
Tietopaketti Prohon siirtyvälle jäsenelle: 
Pardia-Pro yhdistyminen – mitä se on?

EDUSTAJAKOKOUS 27.11.2018



Neljä hyvää syytä liittojen 
yhdistymiseen 

1. Järjestöjen yhdistymisellä haetaan 
vahvempaa neuvotteluvoimaa ja 
yhteiskuntavaikuttamista niin yksi-
tyisillä kuin julkisillakin sopimusaloil-
la. Nykyistä laajemmalla jäsenpohjalla 
voidaan vaikuttaa entistä paremmin.

2. Jäsenten edunvalvonnan parantamisen 
lisäksi yhdistynyt järjestö mahdollistaa 
myös nykyistä huomattavasti katta-
vammat koulutuspalvelut, jäsenedut  
ja -tapahtumat. Myös jäsenpalvelu – 
erilaiset tekniset sovellukset ja -palve-
lut – on järkevää toteuttaa entistä  
suuremmalle jäsenkunnalle. 

3. Yhdistymisen tuloksena Pro on noin 
120 000 jäsenen liitto, joka edustaa 
niin yksityisiä aloja kuin julkista sekto-
ria. Pardia ja Pro yhdistyvät 1.1.2019.

4. Jäsenpohja laajenee, sillä Pron jäse-
neksi ovat tervetulleita kaikki pal- 
kansaajat Pron edustamilla aloilla,  
asiantuntija-, esimies-, toimihenkilö-  
tai työntekijätehtävissä. Liittoon  
voi kuulua myös opiskelija tai 
ammatinharjoittaja. 

Miten tähän on tultu?

Pardian edustajakokous päätti marraskuussa 2017  
selvittää ja tehdä ratkaisut Pardian tulevaisuudesta 
kahden päävaihtoehdon välillä

1) Pardiasta muodostetaan ammattiliitto tai
2) Pardia yhdistyy Ammattiliitto Prohon. 

Selvitykset vaihtoehdoista tehtiin kevään 2018 aika-
na. Pardian ja Pardian jäsenjärjestöjen yhteiskokous 
pidettiin 12.6.2018. Heti sen jälkeen oli Pardian hal-
lituksen kokous, jossa tehtiin päätös yhdistymisen 
aiesopimuksesta Pron kanssa ja se myös allekirjoitet-
tiin samana päivänä. 

Aikataulu ja valmistautuminen uuteen 

Pardian ja Pron yhdistyminen toteutetaan 1.1.2019. 

Pardian edustajakokous päätti 27. marraskuuta  
Pardian yhdistymisestä Prohon. Runsaat 100  
pardilaista yhdistystä haki Pron jäsenyyttä. 

Pardiasta tulee viides edunvalvontasektori – julkinen 
sektori – Prohon. Prossa on neljä aiempaa sektoria, 
jotka ovat finanssiala, ICT- ja viestintäala, palveluala 
ja teollisuussektori. 

Pardian ja Pardian jäsenyhdistysten työsuhteessa 
oleva henkilöstö siirtyy Pron henkilöstöksi. Pro  
työllistää tällä hetkellä noin 150 toimihenkilöä. 

Valmisteluja yhdistymiseksi on tehty elokuusta 2018 
lähtien kahdeksassa työryhmässä, joita koordinoi 
ohjausryhmä. Työryhmien jäsenet on nimetty liittojen 
ja niiden jäsenjärjestöjen tai -yhdistysten hallinnosta 
ja työntekijöistä. Oma jäsenjärjestösi ja -yhdistyksesi 
on siis ollut valmistelemassa yhdistymistä.



Työryhmissä valmisteltiin niin sääntömuutoksia, jär-
jestö- ja aluetoimintaa, koulutusta, edunvalvontaa 
kuin jäsenetuja. Myös toimitilat ja monet muut käy-
tännön asiat ovat selvittelyssä. Työ jatkuu edelleen. 
Pardialaiset jäsenyhdistykset hakivat Pron jäsenyyttä 
14.11.2018 mennessä. Pron hallitus hyväksyi  
jäsenyydet 15.11.2018 alkamaan 1.1.2019.  
Pron jäsenyhdistykseksi liittyvän perusyhdistyksen 
henkilöjäsenet liittyvät samalla Pron henkilöjäseniksi. 

Mitä yhdistyminen tarkoittaa jäsenelle?

