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Förslag på DIFF medlemsavgifter 2022 

 

ATT = Arbetstrygghetstjänster 
 

Nedsatt = Arbetslös, familjeledig eller på övriga sociala grunder  
En medlem har en viss kombination av medlemskategori, karriärstatus samt betalstatus. Arbetslösa 
eller familjelediga har möjlighet att ansöka om nedsatt medlemsavgift. Intyg från KOKO-kassan eller 
FPA förutsätts för beviljande av nedsatt avgift. Nedsatt avgift kan ansökas retroaktivt för arbetslöshet 
eller permittering, dock inom samma år som arbetslösheten/permitteringen gäller.  
 

Medlemsavgiften för gifta/sambor gäller ordinarie medlemmar som är gifta eller sambor med en 
annan DIFF-medlem. Dessa får endast en tidning till hushållet. 
 

I vårt medlemsregister är e-fakturering möjlig. Medlemmarna kan smidigt beställa e-faktura via sin 
nätbank genom att lägga till DIFF – Ingenjörerna som e-fakturaleverantör. Vid beställning av e-
faktura väljer medlemmen själv att få fakturan i 1, 4 eller 12 rater. Medlemsfakturan till de 
medlemmar som inte valt e-fakturering skickas ut i februari och då i en rat för hela året. 
Medlemsavgifterna är avdragbara i beskattningen. 
 

Obetald medlemsavgift räknas inte som avslutande av medlemskap. Avslutande av medlemskap görs 
skriftligen till kansli@diff.fi. 

  Basavgift € ATT € Rabatt € Kassa € € /år € /månad 
Ordinarie medlem 174 160,8   63 397,8 33,15 
Ordinarie medlem/Nedsatt 174 160,8 -277,8 63 120 10,00 
Ordinarie medlem/Gift/sambo 174 160,8 -42 63 355,8 29,65 
Nyutexaminerad ingenjör 174 160,8 -162 63 235,8 19,65 
Utlandsmedlem 60       60 5,00 
Utlandsmedlem med ATT utan kassa 60 160,8 -33,6   187,2 15,60 
Utlandsmedlem med ATT och kassa 60 160,8 -33,6 63 250,2 20,85 
Pensionär 78       78 6,50 
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Verksamhetsplan år 2022   
 

Inledning 

DIFF är de finlandssvenska ingenjörernas förbund. Grunden för DIFFs verksamhet är att vi erbjuder 
våra medlemmar en mångsidig, personlig service på svenska. Speciell vikt läggs på att medlemmarna 
snabbt får svar på sina frågor. Verksamheten utgår från strategin för åren 2021–2025 och koncentreras 
till de fyra strategiska målen; Engagerad medlemskår, tydlig kommunikation, aktiv intressebevakning 
och starka samarbeten. DIFFs syfte är att främja den tekniska utvecklingen samt tillvarata, utveckla 
och främja sina medlemmars intressen på de tekniska, ekonomiska och sociala områdena. I detta jobb 
stöder vi utvecklingen av ingenjörernas arbetsliv samt bidrar till den demokratiska 
samhällsutvecklingen och den sociala välfärden.  

DIFF bevakar medlemmarnas intressen, skapar nätverksplatser och informerar om aktuella frågor och 
teman. Förbundet är även tillgängligt vid konflikter och arbetsplatstvister.  

DIFF strävar efter att ordna både fysiska och digitala mötesplatser, och följer med situationen 
kontinuerligt för att vid behov omorganisera vår verksamhet.  

(10.11.2021) 3289 medlemmar varav 2304 är ordinarie och 950 är studerandemedlemmar. Av dessa 
är 485 pensionärsmedlemmar och 34 utlandsmedlemmar. Medlemmarnas behov och önskemål är 
utgångspunkten för all verksamhet. DIFF har som mål att hålla tät kontakt med medlemmarna och vara 
lättillgängliga.   

 

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR 

Engagerad medlemskår  

DIFF arbetar för att erbjuda olika intressanta delområden som medlemmarna aktivt tar del av och 
känner att är relevanta för dem. Genom mötesplatser kan medlemmarna utveckla sin kompetens och 
nätverka med andra medlemmar.    

