti työtä hakies-
sasi, työsopimusta tehdessäsi, työsuhteesi aikana ja sen päät-
tyessä. Saat konkreettisia neuvoja esimerkiksi palkkaan, vapaisiin, 
urallasi etenemiseen ja työ- ja yksityiselämän yhteen 
sovittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa tulemme 
avuksesi myös työpaikalle.

Neuvottelemme työehto- ja virkaehtosopimukset, joissa sovitaan 
esimerkiksi minimipalkoista ja niiden määräytymisen perusteista, 
loma-rahoista, työajoista ja vapaista. Olemme mukana myös 
vaikuttamassa lainsäädäntöön. 

Haluamme kehittää työelämää ja uudistaa yhteiskuntaa niin, että 
taloudellinen kasvu on kestävää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista. 
Jäsentemme toimeentulo eri elämäntilanteissa, hyvinvointi työssä 
ja vapaalla sekä kehittymis- ja työllistymismahdollisuudet ovat 
ykkösprioriteettimme.

Vapaa-ajan vakuutukset

Prolaisena saat automaattisesti ja  
maksutta matkustaja- ja vapaa-ajan  
tapaturmavakuutuksen, joka on  
voimassa kaikkialla maailmassa. 
Matkustajavakuutus kattaa mukana 
matkustavat alle 20-vuotiaat perheen-
jäsenesi ja lapsenlapsesikin.

Lakiapua töissä ja vapaalla

Pron jäsenenä työelämäsi turvaa maksuton ja riskitön oikeusapu, 
työoikeuteen erikoistuneilta juristeiltamme. Jos selvitettäväk-
sesi tulee vaikkapa naapuririita, perinnönjako tai kosteusvaurion 
maksaja, kysyt näistäkin asianajotoimiston lakimieheltä maksutta.

Valmennusta ja koulutusta

Kun olet Pron jäsen, saat henkilökohtaisen uravalmentajan, jonka 
kanssa voit suunnitella osaamisesi kohdentamista, hioa hissi-
puhettasi tai pyytää sparrausta työnhakuun. Myös hyvinvoinnin 
lisääminen ja motivaation ylläpitäminen ovat valmentajien 
erityisalaa. 

Lisäksi pääset työpajoihin ja ryhmävalmennuksiin, koulutuksiin 
webinaareissa ja livenä paikkakunnilla ilta-aikaan. Aiheina ovat 
muun muassa stressin- ja ajanhallinta, vuosiloma, työaika, palk-

kausjärjestelmä, motivaatio ja hyvinvointi.

Lisäksi käytössäsi lukuisia muita Pron jäsenetuja!

Pron jäsenenä saat lisäksi alennusta muun muassa lomakohteista, 
hissilipuista, risteilyiltä ja huoltoasemilta. Lisäksi pääset osallis-
tumaan mielenkiintoisiin livekoulutuksiin ja webinaareihimme 
ilmaiseksi. Kaikki jäsenedut löydät osoitteesta proliitto.fi. 

Lue lisää  
liitypro.fi  ja 
liity meihin!
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