Liittyvät jäsenyhdistykset ovat lähettäneet jäsenilleen  
kirjeen/sähköpostin yhdistyksen liittymisestä Prohon. 
Tutustu kirjeeseen huolella.  

Jäsenkortti on mobiili tai perinteinen

Kolme pardialaista jäsenrekisteriä yhdistetään  
joulukuussa Pron jäsenrekisteriin. Jäsenrekisterien  
yhdistämisen jälkeen lähetetään jäsenille uusi 
jäsennumero ja kerrotaan kuinka jokainen voi 
ladata mobiilisovelluksen, joka toimii myös 
vakuutuskorttina. 

Saat käyttöösi Pron palvelut mobiilisovelluksella, 
joka on jäsen- ja vakuutuskortti, johon saat uutiset  
ja jäsenedut, jossa voit asioida sähköisesti (omien 
tietojen päivittäminen) ja ilmoittautua koulutukseen 
ja hoitaa työsuhdeasiat työpaikan luottamusmiehen 
tai Pron asiantuntijoiden kanssa. 

Uusi jäsenkortti alkuvuodesta

Pron uuden jäsennumeron ja jäsenkortin saat alku-
vuodesta. Prossa jäsennumero on avain etuihisi  
ja palveluihisi ja saat sen kirjeitse jäsenrekisterien  
yhdistymisen jälkeen. Jäsenkorttisi toimii myös 
vakuutuskorttinasi. Jäsenyyteesi kuuluu muun  
muassa Turva-matkustajavakuutus. Pardilainen 
vakuutuksesi on voimassa vuoden 2018 loppuun 
saakka. 

Pardiasta Prohon siirtyvät varsinaiset 
(työikäiset) jäsenet

Pardian jäsenjärjestöistä Prohon siirtyvät varsinaiset, 
työikäiset jäsenet siirtyvät Pron nykyisen jäsen- 
vakuutuksen piiriin 1.1.2019 alkaen. Vakuutuksessa 
ovat vakuutettuina 17–67-vuotiaat työssä käyvät  
ja työttömät tai muuten tilapäisesti ilman palkkaa 
olevat jäsenet (myös eläkeputkessa ja määräaikaisel-
la eläkkeellä olevat) sekä opiskelijajäsenet. Lisätietoa 
https://www.turva.fi/ammattiliitto-pro/jasenvakuutus

Pardialaisessa jäsenjärjestön  
yhdistyksessä eläkkeellä oleva jäsen

Pardiasta siirtyy Prohon myös ryhmä jäseniä, jotka  
eivät mene yllä mainitun Pron jäsenvakuutuksen  
piiriin. He ovat pääasiassa eläkkeellä olevia jäseniä.  
Ennen 1.1.2019 eläköityneitä. Heitä varten Pro on 
ottanut erillisen matkustajavakuutuksen. Maksa- 
malla Pron perusyhdistyksen palvelumaksun  
(90 euroa vuodelle 2019) jäsen pääsee tämän 
vakuutuksen piiriin. Vakuutus on muutoin saman-
sisältöinen kuin Pron jäsenvakuutus, mutta vakuu-
tettuina ovat Pron perusyhdistyksen palvelumaksun 
maksaneet jäsenet ja vakuutus on voimassa sen vuo-
den loppuun, jonka aikana vakuutettu täyttää 100 
vuotta. Vakuutus on voimassa vuoden kerrallaan.
 
Pron jäsenpalvelut lähettää palvelumaksulaskun 
automaattisesti tälle ryhmälle marras–joulukuun 
vaihteessa. Palvelumaksun maksamatta jättäneen 
jäsenen katsotaan eronneen perusyhdistyksestä 
1.1.2019 alkaen. 

Mistä jäsen saa viisumi- ja vakuutus- 
todistukset vuodenvaihteen yli  
sijoittuvilla matkoille?

Turvan ylläpitämälle Pron vakuutussivustolle on 
avattu sivu, josta palvelumaksun maksava jäsen saa 
tietoa matkustajavakuutuksen sisällöstä. Sieltä löytyy 
mm. vakuutusehdot ja tuoteseloste sekä matkava-
kuutustodistus, johon jäsen voi täydentää henkilö- 
tietonsa ja tulostaa todistuksen matkalle mukaan,  
jos ei ehdi saada jäsenkorttia ennen matkan alkua. 
 



