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2019 går till historien som ett av de mer turbulenta åren i DIFF – Ingenjörerna i Finlands
historia. Vi har under året haft glädjen av att ha fler anställda än någonsin förut som har
lett till mer kapacitet att sköta medlemsärenden och utveckla verksamheten. Tyvärr har vi

också gemensamt med vår långvariga samarbetspartner sagt upp de gemensamma
lokalerna i Böle. Hösten präglades dessutom av ett otal strejker där vi har ett flertal
medlemmar inom bl.a. teknologibranschen.
Större personal har inneburit många tydliga positiva saker. Saker vi borde ha gjort för en
längre tid sedan börjar nu vara på plats och vi bygger nu framtiden med en helt annan
tillförsikt än tidigare. Vi har anställt Antonia Grahne-Zach som studerandeansvarig och
Hanna Wassholm som organisationskoordinator under vintern och våren. Viktor Kock
jobbar på som medlemsansvarig, besöker företag och svarar på våra medlemmars
arbetsmarknadsfrågor.
Vår strategi att fokusera på de studerande börjar ge effekt. På yrkeshögskolorna har vi
studerandeombud i Helsingfors, Vasa och Ekenäs. Vid årets slut hade vi fler
studerandemedlemmar än någonsin, vilket i förlängningen torde betyda ett ökat antal
ordinarie medlemmar.
Vi har nu mer kapacitet att på ett annat sätt jobba gentemot Akava och Insinööriliitto. Vi
är aktivt med i många utskott, varav det kanske mest betydande är YTN,
förhandlingsorganisationen för de privatanställda högre tjänstemännen. Vi är med i
utbildningsutskott, studerandeutskott, näringslivsutskott med mera. Många av dessa
utskott har sina möten under dagtid, varför vi kan vara glada över att kansliet har mer
resurser att sätta in på dessa frågor.
Under året har arbetsmarknaden varit sådan att samarbetsförhandlingar har pågått bl.a. på
Wärtsilä, ett av de bolag där vi har verkligen många medlemmar. SSAB stänger sin
verksamhet under 2020 i Lappvik och flyttas till Tavastehus. En hel del energi lades ned
från DIFFs håll med stöd från Akava för att försöka påverka SSABs styrelse i beslutet.
DIFF har helt tydligt under året gjort det klart att intressebevakning har en annan prioritet
än tidigare. Vi besöker företag, skriver artiklar och på yrkeshögskolorna håller vi
arbetsmarknadskurser med mera. Vi har som mål att varje medlem skall personligen
kontaktas med jämna mellanrum för att få en återkoppling till vårt arbete. Det verkar bära
frukt eftersom vi nu igen har en positiv medlemsutveckling.
Medlemsvärvning
Den absolut viktigaste delen av DIFFs medlemsvärvning består i att kontakta de som
utexaminerats från yrkeshögskolorna. Under 2019 kunde en stor andel av de
studerandemedlemmar som studerat i minst fyra år nås även om målsättningen att nå alla
inte uppfylldes. Ansträngningar gjordes även för att få kontakt med utexaminerade som
inte varit studerandemedlemmar.
Medlemsvärvning via företagsbesök och kontakter ut till företagen har inte gett önskade
resultat men antas vara en betydande faktor för att de avslutade medlemskapen har
minskat från 153 (2018) till 136 (2019).
2019 registrerades 100 nya ordinarie medlemmar (71 2018). Månaden före strejkerna i
december märktes en tydlig ökning av medlemsansökningarna då 25 ansökningar kom in
mellan 10 november och 10 december.
Medlemsantalet per den 31 december 2019 var 3200 medlemmar varav 897 var
studerandemedlemmar.