Tydlig kommunikation  

DIFF erbjuder personlig service på svenska och informerar medlemmarna om aktuella ärenden och 
arbetspolitiska agendor. Kommunikationskanalerna är väl utvalda och sådana som medlemmarna 
själva använder.   

Aktiv intressebevakning  

DIFF ska behålla sin position i Akava och stärka sin roll som intressebevakare. DIFF koncentrerar sig på 
frågor som direkt berör medlemmarna och det svenska språket.  

Starka samarbeten  

Samarbetsparterna består av andra fackförbund inom samma branscher, finlandssvenska 
organisationer, yrkeshögskolor samt intresseföreningar med samma målsättningar. Tillsammans 
bevakar samarbetsparterna ingenjörernas utbildning, rättigheter, ställning i samhället och det svenska 
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språket. Samarbetsparterna stöder också varandra med gemensamma avtal om tex. program och 
medlemsregister.  

 

ALLMÄNNA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN OCH  
MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2022 

Målet är att stärka DIFFs roll som påverkare i samhället. DIFF skall vara det naturliga alternativet för 
alla finlandssvenska ingenjörer och även det naturliga alternativet för svenskspråkig media att 
kontakta angående arbetslivsfrågor. 

Under året fokuserar vi på att förstärka vår roll som intressebevakare och återuppliva medlemmarnas 
engagemang i verksamheten. Detta gör vi genom att förtydliga kommunikationen, stöda avdelningarna 
i sitt arbete och förstärka de punkter som kom upp i medlemsenkäten år 2021 om medlemmarnas 
intressen och åsikter.  

 

Aktiviteter 
 

Seminarier, webbinarier och kurser 

En del av DIFFs verksamhet är att erbjuda kompetensutvecklande evenemang samt ett finlandssvenskt 
nätverk. Vi väljer ut våra evenemang med omtanke, samarbetar med andra organisationer, 
marknadsför för medlemmarna intressanta evenemang inom branschen och skapar mötesplatser där 
medlemmarna kan träffa varandra. På yrkeshögskolorna arrangerar vi förberedande kurser inför 
arbetslivet som komplement till utbildningen samt möjlighet till kontakter för framtiden.  
 

Styrelse kick-off och styrelseutbildningar  

Styrelsearbetet ska vara intressant, givande och lockande. Därför ska organisationen satsa på att 
styrelsen har tillräckligt med vägkost för att kunna ta modiga beslut och göra upp klara riktlinjer för 
DIFFs verksamhet. Som medlem i Förbundsarenan har förbundets styrelse möjlighet att delta i 
Styrelse-dagarna. DIFF strävar även till att arrangera kick-off för styrelsemedlemmarna i mån om 
möjlighet.  

 

Avdelningsverksamhet och evenemang 

Österbotten, Nyland, Åland och Åbo har egna avdelningar. Alla avdelningar har en egen styrelse som 
planerar avdelningens verksamhet. De olika avdelningarna har en egen budget som de ska förvalta på 
bästa möjliga sätt. Verksamheten anpassas till regionen och med beaktande av samarbetspartners.  

DIFF har också gemensamma utskott med TFiF. De olika utskotten och intressegrupperna är direkt 
underställda DIFF och TFiF. DIFFs styrelse utser förbundets representanter till dessa.   

Utskott och intressegrupper som fortsätter under 2022 är Seniorutskottet, Programutskottet, Etik- och 
miljöutskottet, Kompetensutskottet, Intressegruppen för teknikhistoria samt Quintec. 

Kansliet ordnar även en del evenemang i samråd med avdelningarna. Till sommaren planeras en större 
satsning i huvudstadsregionen och Österbotten. 
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Kampanjer 

Under kommande år har DIFF större medlemsgrupper som når pensionsålder och därför satsar DIFF 
på att rekrytera nya ordinarie medlemmar utöver nyutexaminerade och lappa de bortfall som skett 
tidigare. Kampanjerna kommer att vara bl.a. ”rekommendera en vän” och synlighet på arbetsplatser. 
Samtidigt siktar vi på att stärka DIFFs brand. I samband med rekryteringen kommer vi också att skapa 
nya medlemsförmåner som ska stöda nyrekryteringen.      

 

Mål  

- Förstärka vi andan i de olika regionerna och göra steget lägre för att gå med i verksamheten. 