Lisää tästä linkistä: https://www.turva.fi/
ammattiliitto-pro/palvelumaksun-maksaneet
 
Lisätietoa (ja mm. matkavakuutus- ja viisumi- 
todistus varsinaisille ja palvelumaksun maksa- 
neille jäsenille) jäsenet saavat Turvan palvelunume-
rosta 01019 5110, asiakaspalvelu@turva.fi ja  
Turvan palvelutoimistoista.
 
Myös Prohon siirtyvät Pardian varsinaiset jäsenet 
pyytävät todistuksia vuodenvaihteen yli ulottuvil-
le matkoille. Myös heillä tulee olla tällaisella mat-
kalla kaksi vakuutustodistusta: tämän vuoden lop-
puun voimassa oleva nykyisen vakuutusyhtiön jäsen/
matkavakuutuskortti tai matkavakuutustodistus sekä 
1.1.2019 voimassaololla oleva Turvasta saatava  
matkavakuutustodistus. 1.1.2019 klo 00 jälkeen  
sattuvat vahingot menevät Turvan vakuutukseen. 

Ammattiliitto Pro Seniorit ry:n kuuluvat

Pron seniorit eivät kuulu liiton varsinaisten (työikäis-
ten) jäsenten vakuutukseen. He eivät kuulu myös-
kään yllä mainittuun uuteen palvelumaksun mak-
saneiden matkustajavakuutukseen. Pron seniorin 
tunnistaa esim. siitä, että hänen jäsenmaksunsa on 
10 euroa. 

Yllä mainitulla palvelumaksukirjeellä jäsenelle kerro-
taan, että hänellä on mahdollisuus liittyä Ammattiliit-
to Pro Seniorit ry:n jäseneksi 1.1.2019 alkaen, mikäli 
hän ei halua maksaa 90 euron palvelumaksua. Liit-
tyminen Ammattiliitto Pro Seniorit ry:n jäseneksi on 
tehty hänelle mahdollisimman helpoksi. Kun jäsen 
saa Prosta laskun, hän voi vaihtoehtoisesti maksaa 
senioriyhdistyksen vuosijäsenmaksun, joka vuonna 
2019 on 10 euroa ja sillä hän liittyy senioriyhdistyk-
sen jäseneksi. Tämä vaihtoehto ei sisällä matkusta-
javakuutusta, mutta senioriyhdistyksen jäsenyyden 
perusteella hän voi ostaa Turvasta jäsenetuhintaisen 
matkustajavakuutuksen. Jäsenetu on 10 % matkusta-
javakuutuksesta ja jäsen saa alennuksia myös muihin 
henkilökohtaisiin vakuutuksiinsa. Lisätietoa tästä lin-
kistä: https://www.turva.fi/ammattiliitto-pro-seniorit/
etusivu 

Miten jäsenen palvelussuhdeasiat  
hoituvat Prossa?
 
Kukin Pardian nimissä oleva virka- ja työehtosopimus 
muodostaa oman sopimusalan Prossa (esimerkiksi 
valtio, yliopistot jne). Jokainen sopimusala määrittää 
omat tavoitteensa virka- ja työehtosopimusneuvot-
teluihin ja päättää käytännössä sopimusten sisältö-
jen hyväksymisestä/hylkäämisestä. Tätä tarkoitusta 
varten kullakin sopimusalalla on oma neuvottelukun-
tansa Prossa. 

Pardian nimissä olevat työ- ja virkaehtosopimukset 
neuvottelee jatkossa Pro. Käytännössä neuvottelijoi-
na toimivat pitkälti ne henkilöt, jotka sopimuksista 
ovat tälläkin hetkellä neuvotelleet.

Viimeiseltä sivulta löydät ohjeet Pron palvelukana- 
vista 1.1.2009 alkaen. 

Mikä ei muutu?

Jäsenjärjestöjen nimissä olevat sopimukset ovat jat-
kossakin niiden nimissä. Työpaikkatason luottamus-
mies- ja muut sopimukset säilyvät.
 
Työpaikalla sinua auttaa oma tuttu luottamusmies ja 
oman jäsenyhdistyksesi toimijat. 

Tutut Pardian toimiston ja jäsenjärjestösi osaavat 
asiantuntijat ja lakimiehet ovat henkilöstön edusta-
jien ja jäsenten käytössä silloin, kun asiat eivät ratkea 
työpaikalla. Lisäksi Prossa työskentelee monia erityis-
asiantuntijoita, joiden puoleen voidaan kääntyä.