Studerandeverksamhet
Vi anställde den 11.2 2019 Antonia Grahne-Zach för som Studerandekoordinator.
Studerandekoordinatorn hade gott samarbete med alla fyra yrkeshögskolorna (Novia
Vasa/Raseborg, Arcada och Högskolan på Åland) och besökte dem kontinuerligt under året
2019.
Vi anställde tre nya studerandeombud till Novia i Vasa/ Raseborg, Arcada. Christoffer
Herala är studerandeombud på Arcada, Jonas Solvin på Novia Vasa och Elin Kyttälä på
Novia Raseborg.
Studerandeombunden har rekryterat nya studerandemedlemmar genom att gå in på
föreläsningar och informera om vår verksamhet och det lyckades bra med att få rekord
många med. Vi hade år 2018 701 studerandemedlemmar och år 2019 897
studerandemedlemmar.
För att nå studerandena, har vi varit aktiva på yrkeshögskolorna och synats på
evenemang/mässor såsom t.ex. My Future work, Helsingfors mässcents Teknologia messut
och i Vasa på Technobothnias Matching mässa.
Arbetsmarknadskursen på Arcada ordnades på våren 2019 (18 deltagare) och på hösten
2019 (35 deltagare). Kursen var omtyckt och den skall även ordnas på de andra
yrkeshögskolorna i framtiden. Tack vare kursen syntes vi bra på Arcada. För kursen fick
studerandena 2 sp. Månadens gäst ordnades på Novia Vasa och frukostmingel ordnades på
Arcada. Evenemangen ordnades 6 gånger under våren och hösten 2019, ca 180 studerande
deltog. Föreläsarna var personer/alumner från arbetslivet som berättade om sitt arbetsliv
på olika företagen.
Utbildnings intressebevakning var även viktigt inom studerandeverksamheten. Vi syntes
inom Akavas AMK grupp och såg till att utbildningen på yrkeshögskolorna fungerar så som
lovat, så som att bevara VVS utbildningen på Arcada.

Medlemsregister, evenemangshantering och IT
Vårt medlemsregister, en produkt som heter Odoo, har nu varit i bruk sedan våren 2018
och är en viktig del av hela vår verksamhet gentemot våra medlemmar. Odoo används
gemensamt av tre förbund, TEK, TFiF och DIFF, i olika utsträckning. Självklart kan vi dra
nytta av att särskilt TEK utvecklar funktioner i Odoo, men även med och via TFiF kan vi
påverka utvecklingen av systemet. Vårt medlemsregister tillåter idag ett brett utbyte till
andra program som används. Lyyti, programmet som används för evenemangshanteringen,
samt Postiviidakko, som används för utskick, kan samköras med Odoo för att automatiskt
hantera evenemang och meddelanden till medlemmarna.
Våra avdelningar har idag till sitt förfogande hjälpmedel då man planerar evenemang.
Fortfarande har vi utmaningar med att evenemangsinformation inte alltid kommer i
tillräckligt god tid, som eventuellt i slutändan gör att antalet deltagare inte är tillräcklig
och vissa evenemang måste inhiberas. Men i övrigt har antalet evenemang hållits på samma
nivå som tidigare och vi ser framförallt i Österbotten och på Åland en ökning av antal
deltagare vid olika tillfällen.
Gemensam aktivitet med TFiF och andra organisationer

Målsättningen med den gemensamma verksamheten är att erbjuda medlemmarna
svenskspråkiga, attraktiva medlemsförmåner. Samarbetet med TFiF, särskilt då det gäller
programutbudet i Nyland, har fortsatt såsom tidigare. Glädjande nog kan vi konstatera att
antalet TFiFare i Österbotten som deltar i våra evenemang, ökar.
Föreningarna deltar i TekNatur, som strävar till att höja intresset för teknik och
naturvetenskap redan under unga år. TekNatur är en tävling för elever i de finlandssvenska
högstadierna och gymnasierna.
Mentorprogrammet TFiX erbjuder mentoring för DIFF- och TFiF-medlemmar i hela landet.
DIFF är numera även medlem i Förbundsarenan, tidigare Svenska Studieförbundet, en
organisation med 65 svenskspråkiga förbund i Finland. De tillhandahåller lokaliteter i
Helsingfors, Åbo och Vasa vilka vi gratis under dagstid och mot en ringa ersättning
kvällstid, kan utnyttja för möten och sammankomster. Förbundsarenan erbjuder kurser,
utbildningar och är ett nätverk för svenskspråkiga föreningar och förbund i svensk-Finland.
Arbetet med ordinarie medlemmar
I arbetet med ordinarie medlemmar betonas en snabb och personlig service. Vi strävar till
att svara på meddelanden inom två arbetsdagar och i huvudsak har detta mål uppfyllts. För
att nå ordinarie medlemmar har personalen under året deltagit i ett flertal av de
evenemang som ordnas för medlemmarna. Företagsbesök och lunchträffar har även
ordnats. I november fanns DIFF även på Technologimässan i Helsingfors under tre dagar.
I maj började vi följa upp antalet personliga kontakter till medlemmarna. I slutet av året
hade 446 personliga kontakter registrerats.