- Erbjuda kvalitet framom kvantitet i frågan om evenemang och mäta deltagarnas 
engagemang framom antal deltagare.  

- Återuppliva medlemmarnas aktivitet i verksamheten och nätverk.  

 

Intressebevakning  

Intressebevakningen är grunden för DIFFs verksamhet.   

Under året kommer DIFF att klargöra vilka frågor som organisationen kommer att lägga tyngd på nu 
och i framtiden.  När den nya strategin för intressebevakningen är klar kommer vi att informera våra 
målsättningar via våra egna kommunikationskanaler samt via media. Vi driver aktivt frågorna i 
samarbetsorgan där vi har representationsrätt. 

DIFF har närvaro- och yttranderätt i YTN:s styrelse samt en representant i stödgruppen för YTN 
teknologi-industriutskottet.  

DIFF har en suppleantplats med närvaro- och yttranderätt i Akavas styrelse. DIFF har även 
representationsrätt i Akavas övriga centrala organ.   

För att stöda våra förtroendevalda ute på arbetsplatserna ordnas träffar och informationstillfällen för 
dem. Vi fortsätter med arbetsplatsbesök och informationsmöten på orter med många DIFF-
medlemmar i mån om möjlighet. Med hjälp av företagsvisa lunchträffar och after works stärker vi 
kontakten ut till arbetsplatserna. Vi erbjuder stöd till förtroendemän och medlemmar i företag med 
samarbetsförhandlingar. 

Företagarmedlemmarnas intressen bevakas via Akateemiset Yrittäjät AKY, där DIFF har en 
suppleantplats i styrelsen.  

Den internationella intressebevakningen sköts via ANE (Association of Nordic Engineers) och Engineers 
Finland. Genom ANE får vi en gemensam nordisk röst som lobbar aktivt gentemot EU och nordiska 
rådet för att lyfta fram ingenjörernas intressen. DIFF är även representerat på det årliga Nording-mötet 
som 2022 hålls i Köpenhamn. 

DIFF arbetar också tätt med yrkeshögskolorna för att trygga en kvalitativ och konkurrenskraftig 
utbildning. Vi besöker skolorna för diskussioner med ledningen och företag samt har en aktiv kontakt 
med studerandemedlemmar för att identifiera problem och möjligheter.  
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Mål  

- Representation i för oss relevanta organ.  

- Skapa en tydlig plan för intressebevakningen och identifiera frågor som medlemmarna vill att 
vi ska jobba för.  

- De finlandssvenska yrkeshögskolorna ska stödas i att kunna bibehålla en mångsidig och 
modern utbildning, som ger underlag till en lång karriär och livslångt lärande.  

 

Studerandeverksamhet 

Via studerandeverksamheten tryggar vi DIFFs framtid. Intresset för fackförbund dalar generellt och vi 
behöver nå de blivande ingenjörerna för att visa nyttan med DIFF och få dem att bli medlemmar från 
början av studietiden. 

På yrkeshögskolorna arrangerar vi förberedande kurser inför arbetslivet som komplement till 
utbildningen samt möjlighet till kontakter för framtiden. DIFF ordnar Arbetsmarknadskurser på Arcada 
och Novia i Vasa & Raseborg. Novia Vasa och Raseborg samarbetar genom att streama föreläsningarna. 
För kursen får studerandena 2 sp. Månadens gäst ordnas på Novia Vasa och frukostmingel ordnas på 
Arcada. Föreläsarna är personer/alumner från arbetslivet som berättar om sitt arbetsliv på företagen 
där de jobbar. 

För att göra övergången från studerandemedlem till ordinariemedlem smidig och naturlig, satsar vi på 
sista årets studerande. Det är viktigt att de studerande får bra information om varför det är viktigt att 
höra till ett fackförbund och vilken hjälp de kan få via DIFF. DIFF marknadsför även medlemskap i 
KOKO-kassan. Alumnkvällar kommer att ordnas i samarbete med högskolorna för att bygga nätverk 
mellan alumner och studerande. Alla utexaminerade studerandemedlemmar kontaktas personligen 
och erbjuds ordinarie medlemskap. Telefonkontakt eftersträvas. 

