
Pardia yhdistyy Prohon 1.1.2019 alkaen. Yhdistymisen tuloksena 
Prosta tulee noin 135 000 jäsenen liitto, joka edustaa niin yksityisiä 
aloja kuin valtion sektoria. Mitä tämä tarkoittaa YHL:n jäsenille?

PARDIA YHDISTYY PROHON: 
YHL:N JÄSENEN OPAS



JÄSENMAKSU VUONNA 2019

Pron jäsenmaksu on ensi vuonna 1,25 % 
veronalaisesta palkkatulosta tai enintään 
49 euroa kuukaudessa. Työnantajille lä-
hetetään jäsenmaksujen perintää varten 
uudet jäsenmaksutiedot jäsenrekisteris-
tä. Itsemaksaville jäsenille lähetetään jä-
senmaksuviitteet alkuvuodesta.

UUSI JÄSENKORTTI 

Jäsenille lähetetään joulukuussa uusi 
jäsennumero. Muovinen jäsenkortti lä-
hetetään kaikille jäsenille alkuvuodesta 
2019. Jäsennumeron saatuasi voit myös 
ladata älypuhelimeen (Android/iPho-
ne) Pron mobiilisovelluksen, joka toimii 
jäsen- ja vakuutuskorttina. Voit käyttää 
mobiilikorttia myös sähköiseen asioin-
tiin mm. ilmoittautuessasi Pron koulu-
tuksiin.

MISTÄ SAAN APUA..

…TYÖSUHDEASIOISSA?
Palvelus- ja työsuhdeneuvonta entisille 
pardialaisille jäsenille: 09 1727 3312
(ma–pe klo 8.30–16) 

…JÄSENASIOISSA?
Liittymiseen, jäsenyyteen ja jäsenetui-
hin liittyvät asiat: 09 1727 3440 (ma–pe 
klo 9–15) 
Sähköpostitse: jasenasiat@proliitto.fi

YHDISTYMISEN AIKATAULU 

Pardian ja Pron yhdistyminen on tarkoi-
tus toteuttaa 1.1.2019. YHL:n jäsenyh-
distykset ovat hakeneet Pron jäsenyyttä 
marraskuussa. Jäsenyys alkaa 1.1.2019. 
Pron jäsenyhdistykseksi liittyvän yhdis-
tyksen henkilöjäsenet liittyvät samalla 
Pron henkilöjäseniksi.

MITÄ JÄSENELLE TAPAHTUU  
YHDISTYMISESSÄ?

YHL:n jäsen siirtyy yhdistymisen jäl-
keen Pron jäseneksi. Siirtyminen tapah-
tuu automaattisesti eikä sinun tarvitse 
tehdä mitään. Jäsenyhdistyksesi pysyy 
myös ennallaan.

KUKA NEUVOTTELEE?

YHL:n jäseniä koskevista työ- ja virka-
ehtosopimuksista neuvottelee jatkossa 
Pro. 

TUTTU LUOTTAMUSMIES TUKEE  
JATKOSSAKIN

Työpaikalla sinua auttaa oma tuttu luot-
tamusmies ja oman jäsenyhdistyksesi 
toimijat.  Pron asiantuntijat ja lakimie-
het ovat henkilöstön edustajien ja jäsen-
ten käytössä silloin, kun asiat eivät rat-
kea työpaikalla. 



JÄSENVAKUUTUS

Pardialainen vakuutuksesi on voimas-
sa 31.12.2018 saakka. Uudet vakuutuk-
set tulevat voimaan 1.1.2019 , jolloin 
vakuutusyhtiö vaihtuu Ifistä Turvaan. 
Turvan vapaa-ajan matkustajavakuu-
tuksessa sekä vapaa-ajan tapaturma-
vakuutuksessa ovat vakuutettuina ovat 
Pron 17–67-vuotiaat jäsenet. Vakuutus 
on voimassa, kunnes vakuutettu jää py-
syvästi eläkkeelle, kuitenkin enintään 
68-vuotiaaksi saakka.  

Prolla ei ole matkatavaravakuutusta. 
Tarkista omasta kotivakuutuksestasi, 
sisältääkö se myös matkatavaravakuu-
tuksen. Muihin vakuutusetuihin kuuluu 
ammatillinen vastuuvakuutus, järjestö-
vakuutus liiton tilaisuuksissa ja oikeu-
denkäyntikuluvakuutus yrittäjäjäsenillä.

Vakuutusturvaasi 1.1.2019 alkaen voit 
tutustua osoitteessa www.turva.fi/pro.  

MITEN KÄY KESKEN OLEVILLE  
KORVAUSASIOILLE JA HENKIVAKUU-
TUSALENNUKSELLE?

Voit hakea ennen vuotta 2019 tapahtu-
neen vahingon korvausta Ifin vakuu-
tuksesta. If korvaa myös ennen 1.1.2019 
avatut vahingonkorvaukset. Näissä va-
hinkotapauksissa jatketaan yhteydenpi-
toa Ifiin. Ifin henkivakuutuksen alennus 
säilyy ainakin vuoden 2019 ajan.

MUITA PRON JÄSENETUJA

• Neuvoja yksityiselämän  
oikeusasioissa

• Monipuolista koulusta ja  
tapahtumia.

• Pro Noste -uravalmennus
• Työpaikkatutka-työnvälityspalvelu. 
• Pron lomakohteet mm. Levillä.
• Alennuksia hotelleista, hostelleista 

ja laivamatkoista.

Tutustu tuleviin jäsenetuihisi osoitteessa:
www.proliitto.fi/pron-jasenyys/jasenedut

ELÄKELÄISJÄSENYYS

Prossa jäsenistö voi liittyä työuransa jäl-
keen Ammattiliitto Pro Seniorit -yhdis-
tykseen. Senioriyhdistys on eläkkeellä 
olevien toimihenkilöiden valtakunnal-
linen etujärjestö, joka edistää jäsentensä 
sosiaalista asemaa sekä järjestää virkis-
tys- ja harrastustoimintaa. Yhdistyksen 
kautta eläkeläiset saavat alennuksia Tur-
van vakuutuksista.
  
Eläkeläisjäsenyys ei siirry automaatti-
sesti Prohon. Jos olet tällä hetkellä eläke-
läisjäsenenä YHL:n jäsenyhdistyksessä, 
voit hakea jäsenyyttä Ammattiliitto Pro 
Seniorit -yhdistyksessä. Senioreitten jä-
senmaksu on 10 euroa vuodessa. 

Lisätietoa: www.proseniorit.fi



MIKSI YHTEEN?

YHDISTYMISEN TULOKSENA PRO ON NOIN  
135 000 JÄSENEN LIITTO, JOKA EDUSTAA  

SEKÄ YKSITYISIÄ ALOJA ETTÄ VALTION SEKTORIA. 

PAREMMAT
JÄSENEDUT JA -PALVELUT 

SUUREMPI  
NEUVOTTELUVOIMA