Evenemang och regional verksamhet
Åland
Ålandsavdelningen är en gemensam intresseförening för TFiF och DiFF, verksam på Åland
med tillsammans drygt 100 registrerade medlemmar totalt.
Verksamhetsåret 2019 har präglats av ett år då Ålandsavdelningen Bryggan insamlat energi
och verksamheten gått på sparlåga. Trots detta har vi arrangerat olika evenemang och
Bryggan har samlats för verksamhetsplanering ett rimligt antal gånger.
Av cirka totalt 20 tal evenemang inklusive bryggmöten har antalet medlemmar som aktivt
deltagit varit drygt 60 personer. Mest intressanta evenemang har varit Åbo avdelningens 80
årsjubileumsfest där Ålandsavdelningen var inbjuden. Akavas ordförande Sture Fjäders
Ålandsbesök i augusti var sedvanligt populär och engagerade stort antal TFiF och DiFF
medlemmar.
Av företagsbesök som gjordes var föreläsning av den så kallade kortrutten, kajbygget för
den nya passagerarfärjan Gloria och Plåpp-Åpp besöket till bränslegrottan som var
tillgänglig på grund av årlig översyn. Föregående möjlighet kan ske med tio års intervaller.
Vidare involverade sig Ålandsavdelningen för första gången i TekNatur genom att
marknadsföra evenemanget och kontakta sponsorer. Genom en välorganiserad temadag på
Högskolan på Åland lyckades vi få omkring tio nya studerandemedlemmar.

Som befälhavare för Ålandsavdelningen påbörjades kampanjen i slutet av året att ny
befälhavare kunde väljas i början av det nya året. Ny befälhavare är from 2020 Ivar
Gullström.

Åboland
Styrelsen bestod av ordförande Mikaela Pappila, vice ordförande Henrik Karlsson, kassör
Anna Holmberg, klubbhövding Jonas Erlander samt som sekreterare Roger Robertsson.
Under året samlades styrelsen för möten i mars, april, oktober och till valmöte i
december. Sammanlagt har styrelsen alltså haft 4 möten. Delar av styrelsen deltog i Kickoff helgen i Vierumäki.
Årsmöte och den traditionella efterföljande årsfesten hölls på Åland där totalt 29 personer
deltog. Medlemmarna besökte även Pommerndockan och Stallhagen.
År 2019 ville styrelsen ännu testa på lite nya former av aktiviteter eftersom deltagandet
varit lågt i de arrangerade evenemangen. Champagneprovning ordnades tillsammans med
Tfif den 26.4, där 12 medlemmar deltog. Ett besök till Sandvik ordnades i oktober. 6
medlemmar deltog. Övriga företagsbesök samt evenemang inhiberades under året pga för
lite antal deltagare. (Särkänniemi, Heureka) På hösten och våren ordnades After Work i
Pargas och Åbo. En medlem per kväll deltog förutom styrelsemedlemmarna. 9.11 såg vi
teatern Kalevala på ÅST samt åt middag efter teatern på restaurang Bassi. 12 medlemmar
deltog i teaterbesöket
Valmöte hölls 10.12 på gastropub Löytö i Åbo. Förtjänsttecken i guld delades ut till Henrik
Karlsson.
Österbotten
Styrelsen för Diff Österbotten har under år 2019 bestått av:
Thomas Mård

ordförande

Patrik Norrgård

vice ordförande

Johan Storvist

kassör

Klaus Erlands

sekreterare

Johan Skjäl

styrelsemedlem

Christian Ekblad

styrelsemedlem

Kristoffer Wiik

styrelsemedlem

Dessutom har till alla styrelsemöten kallats:
Viktor Kock, Medlemsansvarig
Emil Granberg, Studerandeombud
Jonas Solvin, Studerandeombud (från och med 15.4.2019)