Jäsenmaksu vuonna 2019

Pron jäsenmaksu on ensi vuonna 1,25 %  
veronalaisesta palkkatulosta tai enintään  
49 euroa kuukaudessa. 

Työnantajille lähetetään jäsenmaksujen perintää  
varten uudet jäsenmaksutiedot jäsenrekisteristä.  
Itsemaksaville jäsenille lähetetään jäsenrekis-
terien yhdistymisen jälkeen jäsenmaksuviitteet 
alkuvuodesta. 



Jäsenedut

Vakuutukset pähkinänkuoressa 
(Vakuutusyhtiö Turva)

Vapaa-ajan matkustajavakuutuksessa vakuutettui-
na ovat Pron 17–67-vuotiaat jäsenet. Vakuutus on 
voimassa siihen päivään saakka jolloin vakuutettu jää 
pysyvästi eläkkeelle, kuitenkin enintään 68-vuotiaak-
si saakka. 

Vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat 
lapset (omat lapset, lapsenlapset, puolison lapset, 
samassa taloudessa asuvat lapset). Voimassa  
vapaa-aikana tehtävillä ulkomaanmatkoilla sekä koti-
maanmatkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 km pää-
hän vakuutetun kotoa, työpaikalta, loma-asunnosta 
jne. enintään 45 vrk matkan alkamisesta (opiskeli- 
joilla työharjoittelumatkalta enint. 90 vrk matkan 
alkamisesta). Ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen 
harjoittelussa eikä vakuutusehdoissa erikseen luetel-
luissa urheilulajeissa tai harrastuksissa. 

Prolla ei ole matkatavaravakuutusta. Tarkista  
omasta kotivakuutuksestasi sisältääkö se myös 
matkatavaravakuutuksen. 

Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksessa vakuutettui-
na ovat Pron 17–67-vuotiaat jäsenet. Vakuutus on 
voimassa siihen päivää saakka jolloin vakuutettu jää 
pysyvästi eläkkeelle, kuitenkin enintään 68-vuotiaak-
si saakka.  

Lisäksi ammatillinen vastuuvakuutus, oikeusapu, 
järjestövakuutus liiton tilaisuuksissa ja oikeuden-
käyntikuluvakuutus yrittäjäjäsenillä.  
 
Miten käy aiemmille vakuutuksille ja korvaus-
asioille, jotka ovat kesken vuonna 2019?

Pardialainen vakuutuksesi on voimassa 31.12.2018 
saakka. Uudet vakuutukset tulevat voimaan 1.1.2019. 
Vaikka Pardia-Pro yhdistyminen tapahtuisi voit jat-
kossakin hakea vanhan vahingon (ennen vuotta 2019 
tapahtuneen) korvausta Ifin vakuutuksesta. Vaikka lii-
ton ottama vakuutus päättyisi, niin If korvaa jatkos-
sakin jo avatut vahingonkorvaukset. Näissä vahinko-
tapauksissa jatketaan yhteydenpitoa Ifiin. 

Esimerkiksi Ifin henkivakuutuksen alennukset eivät 
ole katoamassa, vaan ovat ainakin vuonna 2019  
vanhoilla jäsenillä entiset, kertoo vakuutusyhtiö.

(MPHL:n jäsenet saavat tarkemmat ohjeet vakuutus-
käytännöistä muutostilanteesta omasta MPHL:stä.)

Muita rahanarvoisia jäsenetuja

• Neuvoja yksityiselämän oikeusasioissa 
• Monipuolista koulusta ja tapahtumia
• Pro Noste – tukea työhön, uralle ja hyvinvointiin
• Työpaikkatutka – työnvälityspalvelu jäsenille 
• Aktiivista tiedotusta (jäsenkirjeet, ProStoori, 

ProTV, kotisivut www.proliitto.fi )
• Proplus – jäsenten sähköinen asiointi on  

virtuaalinen asiointi- ja keskustelutila, jossa on 
• omien tietojen päivitys ja mahdollisuus  

verkostoitua muiden prolaisten kanssa, 
• tietopankki jäsenille, luottamushenkilöille  

ja yhdistyksille jäseneduista, 
• Pron koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittau- 

tuminen, työsuhdetietoa, virka- ja työehto- 
sopimukset sekä oppaat ja laskurit, 

• työtila yhdistystoimijoille ja luottamustehtä-
vissä toimiville muun muassa tapahtumien 
hallinnointi ja jäsenlistaukset. 

