
Jag är pro, 

tillsammans är vi 

Pro.



• Förbundet för utbildade sakkunniga och chefer. 

• Bildades 2011 då Tjänstemannaunionen TU och Fackförbundet 

Suora fusionerades.

• Medlemmarna arbetar i finans-, ict- och kommunikationsbranschen,  

servicebranscherna samt i industrin och offentliga sektorn. 

• Nära medlemmen, hela Finland som verksamhetsområde: det är lätt 

att nå våra branschvisa experter i de nio regionkontoren.

• Våra språk är finska och svenska.

• Politiskt obundet.

• Koncernens nettoförmögenhet 160 miljoner euro (januari 2019).

Ett av de största fackförbunden i Finland. 
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Vi övervakar Pro-

medlemmarnas 

förmåner i 

arbetslivet och 

samhället.

Pros 

grunduppgift



…förbättra

• utkomsten i olika livssituationer

• välbefinnandet i arbetet och på fritiden samt

• utvecklings- och sysselsättningsmöjligheterna

… för våra medlemmar och dem som utbildar sig för våra branscher.

…påverka samhället med social rättvisa, hållbar ekonomisk 

tillväxt och behärskad omstrukturering av arbetslivet som vår 

målsättning. 

Vi vill…

Källa: Pros strategi 2016-2020



”
Pro är en aktiv partner i utvecklingen 

av arbetslivet och förnyandet av 

samhället.  

Pros vision 2020



Våra medlemmar är proffs i sin bransch

Pro-medlemmarna arbetar bland annat i:

• finanssektorn: i finanskoncerner,  i 

kreditupplysnings- och inkassobranschen, i 

banker och finansieringsbolag.

• industrin: i livsmedelsindustrin, i 

energibranschen, i kemiindustrin och 

teknologiindustrin. 

• servicebranschen: inom personal-

administration, i laboratoriebranschen och 

flygbranschen, inom penningbehandling samt i 

byggbranschen och branscher i anslutning 

därtill.

• ict- och kommunikationsbranschen: inom 

grafisk kommunikation, i mediebranschen och 

inom telekommunikation. 

• Offentliga sektorn: inom statens ämbetsverk 

och anstalter, på universitet, i statsägda 

företag, men också i privata branscher.



?

Vem kan bli medlem?

Välkomna som medlemmar i Pro är alla 

löntagare i sakkunnig-, chefs-,  

tjänstemanna- eller arbetaruppgifter i de 

branscher Pro företräder.

Också studerande och yrkesutövare kan 

höra till förbundet.
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