Med stipendier för utbytesstudier uppmuntrar vi studerande att skaffa breda, globala nätverk och på 
detta sätt möjliggöra en karriär utomlands och vid internationella företag. 

Mål: 

- De finlandssvenska yrkeshögskolorna ska stödas i att kunna bibehålla en mångsidig och 
modern utbildning, som ger underlag till en lång karriär och livslångt lärande. 

- Öka antalet studerandemedlemmar samt andelen nyutexaminerade som övergår till 
ordinarie medlemskap 

 

 

Kommunikation  

DIFFs främsta informationskanaler är våra medlemsbrev, vår webbsida, sociala medier och 
medlemstidningen DIFFerens. Vi förmedlar relevant information från arbetsmarknaden, inbjudningar 
till fortbildningar och evenemang, aktuella förändringar och undantagsvillkor samt 
medlemsförmåner. Under året lanseras medlems-appen som utvecklats i samarbete med Member+.  
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Mål  

- DIFFerens utkommer fyra gånger i året med nya infallsvinklar och medlemsspecifik 
information.  

- DIFF tar i bruk nya intressekategorier på portalen vilket hjälper oss att skicka ut relevant 
information till olika medlemsgrupper.  

- Webbsidan omorganiseras för att bättre stöda våra medlemmar.  

- Satsa på marknadsföring på sociala medier och öka antal följare.  

 

Medlemstidskrifter  

DIFF ger ut fyra nummer av medlemstidningen DIFFerens. Alla medlemmar har tillgång till Ny Teknik 
digitalt. Insinööri-lehti kan avgiftsfritt beställas av våra medlemmar.  

 

Samhällsansvar och synlighet  

DIFF synliggör i verksamheten arbetsmarknadsfrågor och hållbar utveckling. Samhällsansvaret betonas 
genom att vi grundar våra strategier på fakta. Samhällsutvecklingen har till stora delar drivits fram av 
ingenjörer. En hållbar framtid kräver att ny teknik utvecklas av våra ingenjörer och vi uppmuntrar detta 
genom att informera om nya innovationer. Med bloggen Kugghjulet ger vi våra medlemmar och 
anställda en kanal för att berätta mer om vardagen för ingenjörer samt lyfta fram viktiga 
samhällsfrågor. 

Vi stöder medlemmar som ställer upp i val genom att erbjuda synlighet i våra kanaler för medlemmar 
som ställer upp i val under förutsättning att de respekterar förbundets värderingar.  

Mål  

- Främja hållbar utveckling genom att lyfta upp ingenjörernas viktiga roll 

- Uppmuntra studerande till att använda svenska och skapa breda nätverk 

- Grunda strategier och beslut på fakta 

- Stöda samhällsengagemang genom att erbjuda synlighet för medlemmar som ställer upp i val 
2022. 

 

Strategiarbete  

Under 2021 gjordes en omfattande kartläggning av våra medlemmar och deras intressen. Resultaten 
publiceras i en rapport som även delges till våra samarbetspartners. Rapporten står som grund för 
DIFFs långsiktiga strategi och ska skapa klarhet i verksamheten. Under 2022 påbörjas strategiarbetet. 

Mål:  

- Utarbeta en klar strategi för DIFF med medlemmarnas åsikter, utmaningar, behov och 
önskemål som grund 

- Göra tydliga tyngdpunktsområden för verksamheten med beaktande av svaren på enkäten 
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- Klara ställningstaganden i viktiga sakfrågor   

 

Administration och ekonomi 

DIFFS medlemmar kallas till årsmöte inom mars-april och valmöte inom november-december. 
Styrelsen ansvarar för förbundets intressen och förvaltning mellan förbundsmötena. Styrelsen 
sammankommer regelbundet. 

Det operativa arbetet sköts av kansliets personal under ledning av verksamhetsledaren. DIFFs kansli 
finns i Akava/OAJ-huset i Böle i Helsingfors. DIFF har även ett kontor i Vasa på Novia. Personalen 
arbetar enligt en hybridmodell – både på kontoret och på distans.  
 
Medlemsavgifterna är den viktigaste inkomstkällan och skall på längre sikt täcka 
verksamhetskostnaderna. För att vända en negativ medlemsutveckling har extra resurser satsats de 
senaste åren och denna satsning fortsätter under 2022. Underskottet för ordinarie verksamhet täcks 
med avkastning av placerat kapital.  