Pron aluetoimistot tukenasi

Aluetoimistot sijaitsevat seuraavilla paikkakunnilla: 
Oulu, Jyväskylä, Kuopio, Seinäjoki, Tampere, Lap-
peenranta, Lahti, Turku ja Helsinki. Yhdistyksillä ja 
sopimusaloilla on oma nimetty sopimusala-asiamies 
aluetoimistossa. Henkilöstö koulutetaan pardialais-
ten sopimusalojen sopimuksiin kevään 2019 aikana. 
 
Pron omat lomakohteet 

Levi Hotel Spa, Kokous- ja kongressihotelli Majvik, 
Kustavin Lootholma, Kopparön lomahuoneistot ja 
virkistysalue, Keurusharju, Meri-Teijon lomamökit, 
Tepsan retkeilyalue, Holiday Club -kohteet.
Alennusta Teboil-huoltamoilta ja -automaatti- 
asemilta.  



Lisäksi alennuksia muista hotelleista, Suomen  
Hostellijärjestön kohteista, laivamatkoista sekä  
erilaisia kampanja-alennuksia. Pro baby -bodyn  
saavat vanhempainvapaalle jäävät jäsenet. 

Tutustu Prohon ja etuihisi

Verkkosivuilta proliitto.fi löydät paljon tietoa ja saat 
kokonaiskuvan Prosta. Jäsenlehtenä on sähköinen 
ProStoori: tarjolla on mielenkiintoisia verkkojuttuja 
noin kolmen viikon välein suoraan sähköpostiisi,  
ne ovat myös luettavissa verkkosivuilta.

Jäseneduista ja -palveluista on kerrottu proliitto.fi- 
sivuilla kohdassa Pron jäsenyys>Jäsenedut. Tarkat 
tiedot jäseneduista ja niiden käytöstä löydät Proplus-
sasta, jonne pääset kirjautumaan, kun saa uuden 
jäsennumerosi. 

Pron sähköisiä palveluita ml. kotisivuja päivitetään 
vastaamaan uudistuvaa liitoa. Malta siis hetki. 

Uusi kysymys-vastaus -palsta avattu

Pron kotisivuille www.proliitto.fi on avattu oma
kysymys- ja vastauspalsta Pardiasta siirtyville
jäsenille. Löydät sen etusivun palkista ”Infoa:  
Pron ja Pardian yhdistyminen” tai tästä linkistä:  
https://www.proliitto.fi/julkinensektori

Asiointikanavat 1.1.2019 alkaen 

Liittyminen, jäsenyys, ja jäsenedut,  
proliitto.fi ja proplus.fi, puhelinpäivystys  
klo 9–15 (ma–pe), p. 09 1727 3440,  
jasenasiat@proliitto.fi 
 
Palvelussuhde-/työsuhdeneuvonta, julkinen 
sektori (ent. pardialaiset sopimusalat),  
klo 8.30–16 (ma–pe), p. 09 1727 3312.  
 
Pardian ja jäsenjärjestöjen Prohon siirtyvän 
henkilöstön suorat puhelinnumerot toimivat 
pääsääntöisesti myös vuonna 2019 ja Prohon 
siirtyvän henkilöstön sähköpostiosoite on  
jatkossa etunimi.sukunimi@proliitto.fi. 

Ammattiliitto Pro

Selkämerenkuja 1 A, PL 183, 00181 Helsinki
Ma–pe klo 8.30–16.
Puh: 09 172 731, Fax: 09 1727 3330
www.proliitto.fi 
etunimi.sukunimi@proliitto.fi 
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Pro lukuina 2019

• Jäseniä 120 000.
• Työllistää 165 henkilöä.
• Yhdistyksiä 333.
• Jäsenmaksu 1,25 % veronlaisesta palkka- 

tulosta, tai enintään 49 euroa kuukaudessa.
• Yhdistyksiä 333.
• Kotipaikka Helsinki, toiminta-alueena  

koko Suomi.
• Kielet: suomi ja ruotsi.
• Poliittisesti sitoutumaton.

Pro haluaa

...parantaa jäsenten ja aloilleen kouluttautuvien:
• toimeentuloa eri elämäntilanteissa
• hyvinvointia työssä ja vapaalla sekä
• kehittymis- ja työllistymismahdollisuuksia. 

...vaikuttaa yhteiskuntaan  
tavoitteena sosiaalinen oikeudenmukaisuus,  
kestävä taloudellinen kasvu ja työelämän  
hallittu muutos.


