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Me olemme Pro 2019 

• Jäseniä 120 000, joista työmarkkinoilla 90 000 (tammikuu 2019). 

• Naisia 54,5 % ja miehiä 45,5 %.  

• Keski-ikä 48 vuotta. 

• Konsernin nettovarallisuus 160 miljoonaa euroa (joulukuu 2017). 

• Työllistää 165 henkilöä (tammikuu 2019). 

• Neuvottelee noin 75 virka- ja työehtosopimusta. 

• Yhdistyksiä 330 (tammikuu 2019). 

• Kotipaikka Helsinki, toiminta-alueena koko Suomi. 

• Aluetoimistot: Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Seinäjoki, Tampere, Turku 

• Kielet: suomi ja ruotsi. 

• Poliittisesti sitoutumaton. 

• Vuonna 2019 jäsenmaksu on 1,25 prosenttia veronalaisesta tulosta, mutta enintään 49 euroa/kk. 
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Pron johto 2019 
 
Puheenjohtaja Jorma Malinen 

Finanssisektori, johtaja Antti Hakala   

• Finanssisektori neuvottelee kolme yleissitovaa työehtosopimusta rahoitusala, luottotieto- ja perintäala 
sekä rahankäsittelyala. Lisäksi neljä talokohtaista työehtosopimusta: Danske Bank, Eläketurvakeskus, 
Finnvera ja Crosskey. Hoitaa osaltaan vakuutusalan toimihenkilöiden edunvalvontaa. 

Ict- ja viestintäsektori, Johtaja Antti Hakala  

• Neuvottelee työehtosopimukset muun muassa TeliaSoneralle, Elisaan, DNA:lle sekä tietoverkkojen 
huollosta ja kunnossapidosta vastaaville yrityksille. Vastaa call centerien sekä sähköisen ja painetun 
median toimihenkilöiden työehtosopimuksista. 

Julkinen sektori, johtaja Niko Simola  

• Neuvottelee parikymmentä työ- ja virkaehtosopimusta. Suurin osa julkisen sektorin jäsenistä työskentelee 
valtion virastoissa ja laitoksissa, yliopistoissa, valtion omistamissa yrityksissä mutta myös yksityisillä 
aloilla.  Sopimusaloja ovat muun muassa valtio, yliopisto, Paltan erityisalojen yleinen työehtosopimus, 
Alkon toimihenkilöt, Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut, Kansallisgalleria, yksityinen sosiaalipalveluala, 
neuvonta-ala, seminologit ja keinosiemennysasemat ja Unigrafia.   

Palvelusektori, Johtaja Minea Pyykönen  

• Neuvottelee parikymmentä yleissitovaa tai yrityskohtaista työehtosopimusta. Sektorille kuuluvat 
rakennus- ja kiinteistöpalvelualan työehtosopimukset. Lisäksi sektori neuvottelee sopimukset kuljetus- ja 
logistiikka-alalle sekä muun muassa pelialan, tilitoimistojen, sekä laboratorio- ja ahtausalan 
työehtosopimukset. 

Teollisuussektori, johtaja Anssi Vuorio 

• Neuvottelee parikymmentä työehtosopimusta, valtaosa yleissitovia. Sektorille kuuluvat muun muassa 
teknologiateollisuus, autoala, metsäteollisuus (paperi- ja puunjalostus), kemianteollisuus sekä 
elintarviketeollisuus, energiateollisuus, kulutustavarateollisuus ja suunnittelu- ja konsulttiala. 

Viestintäjohtaja Jaana Aaltonen  

• Jäsenpalvelut, koulutus, tutkimus ja tieto-ohjelmisto, tietohallintopalvelut, viestintäpalvelut ja 
yhteiskuntavaikuttaminen.  

Johtaja Tarja Munukka 

• Järjestö- ja kehittämispalvelut, aluetoiminta 

Talous- hallintojohtaja Jani Salenius 

Johtaja Heikki Tuominen 
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