Kristian Pettersson, Filicias representant
Under verksamhetsåret har styrelsen sammankallats till 8 ordinarie styrelsemöten, samt
årsmöte och valmöte. Styrelsen har arbetat för att komma närmare och stärka kontakten till
de befintliga medlemmarna, samt betonat synlighet och informationsflöde vid
Yrkeshögskolan Novia, för att i allt större grad locka med nyutexaminerade ingenjörer som
ordinarie medlemmar. Synlighet på arbetsplatserna har åstadkommits genom att
medlemsansvarige Viktor Kock besökt flera stora arbetsgivare och fört diskussioner.
Studentföreningen Filicia r.f. vid Yrkeshögskolan Novia har fortsatt sitt goda samarbete med
DIFF Österbottens avdelning under verksamhetsåret 2019. Kristian Pettersson har fungerat
som studeranderepresentant från Studentföreningen Filicia r.f. s sida, och har haft rätt att
närvara på DIFF Öb:s styrelsemöten.
Under maj månad ordnades en gruppbeställning för DIFF Österbottens ingenjörsring i
samband med dimissionen vid YH Novia.

Under sommaruppehållet deltog styrelsen också i evenemanget Jeppis2Sea i Jakobstad, där
man fick mycket synlighet och nådde ut till en del medlemmar.
I augusti ordnade styrelsen en sommarträff hos Viktor, där man planerade hur man skulle
lägga upp höstens strategi, samt avnjöt en god middag och badade bastu.
Höstens kick-off helg med förbundsstyrelsen ordnades den 14-15 september i Vierumäki.
Från Österbottens avdelning deltog Christian Ekblad, Patrik Norrgård, Johan Skjäl, Johan
Storvist samt Jonas Solvin.
Tyngdpunkten i planeringen av programutbudet har varit att sträva efter att arrangera
evenemang i hela Österbotten, för att samtliga medlemmar i föreningen ska kunna hitta
något som tilltalar dem.
Styrelsen har tagit lärdom av tidigare verksamhetsår, och fokuserat främst på olika typer av
företagsbesök i Vasatrakten samt Jakobstadsnejden, samt några olika föreläsningar och
tastingevenemang. Styrelsen ordnade även en musikalresa till Helsingfors under våren. Nytt
för verksamhetsåret 2019 var även att styrelsen ordnade en pidro-turnering. Tanken var att
hålla kval på 3 orter (Vasa/Jakobstad/Närpes) och en final i Vasa, men eftersom
deltagarlagen kom främst från Vasa, krymptes evenemanget till en kvällsturnering vid
Yrkeshögskolan Novia. Dessutom har man ordnat evenemanget ”månadens gäst” vid
Yrkeshögskolan Novia, där personer ur arbetslivet kommit och berättat om deras
erfarenheter och historia ute på arbetsfältet.
Överlag har evenemangen lockat rätt bra med folk, och den allmänna feedbacken från
deltagarna har varit övervägande positiv.
Under verksamhetsåret har bland annat följande evenemang ordnats.
-

”Månadens gäst” föreläsningar vid YH Novia i Vasa
Kaffetasting i samarbete med Smakbutiken (Saluhallen, Vasa)
Företagsbesök till Westenergy I Vasa

-

Ekonomiföreläsning med Nils-Johan Englund
Företagsbesök till Beamex i Jakobstad
Chess musikalresa till Helsingfors
Familjedag vid HopLop
Klättringsevenemang vid ZIP Park i Vasa
Botniacyklingen DIFF team
Vandring vid Kortjärvi naturstig
Företagsbesök till Vasa Elektriska i Vasa
Besök till Keppo bryggeri
Pidroturnering
Företagsbesök till Prevex Nykarleby

Flera andra evenemang har också varit inbokade, men man har på grund av för lågt
deltagarantal hamnat att inhibera.

