
¢ jäsenedut

TYÖTTÖMYYSKASSA. Jäsenet ovat halutessaan vakuutettu-
ja kauttamme Suomen toiseksi suurimmassa työttömyyskas-
sassa (IAET). Voit kerätä ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
hyödyt itsellesi jo opintoihin kuuluvasta palkallisesta harjoit-
telusta tai esimerkiksi kesätöistä.

TYÖSUHDENEUVONTA. Yhdistyksen edunvalvontaproviisorilta 
ja yhteistyöasianajotoimistomme Kasanen & Vuorisen kautta 
jäsenemme saavat tarvittaessa neuvontaa työ- ja virkasuh-
deasioissa.

ASIANAJOPALVELUT. Yhdistyksen jäsenten käytössä on laki-
miespalvelu. Yhteydenotot asianajajaamme Proviisoriyhdis-
tyksen toimiston kautta. 

VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS. Jäsenet kuuluvat au-
tomaattisesti riita-asioissa yhdistyksen kautta Ifin ammatilli-
sen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen piiriin. 

MATKAVAKUUTUS. Yhdistys on ottanut jäsenil-
leen vapaa- ajan matkustaja- ja matkatavaravakuu-
tuksen. Matkavakuutustodistuksen löydät Omat 

jäsentiedot -alueelta. Lisätietoja jäsensivuilta ja If asiakas-
palvelusta p. 010 19 19 19, ma–pe 8–20, www.if.fi/proviiso-
riyhdistys. If tarjoaa myös vakuutuksia jäsenetuhintaan.

Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja se 
postitetaan kaikille proviisoreille ja proviisoriopiskelijajäsenil-
lemme kotiin.

Jäsenet saavat henkilökohtaiset käyttäjätun-
nukset terveydenhuollon ja lääkealan ammattilaisten tieto-
verkkoon Fimnetiin (Finnish Medical Network). Henkilökohtai-
sella käyttäjätunnuksella pääset lukemaan myös mm. Lääkä-
rilehteä sekä Pharmaca Fennicaa. Lisäksi yhdistyksen jäsenet 
saavat halutessaan käyttöönsä terveydenhuollon ammattihen-
kilöille tarkoitetun fimnet.fi-päätteisen sähköpostiosoitteen.

KOULUTUS. Oman osaamisen kehittäminen ja verkostojen 
laajentaminen on paras tapa vahvistaa työmarkkina-ase-
maansa. Proviisoriyhdistys tarjoaakin jäsenilleen vuosittain 
laajan valikoiman ammatillisia kouluttautumismahdollisuuk-
sia, joista suurimmat ovat maaliskuussa järjestettävä Provii-
soripäivä ja syyskuussa järjestettävä Joka proviisorin ajan-
kohtaisseminaaari. Jäsenet osallistuvat koulutuksiin edulli-
seen jäsenhintaan.

Järjestämme lisäksi yhteistyökoulutuksia alan eri toimi-
joiden, kuten Suomen Apteekkariliiton, Oriolan, Receptumin 
ja lääkeyritysten kanssa.

ProMentor-ohjelmasta on tullut merkit-
tävä osa Proviisoriyhdistyksen ammatilli-

sia palveluita. Mentoroinnin avulla löydetään uusia ajatuksia 
ja ideoita, kontakteja sekä saadaan kannustusta urahaastei-
siin.  
Tutustu ohjelmaan: www.proviisoriyhdistys.net/mentorointi

APURAHAT. Jäsenet voivat hakea yhdistyksen apurahoja 
erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Apurahojen saajat jul-
kaistaan perinteisesti Proviisoripäivillä.

OPISKELIJATAPAHTUMAT. Yhdistys järjestää tapahtumia esi-
merkiksi opintonsa aloittaville ja valmistuville proviisoreille. 
Verkostoitumismahdollisuuksia tarjotaan proviisoriopiske-
lijoille edulliseen jäsenhintaan myös yhdistyksen yleisissä 
koulutustapahtumissa. 

Suomen Proviisori-
yhdistyksen jäsenedut

Proviisori, järjestäydy ja hyödynnä etusi Proviisoriyhdistyksessä!  
Opiskelija, voit liittyä yhdistykseen opintojen alusta alkaen!

JÄSENETUJA MYÖNTÄVÄT MEILLE MYÖS: 

Liity jäseneksi! Katso lisää www.proviisoriyhdistys.net
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