Miksi ammattiliittoon
kannattaa kuulua?
Ammattiliittojen neuvottelemat työehtosopimukset takaavat kaikille alan työntekijöille reilut
työehdot. Työehtosopimuksissa ammattiliitot ja työnantajat sopivat muun muassa alan minimipalkoista, työajoista ja palkan lisistä.

Työantajaa edustava Teknologiateollisuus ry on ilmoittanut, ettei se enää neuvottele työehtosopimuksista. Neuvottelutoimintaa varten se perustaa uuden järjestön, johon yritykset voivat liittyä, jos ne haluavat jatkossakin sitoutua
koko alaa koskeviin työehtosopimuksiin. Nyt yrityksissä tehdään päätöksiä siitä, miten toimihenkilöiden työehdot
määräytyvät tulevaisuudessa.
Suomen laissa on kirjauksia työehdoista, mutta työehtosopimukset takaavat työntekijöille pelkkää lakia merkittävästi kattavamman turvan ja paremmat edut.

Liittoon liittyminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan!
TYÖEHTOSOPIMUS:
Työehtosopimus takaa, että äitiysvapaalle jäävälle maksetaan palkka
3 kuukaudelta ja isyysvapaalle
jäävälle 6 arkipäivältä. Molempien
ehtona on 6 kuukautta kestänyt työsuhde.

Työlainsäädäntö:
TYÖEHTOSOPIMUS:
Työehtosopimuksessa on sovittu,
että lomaraha on 50 % vuosilomapalkasta. Lomaraha maksetaan
lomapalkan päälle.

EI PALKKAA

Työlainsäädäntö:
EI LOMARAHAA

TYÖEHTOSOPIMUS:
TYÖEHTOSOPIMUS:

Työehtosopimus takaa, että
äkillisissä sairaustapauksissa
lähiomaisen hoitamiseksi
annettava vapaa, mitä ei
vähennetä palkasta.

Sairausajan palkan maksamisesta
sovitaan työehtosopimuksella. Sairausajan palkkaa maksetaan 28–90
kalenteripäivää riippuen työsuhteen kestosta (1 kk–5 vuotta tai
kauemmin).

Työlainsäädäntö:
PALKKAA ENINTÄÄN
YHDEKSÄLTÄ PÄIVÄLTÄ

Työlainsäädäntö:
EI PALKKAA

Hyödynnä
Pron laajat
jäsenedut
Työehtosopimus
alan työntekijöille reilut työehdot. Työehtosopimuksissa on sovittu

Lue
lisää

mm. minimipalkoista, työajoista ja palkan lisistä.

proliitto.fi

Pron neuvottelemat työehtosopimukset takaavat kaikille

Neuvonta työsuhdeasioissa
Ammattiliitto on apunasi työpaikan ongelmatilanteissa – sekä työsuhteen aikana että
sen päättyessä tai lomautustilanteessa. Lähimmän tuen saat työpaikalle valitusta
luottamusmiehestä.
Lisäksi käytössäsi ovat Pron asiantuntijat ja lakimiehet. He neuvovat ja neuvottelevat, tekevät sopimukset ja puolustavat sinua jopa oikeudessa. Oikeusapu on sinulle maksutonta ja
riskitöntä.

LISÄKSI
Työttömyysturva
Pron jäsenenä kuulut Työttömyyskassa Prohon. Saat ansiosidonnaista työttömyysturvaa, kun sen ehdot täyttyvät
Ura- ja työhakupalvelut
Ammattiliitto tarjoaa koulutuksia, henkilökohtaista uraneuvontaa ja muuta
tukea oman osaamisen kehittämiseen ja uralla etenemiseen.
Muut palvelut ja edut
Ammattiliiton jäsenenä saat myös muita etuja webinaareista vakuutuksiin
ja yksityiselämän oikeudellisista neuvoista hyvinvointietuihin.

Psst..
Tervetuloa Ammattiliitto
Pron jäseneksi
Voit liittyä Pron jäseneksi koulutuksestasi, tittelistäsi tai
työsuhteesi laadusta riippumatta. Jäsenmaksu vain 1,25 %
veronalaisesta palkkatulosta, enimmillään 49 euroa kuukaudessa. Maksu sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun ja on
verovähennyskelpoinen. Lue lisää proliitto.fi .

suosittele jäsenyyttä
myös kaverille!
Suosittele Pron jäsenyyttä työkaverillesi tai ystävällesi. Aina, kun Prohon
liittyy suosituksesi perusteella
uusi jäsen, saat 40 euron
lahjakortin.