I samband med strejken som ordnades den 9-11 december, höll kansliet öppet för att
medlemmar skulle kunna komma och diskutera vid behov.
Valmötet ordnades den 20.12 vid Scandic Waskia. På mötet deltog Thomas Mård, Klaus
Erlands, Johan Storvist, Patrik Norrgård, Christian Ekblad, Kristoffer Wiik,
medlemsansvarige Viktor Kock, studerandeombud Jonas Solvin samt Kristian Pettersson och
Joel Suomalainen från Studentföreningen Filicia.
Arbetsmarknadsverksamhet
Året präglades av kollektivavtalsförhandlingarna som inleddes under hösten. Det visade sig
tidigt i förhandlingarna att parterna stod långt ifrån varandra, speciellt i frågan om de 24
kiky-timmarna. Arbetsgivarförbundens ståndpunkt var att ett slopande av dem förutsatte
ett avdrag i lönen på 1,4 % medan YTNs ståndpunkt var att de skulle slopas utan att
beaktas i löneutvecklingen.
Den låsta situationen ledde till övertidsförbud inom flera branscher då de gamla
kollektivavtalen gick ut. Inom teknologi- samt planerings- och konsultbranschen
genomfördes tredagars strejker på utvalda arbetsplatser i december. 277 ansökningar om
strejkbidrag kom in för strejkerna inkom till DIFF men närmare 500 medlemmar beräknas
ha omfattats av strejkerna. Under strejkerna ordnade DIFF strejkkontor i Vasa där
Wärtsilä, ABB, Danfoss, Citec fanns bland de utvalda företagen. Ramboll, Sweco, Nokia,
Neste, Pöyry, Etteplan, Optiplan och Sitowise hörde också till de företag som omfattades
av strejken och DIFF har medlemmar på. Uppslutningen och förståelsen för strejkerna var
god. De satte fart på förhandlingarna även om det dröjde till början av 2020 före de första
nya kollektivavtalen kunde undertecknas.
Arbetet med att skapa ett bättre nätverk för personalrepresentanterna fortsatte under
året. I september ordnades en träff för alla DIFFs personalrepresentanter vid kansliet i
Böle. Information delades även via Teams-möten och mail.
DIFF kontaktade under året medlemmar i företag med pågående samarbetsförhandlingar
för att ge stöd och information. Wärtsilä hade under året två samarbetsförhandlingar och
DIFF deltog i ett informationstillfälle för de som blev uppsagda.
Under året var Simon Lintu DIFFs observatör i YTNs styrelse.

Utbildningspolitik
DIFF besöker regelbundet yrkeshögskolorna under året. Vi har möten med rektorer och
ledningen där vi dryftar utmaningar inom utbildningen. Via Akava är vi med i Arene, där
rektorerna för högskolorna träffas samt i AMK gruppen, som bl.a. träffar riksdagsmän för
att föra fram ärenden som kunde utvecklas inom utbildningen. Vi är med och formar
Akavas utbildningspolitik.
Publikationer och kollektiva medlemsförmåner
Vår hemsida www.diff.fi är den kanal där all medlemsinformation finns tillgänglig. Våra
sidor uppdateras regelbundet och evenemangssidan är den sida som får mest besök. Här
informerar vi om alla evenemang som ordnas, av avdelningar eller tillsammans med TFiF.
Via länkar kan man direkt anmäla sig till evenemang eller få ytterligare information.
Vårt månatliga medlemsbrev är den kanal där vi ger aktuell information emedan via våra
medlemspuffar informerar om specifika ärenden.
Internationellt samarbete
DIFF har, likaså de övriga finländska ingenjörsorganisationerna, trätt ut ur FEANI, den
europeiska ingenjörsorganisationen. Vi har erbjudits gå med i ANE, Association of Nordic
Engineers, med huvudkontor i Köpenhamn. Man har personal som lobbar både mot de
nordiska parlamenten samt EU i Bryssel. För att kunna vara med har det bildats Engineers
Finland, där DIFFs verksamhetsledare sitter som vice-ordförande. EF består för tillfället av
TEK, IL, TFiF och DIFF. I tillägg till Nording, som under sommaren träffades i Göteborg,
görs numera projekt inom ANE som berör både ordinarie medlemmar och studerande. Här
kunde man ta upp det arbete som drivs av Sveriges Ingenjörer då det gäller den Nordiska
Modellen, som man ser vara hotad i dagens globaliserade värld.
Ekonomi
Ekonomin är stabil sålunda att våra investeringar har burit frukt under året och
avkastningen har varit gynnsam. Eftersom vårt medlemsregister nu tillåter medlemmar att
betala sina avgifter elektroniskt och i perioder, så är kassaflödet mer balanserat. Men vi
önskar att alla skulle övergå till elektronisk betalning då vi kunde spara betydande belopp
på hantering av fakturor.

