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1. YLEISTÄ 

Ammattiliitto Pron nykyinen sähköinen jäsenpalvelu tarjoaa jäsenten 
käyttöön oman jäsenyyden hallinnoinnin, sekä edunvalvonnan 
perustyökalut. 

  

Proplus on jäsenpalvelu, joka tunnistaa ja palvelee jokaista jäsentä 
henkilökohtaisesti oman jäsenyyden perusteella.  
  

Jokainen jäsen säilyttää palvelussa yksityisyyden ja on 
perusasetukseltaan anonyymi.  Jäsen voi liikkua palvelussa, seurata 
ryhmien keskustelua ja tiedonvirtaa ilman, että hän tulee havaituksi.  

 
Aktiivinen osallistuminen ei kuitenkaan voi olla anonyymiä, joten 
keskusteluihin osallistuminen ja muu aktiivinen käyttö edellyttävät, että jäsen 
julkaisee nimensä näkyväksi muille käyttäjille. 
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2. MITEN PROPLUS TOIMII, PERUSIDEA 

Kirjautuessasi saat henkilökohtaisen näkymän, mikä on jokaisella jäsenellä 
erilainen. Se miltä se näyttää riippuu missä ryhmissä olet jäsenenä ja mitä 
niissä ryhmissä tapahtuu. Proplussan toimintaidea perustuu näihin ryhmiin. 

 Oman profiilin 
tiedot tulevat 
suoraan Pron 
jäsenrekisteristä. 
Jos nimesi, 
yhteystietosi ym. 
ovat väärin, voit 
korjata ne omissa 
tiedoissasi. Omat 
tiedot osio ei näy 
muille käyttäjille. 
 
Omissa tiedoissa 
valitset myös 
profiilisi 
julkisuuden 
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3. OMAN SIVUN PERUSSISÄLTÖ – mitä missäkin on 
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4. RYHMÄT (= Proplussan perusta) 

Proplussan toiminta perustuu ryhmiin. Jokaisen 
ryhmän työtila sisältää samanlaisia ominaisuuksia. 

 

Ryhmiä on kolmenlaisia, Pro-ryhmät, Omat ryhmät ja 
muut ryhmät: 

Pro-ryhmät perustuvat jäsenyyteen ja ne perustetaan 
jäsenrekisteritietojen perusteella. Ryhmän jäsenten 
käyttöoikeudet tulevat suoraan jäsenrekisteristä ja 
päivittyvät, kun muutokset tehdään jäsenrekisteriin. 
Ryhmän "jäsenet"- luettelossa näkyvät ainoastaan 
henkilökohtaisen profiilinsa julkaisseet jäsenet.  
 
Jokainen jäsen voi perustaa omia ryhmiä, joihin voi 
kutsua jäseniä ja niihin voi hakea jäsenyyttä. Oman 
ryhmän voi perustaa joko suljettuna tai avoimena. Tämä 
valinta tehdään ryhmää perustettaessa.  
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5. RYHMIEN TOIMINNALLISUUS 

Kun näet henkilökohtaisella näkymällä kiinnostavan uutisen tai asian, se 
tulee jostain ryhmästä tai henkilöltä, klikkaamalla uutista pääset sen 
sisältöön. Klikkaamalla ryhmää, pääset itse ryhmään (mikäli olet siinä 
jäsenenä). Voit siirtyä ryhmään suoraan myös vasemman reunan valikosta. 

 

 
Kun olet jonkun ryhmän sivulla. Kaikki 
uutiset ja vasemman reunan toiminnot ovat 
nyt kyseisen ryhmän toimintoja. 

 

Ja kaikki sivun keskellä olevat uutiset ovat 
kyseisen ryhmän uutisia. 
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6. RYHMIEN SIVUJEN SISÄLTÖ 
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7. OMIEN RYHMIEN KÄYTTÖ  
- tietopankit, dokumenttipankki 

Proplus- palvelussa jokaisella ryhmällä on samanlaiset omat - sivun 
vasemmassa laidassa näkyvät – toiminnallisuudet. Jokaisessa ryhmässä 
on muun muassa oma tietopankki ja dokumenttipankki, sekä tiedotteet, 
kalenterit... 
 

Kunkin ryhmän ylläpitäjä/ylläpitäjät päättävät, millaista pysyväisluonteista 
materiaalia oman ryhmän tieto- ja dokumenttipankkiin tallennetaan, ja miten se 
jaotellaan. Tiedotteilla ja kalenterilla kerrotaan ryhmän jäsenille ajankohtaisista 
asioista ja tapahtumista. 
 
Se mitä tietoa näihin ryhmiin laitetaan, luo koko Proplussan. 
 

Huom: Ammattiliitto Pro –ryhmässä aukeava tietopankki on koko jäsenistölle 
avoin wiki- sivusto. Sinne on tallennettu kaikki liiton toimintaan liittyvä 
pysyväisaineisto ja -ohjeisto, joka jäsenillä oli käytettävissä jo aiemmillakin 
entisillä jäsensivuilla. 
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8. PROPLUS PALVELUKANAVANA 

Proplus ei ole pelkkää tietojen välitystä ja vuorovaikutusta, 
vaan se on myös kanava monille jäsenpalveluille.  

Proplussassa voit tehdä palvelupyyntöjä, päivittää tietosi, 
huolehtia jäsenmaksuistasi, kysyä neuvoa, ilmoittautua 
koulutukseen jne…. 

 
 

 

 
 
 
 
 
Lisäksi yhdistyksen ja työpaikkojen luottamushenkilöt voivat 
hakea edustamistaan henkilöistä jäsen- ja yhteystietoja. 
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9. TIETOJEN HAKUTOIMINNOT 

Siirry omiin tietoihin ja sieltä jäsentietoihin 

 

Kun olet jäsentiedot sivulla, voit tarkistaa/ 
päivittää tietosi, näet ilmoittautumiset, voit 
hoitaa jäsenmaksuasioita jne… 
 

Tehtävän haltijat, kuten luottamusmiehet voivat myös 
kohdasta raportit tarkastaa täältä jäsenet. 
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10. LISÄTIETOA 

Linkki yhdistysohjeisiin 
http://pro.liitto.local/asiakirjat/Jsen%20ja%20jrjest/Oppaat,%20ohjeet/Propus%20jäsentiedot%20ohjeet%20yhdistykselle.pdf 

 

Linkki luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettuohjeisiin 
http://pro.liitto.local/asiakirjat/Jsen%20ja%20jrjest/Oppaat,%20ohjeet/Propus%20jäsentiedot%20ohjeet%20luottamusmiehelle.pdf 

 

http://pro.liitto.local/asiakirjat/Jsen ja jrjest/Oppaat, ohjeet/Propus jäsentiedot ohjeet yhdistykselle.pdf
http://pro.liitto.local/asiakirjat/Jsen ja jrjest/Oppaat, ohjeet/Propus jäsentiedot ohjeet yhdistykselle.pdf
http://pro.liitto.local/asiakirjat/Jsen ja jrjest/Oppaat, ohjeet/Propus jäsentiedot ohjeet luottamusmiehelle.pdf
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