
Pro on luottokaveri opiskelijalle, 
työssä ja vapaalla.

Liity Pron opiskelijajäseneksi
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Alkaen  
0 euroa!

Valitse sinulle sopiva jäsenyys
KULTATASO, 

kun keskityt vain opiskeluun.

matkustaja- ja tapaturmavakuutus
koulutusta, tapahtumia sekä  

verkostoitumista ja webinaareja
henkilökohtaista uravalmennusta

neuvot yrittämiseen ja yritystoimintaan
Pron lomapaikat ja alennukset

työelämän asiantuntijat käytössäsi

Liityt Opiskelijaliitto Pron jäseneksi, jäsenyys on ilmainen. 

PLATINATASO, 
kun työskentelet opintojen ohessa.

kaikki kultatason edut
+ ansiosidonnainen työttömyysturva

Kerrytät ansiosidonnaista työttömyysturvaa ehtojen täyttyessä 
ja maksat jäsenmaksua vain, jos työskentelet opintojen ohessa  

tai olet palkallisessa harjoittelussa. Kassan jäsenmaksu on  
kokonaan verovähennyskelpoinen.

Valmistutko pian? Suuntaa osoitteeseen proliitto.fi/opiskelijalle 
 ja lue lisää vaihtoehdoistamme valmistuvalle opiskelijalle.

Ammattiliitto Pro 
www.proliitto.f i 

09 172 731 ma–pe kello 8.30–16

etunimi.sukunimi@proliitto.f i



Liity Pron opiskelijajäseneksi!

Opiskelijajäsenyys on maksuton, ja saat käyttöösi kaikki Pron 
jäsenedut ja varmat neuvot työasioissa. 

Kenelle Pro sopii?

Prohon voivat liittyä kaikki tutkinto-opiskelijat koulutusalasta 
riippumatta. Jäseniämme ovat koulutetut ammattilaiset, 
asiantuntijat ja esimiehet teollisuus-, finanssi-, palvelu- sekä ict- 
ja viestintäaloilla sekä julkisella sektorilla. Tunnemme lukuisten 
eri alojen työ- ja virkaehdot ja autamme sinua jo opiskeluaikanasi 
kohti unelmiesi työpaikkaa. 

Pron jäseneksi ovat tervetulleita myös yksinyrittäjät, tai 
sellaiseksi aikovat opiskelijat. Saat meiltä asiantuntevaa, 
henkilökohtaista apua myös yrityksen perustamiseen ja 
pyörittämiseen liittyvissä asioissa.  
Lue lisää: http://prosoolo.fi

Suunnittelitpa siis uraa yritysmaailmassa tai vaikkapa valtion 
palveluksessa – Pro sopii juuri sinulle.

Miksi ammattiliiton opiskelijajäseneksi?

Ammattiliiton opiskelijajäsenenä saat jäsenetujen lisäksi varmaa 
tietoa alasi työehtosopimusten taustoista ja soveltamisesta.  
Jos teet töitä opintojen ohessa, kesällä tai vaikkapa 
harjoittelijana, Pron työelämän asiantuntijat auttavat sinua työtä 
hakiessasi, työsopimusta tehdessäsi, työsuhteesi aikana ja sen 
päättyessä. 

Kun opinnot ovat maalissa ja suuntaat töihin, on hyödyllistä, että 
olet jo valmiiksi oman alasi ammattiliiton jäsen. 

Vapaa-ajan vakuutukset

Kun liityt Prohon, saat ilmaisen 
matkustaja- ja vapaa-ajan  
tapaturmavakuutuksen.  
Opiskelijoilla vakuutus on voimassa 
opinto-ohjelmaan kuuluvalla ulkomaan 
työharjoittelujaksolla jopa 90
vuorokautta matkan alkamisesta.

Lakiapua töissä ja vapaalla

Pron jäsenenä työelämäsi turvaa maksuton ja riskitön oikeusapu, 
työoikeuteen erikoistuneilta juristeiltamme.

Jos selvitettäväksesi tulee vaikkapa naapuririita, perinnönjako tai 
kosteusvaurion maksaja, kysyt näistäkin asianajotoimiston laki-
mieheltä maksutta.

Urapalvelut, joissa on nostetta

Kun olet Pron jäsen, saat henkilökohtaisen uravalmentajan, joka 
tukee sinua urasi eri vaiheissa. Valmentajan kanssa voit suunni-
tella osaamisesi kohdentamista, hioa hissipuhettasi tai pyytää 
sparrausta työnhakuun. 

Myös hyvinvoinnin lisääminen ja motivaation ylläpitäminen ovat 
valmentajien erityisalaa. Pro Nosteeseen kuuluu henkilökohtaisen 
valmennuksen lisäksi työpajoja ja ryhmävalmennusta monista 

mielenkiintoisista aiheista.

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 ja  
liity meihin netissä:  

proliitto.fi/opiskelijalle




