


Fackförbundet Pro

Pro är arbetslivets intressebevakare, som stöder sina 
medlemmars utkomst, kompetens och välbefinnande. 

Genom att påverka arbetsmarknadens spelregler bygger vi ett 
allt rejälare arbetsliv. 

Pros sakkunniga förhandlar ungefär 75 kollektiv-, 
arbetskollektiv- och tjänstekollektivavtal, vilka garanterar 
rejäla spelregler för anställnings- eller tjänsteförhållandet och 
en rättvis lön för dig.

Som medlem i Pro får du också många förmåner och tjänster 
som för dig vidare i karriären.

Vi stöder dig i olika 
skeden av ditt liv och 

din karriär.



Vilka är vi?

Pro-medlemmarna arbetar till exempel i

finansieringsbranschen

- Försäkringsmannaförbundet kom med år 2021

industrin

laboratorier

flygbranschen

byggnadsbranschen

ict- och mediebranscherna 

offentliga sektorn

Du kan bli medlem i 
Pro oberoende av din 
utbildning, titel eller 

form av 
anställningsförhållande.



Som medlem i Pro hör du alltid också till en förening.
Syftet för föreningsverksamheten är att stärka 
medlemmarnas samhörighet och stöda 
intressebevakningen. 

Föreningarna ordnar många olika slags evenemang 
och tillställningar.

Organisationsverksamheten är mycket annat än 
möten, den är att göra och handla tillsammans!

Pros föreningsverksamhet
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Arbetslöshetsskydd

Som Pros medlem 
hör du till 

Arbetslöshetskassan 
Pro, och får 

inkomstrelaterat 
arbetslöshetsskydd 
då villkoren uppfylls. 

Arbetslöshetskassan 
Pros

behandlingstider hör 
bekräftat till Finlands 
snabbaste. Om du blir 
arbetslös är du alltså 

tryggad!



Då du är medlem i Pro har du alltid stöd på arbetsplatsen. Pro-
förtroendemannen som väljs bland medlemmarna hjälper dig i 
arbetslivets kringelikrokar.

Du kan fråga Pros rådgivning i anställningsärenden om bland annat 
löner, arbetstider och semestrar. Du får hjälp från Pro även vid situationer 
i anslutning till uppsägnings- och samarbetsförhandlingar.

Våra sakkunniga och jurister ger råd och förhandlar, avtalar tvister och 
försvarar dig i sista hand i rätten. Pros rättshjälp är ekonomiskt riskfri för 
dig som medlem.

Rådgivning i anställningsärenden



Karriär- och jobbsökningstjänst

Pro erbjuder dig gratis möjligheten att använda en 
personlig karriärcoach, av vilken du får konkreta råd och 
stöd i olika skeden av din karriär. 

Du kan diskutera med din coach om bland annat 
jobbsökning, identifiering av eget kunnande eller om 
karriärplanering.

Du hittar också videor och webbinarier som stöder 
karriärplanering. 

Klicka dig också till Pro 
Nostes

Facebook-grupp! 

Där kan du diskutera om 
jobbsökning och 
karriärplanering.



Tjänster för välbefinnande och hälsa

Via Pro kan du gratis ta kontakt med psykolog/terapeut eller 
expert på fysiskt välbefinnande och näring.

Du kan diskutera med experten om bland annat stöd av 
psykiskt välmående, stresshantering eller fysiskt 
välmående.

Du kan också utnyttja videor, webbinarier och upptagningar 
som stöder välbefinnande.

Dessutom delas det i Pro Nostes Facebook-grupp 
erfarenheter och tips gällande välbefinnande och hälsa.



Utbildningar och evenemang

Pro ordnar fortlöpande utbildningar och seminarier, 
vilka hjälper dig att nätverka och ha framgång i 
arbetslivet.

Med Pros hjälp utvecklar du dina chefsfärdigheter 
samt färdighet att leda ditt eget arbete. Dessutom 
mår och orkar du bättre. 

Hos oss hittar du också upptagningar från 
webbinarier med sakkunniga i anslutning till lokalt 
avtalande och jobbsökning.



Rådgivning i privatlivets juridiska ärenden

Som medlem i Pro får du gratis konfidentiell 
telefonrådgivning även i juridiska frågor som hör till 
privatlivet. 

Du får rådgivning bland annat i frågor gällande arv, 
bostadsköp och skilsmässa. 

Rådgivningstjänsten omfattar också 
familjemedlemmar som bor i samma hushåll.



Som medlem i Pro har du automatiskt Försäkringsbolaget 
Turvas

resenärförsäkring för fritiden

olycksfallsförsäkring för fritiden

ansvarsförsäkring i yrket

organisationsförsäkring på förbundets tillställningar

företagarmedlems försäkring för rättegångskostnader

aktivas tilläggsförsäkring

Försäkringar



Som motvikt till arbete är det viktigt att se 
till en kvalitativ fritid. 

Som Pro-medlem får du rabatt på flera 
semesterdestinationer och hotell.

Värdefulla förmåner för fritid och semester

Vi förhandlar 
dessutom om olika 

regionala 
medlemsförmåner.

Semesterlägenheter
Destinationer i Finland, 
Sverige och Spanien till 

förmånligt medlemspris.

Rentav –40 % på 
inkvartering

Kännbar rabatt på 
fantastiska inkvarteringar.

Holiday Club – 25 %
Rabatt på alla Holiday Clubs 

inkvarteringar på 
destinationer i hemlandet.

Varierande 
tilläggsförmåner

Vi förhandlar 
fortlöpande fler nya 

förmåner för viss tid.



Pros koncernbolag



Bilder från semesterställen



Majvik



Majvik



Lootholma i Gustavs



Kopparö i Ekenäs + Kulkurin Majat



År 2022 är Pros medlemsavgift 1,25 % av skattepliktig 
löneinkomst, högst 
49 euro i månaden.

Bli medlem

I medlemskapet 
ingår 

inkomstrelaterat 
arbetslöshets-

skydd.

Medlems-
avgiften är helt 

avdragbar i 
beskattningen.



Tack, vi håller kontakt!

proliitto.fi | proplus.fi 

jasenasiat@proliitto.fi

09 172 731

@proliitto