DIFF samarbetar brett med många olika aktörer. DIFF fortsätter som medlem i Förbundsarenan. 
Samarbetsavtal med TFIF, Insinööriliitto och Föregångarna ger våra medlemmar tillgång till en utvidgad 
service. Vi söker hela tiden aktivt samarbete med andra organisationer för att ytterligare stärka vår 
verksamhet.  

 

Mål  

- Styrelsearbete som fungerar smidigt och där styrelsemedlemmarna upplever styrelsearbetet 
som givande  

- En plan för långsiktigt hållbar finansieringsbas  

- Utvärdering av förändringarna i verksamheten 

- Gå genom förbundets stadgar och vid behov göra ändringar i dem 

 

 



Diff
Budget 2022

Budget 2022 Budget 2021  Prognos 2021 Utfall 2020

ORDINARIE VERKSAMHET

INTÄKTER

Kansli-intäkter 7 300 7 600 11 516 9 265

Deltagaravgifter 0 2 570 735 1 182

Hyresintäkter 36 600 34 980 36 958 36 430

TOTALT 43 900 45 150 49 209 46 877

KOSTNADER

Personalkostnader

Löner och arvoden -210 000 -197 365 -178 329 -218 715

Personalbikostnader -54 584 -54 436 -42 434 -50 100

TOTALT -264 584 -251 801 -220 763 -268 815

Avskrivningar

Avskrivning på immateriella rättigheter -51 350 -27 590 -48 208 -48 208

Avskrivning på maskiner och inventarier

TOTALT -51 350 -27 590 -48 208 -48 208

Organisation

Organisationskostnader -69 870 -51 313 -18 126 -24 906

Nordiskt mm samarbete -3 500 -2 000 -1 522 -1 273

Studerandeverksamhet -8 250 -13 000 -4 887 -7 774

Kansliutgifter -97 900 -91 758 -85 685 -98 296

Drift av medlemsregister & webbsidor -39 500 -7 584 -4 925

TOTALT -219 020 -158 071 -117 805 -137 174

Kommunikation

Forum/Ny Teknik -31 000 -75 200 -80 620 -75 230

Medlemstidning och medlemsbrev -17 400 -13 000 -14 094 -13 733

TOTALT -48 400 -88 200 -94 714 -88 963

Arbetstrygghetstjänster

Akava och YTN -52 812 -52 561 -47 493 -57 107

Jurist- och rättskyddstjänster -73 538 -75 720 -71 977 -72 955

KOKO-kassa -110 124 -117 018 -114 153 -112 926

Övriga arbetsmarknadskostnader -9 000 -7 000 -3 150 -3 220

TOTALT -245 474 -252 299 -236 773 -246 207

YRKESKÅRVERKSAMHET

Regionalverksamhet -29 560 -38 560 -25 682 -21 727

Samarbetskostnader -4 000 -7 000 -820 -205

TOTALT -33 560 -45 560 -26 502 -21 932

Lägenheter (Vasa)

Bolagsvederlag -7 415 -27 637 -30 694 -29 613

Kostnader (reparationer, städning etc) -1 500 -1 500 -1 900 -2 339

TOTALT -8 915 -29 137 -32 594 -31 951

ORDINARIE VERKSAMHETENS 

UNDERSKOTT/ÖVERSKOTT -827 403 -807 509 -728 151 -796 373

MEDELANSKAFFNING

Medlemsavgifter 722 872 734 958 668 941 701 314

Faktureringskostnader -4 600 -5 000 -4 062 -4 293

TOTALT 718 272 729 958 664 878 697 021

INTÄKTER TOTALT 766 772 780 108 718 149 748 191

KOSTNADER TOTALT -875 903 -857 658 -781 422 -847 543

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -109 131 -77 551 -63 273 -99 352
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Förslag till poster  
 
Valkommitténs förslag till styrelse 2022 

 
Enligt stadgarna skall DIFFs styrelse ha en ordförande, en första viceordförande, 
en andra vice ordförande och 4-8 övriga ledamöter. Mandatperioden är 2 år. 
 