Händelser efter bokslutet:
Det förvaltade kapitalet har på grund av krisen med Covid-19 minskat betydligt. Portföljen
hos Ålandsbanken har per den 20 mars, 2020 har gått ner i marknadsvärde ca 20% från
årsskiftet. Portföljförvaltaren har under början av år 2020 gått från en övervikt i aktier till
en undervikt och har samlat cash för att omplacera då utsikterna klarnar. Det är klart att
effekten på ekonomin är mycket negativ. Man tror dock att världsekonomin och
värdepappersmarknaden återhämtar sig under de närmaste två åren.
Likviditetssituationen för DIFF är hyfsad med dessa åtgärder.

Sammansättningen av DIFF:s interna
och externa organ 2019
IFF:s interna
Styrelsen
Agneta Skogster-Järvi, ordf.
Britt Wilander
Thomas Mård
Tomas Kindstedt
Thomas Liljeqvist
Antti Suvilehto
Simon LIntu
Johan Storvist
Oscar Mansén, TLKs representant
Kenneth J Jönsson, sekreterare
Kansliet
Kenneth J Jönsson, verksamhetsledare
Hanna Wassholm,
organisationskoordinator
Viktor Kock, medlemsansvarig
Antonia Grahne-Zach, studerandeansvarig
Valkommitté
Simon Lintu, ordf.
Johan Skjäl
Klaus Erlands
Roger Robertsson
Ekonomiutskott
Fred Rosbäck, ordf.
Henrik Hellbom
Bebbe Nyberg
Johan Storvist
Janina Hannelius

Samarbete med IL
Utbildnings- och näringslivspolitiska
utskottet
Simon Lintu
Kollektivavtalsdelegationen
Peter Lytz
Samarbete med Akava
Förbundsmötesdelegat
Kenneth J Jönsson
Akavas styrelse
Kenneth J Jönsson
observatör
Förhandlingsdelegationen YTN
Kenneth J Jönsson / Viktor Kock
Föreningsutskottet
Kenneth J Jönsson Närvaro- och
yttranderätt
Näringslivspolitiska utskottet
Kenneth J Jönsson / Viktor Kock
Valförbundet ”Järkevä” i Akava
Kenneth J Jönsson
Informatörerna (Tiedottajat )
Hanna Wassholm

Förtjänstteckenutskott
Kenneth Jönsson
Agneta Skogster-Järvi
Patrik Norrgård

Studerandeansvariga
(Opiskelijavastaavat)
Antonia Grahne-Zach

Verksamhetsgranskare
Nina Norrman

Akateemiset Yrittäjät AKY
Kristoffer Sederlöf

Samarbete med andra organisationer
Ingenjörsorganisationerna Nationella
Kommitté, Kansko
Kenneth J Jönsson
Engineers Finland
Kenneth J Jönsson, vice-ordförande
Nording samarbete
Kenneth J Jönsson
Nordiskt ingenjörslönemöte NIL
Kenneth J Jönsson
Affärsnätverket Forum Ab, styrelsen
Simon Lintu
Stiftelsen för Tekniska Museet,
delegationen
Bengt Jusélius
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