Mandatperioden tar slut vid årsskiftet för Johnny Lindström (I:a vice ordförande), samt 
styrelsemedlemmarna: Christoffer Herala, Antti Suvilehto, Britt Wilander och Christian 
Ekblad. 
 
Valkommittén föreslår att antalet styrelsemedlemmar 2021 är fem plus 
ordförande, vice ordförande och andra viceordförande. 
 
Till I:a vice ordförande 2022-2023 föreslår valkommittén Johnny Lindström 
Till styrelsemedlemmar 2022-2023 föreslår valkommittén 
Johan Skjäl, Emil Granberg och Tomas Lillhonga 
 
 
Valkommitténs förslag till styrelsehelhet 2022 

 
 

Revisor och verksamhetsgranskare 2022 
Till revisor och verksamhetsgranskare för 2022 föreslås: 
CGR Sauli Salmi, PriceWaterhouseCooper (suppleant revisorsamfund PWC) 
Nina Norrman, suppleant Siru Lönnqvist 

 

 

DIFF styrelse 2022 Invald  Mandat börjar  Mandat upphör 
   1.1. 31.12 
Thomas Mård, 
ordförande 

2015 2021 2022 

Johnny Lindström,  
I:a vice ordförande 

2019 2022 2023 

Harriet Katajisto,  
II:a viceordförande 

2020 2021 2022 

        
Agneta Skogster-
Järvi 

2014 2021 2022 

Simon Lintu 2017 2021 2022 
Johan Skjäl 2022 2022 2023 
Emil Granberg 2022 2022 2023 
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Valkommitté 2022 

Valkommitten består av de fyra (4) ledamöter som valts av valmötet i enlighet med § 17 och 
av en (1) ledamot som styrelsen utser inom eller utom sig och som samtidigt fungerar som 
kommitténs ordförande. Ingen ledamot får tillhöra valkommittén längre tid än tre (3) år i 
följd.  
 
Valkommittén är beslutför då dess ordförande och minst två (2) ledamöter är närvarande.  
Det åligger valkommittén att före slutet av oktober till förbundets styrelse inlämna 
kandidatlista upptagande minst föreskrivet antal styrelseledamöter, en revisor eller 
revisorssamfund samt en eventuell verksamhetsgranskare och nödiga suppleanter. På denna 
lista får kommittén uppta endast sådana kandidater, som uttryckligen förklarat sig villiga att 
motta kandidatur. Namnen på de av valkommittén föreslagna kandidaterna skall anges i 
kallelsen till valmötet. Förbundets medlemmar har rätt att på valmötet föreslå även andra 
vidtalade kandidater än de som föreslagits av valkommittén.  
 

PRESENTATIONER av kandidater till styrelsen: 

 

Johnny Lindström, 65 år 
Utbildning: Tekniska Läroverket i Helsingfors, ingenjör, elektroteknik, 1982 

Sysselsättning:  Ålands Landskapsregering, elsäkerhetsmyndigheten för Åland 

Förtroendeuppdrag:  
Befälhavare för Bryggan, Ålands avdelningen, grundande medlem 2016 – 2020 ? 

DIFF förbundsstyrelse, I:a vice ordförande 2020 – 2021 

Akava Åland r.f.,  medlem i rådgivande delegation vid Arbetsmarknads- och 
studiemyndigheten  2021-2022 

Suppleant i Akava Åland styrelse 2020-2021 

Suppleant i styrelse för landskapet Ålands pensionsfond, Akava -Åland reps. 

 

Johan Skjäl, 39 år 
Utbildning: IT-ingenjör 
Sysselsättning: Arbetar på Wapice Oy 

Förtroendeuppdrag: 
Medlem i Diff Öb's styrelse sedan 2011. 

Vice förtroendeman hos Wapice sedan 2017 
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Emil Granberg, 27 år 
Utbildning: ingenjör inom produktionsekonomi, utexaminerad 2019 
Sysselsättning: Arbetar som Sales Engineer på Marine Alutech Oy Ab 

Förtroendeuppdrag: 
Juniorombudsman vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa under mina studier  

 Styrelsemedlem i DIFF Åboavdelningen sedan 2019. 

 

 

 

 

 

Tomas Lillhonga, 46 år 

Utbildning: Elkraftteknik, Yrkeshögskolan Novia 
Sysselsättning: Arbetar på Vacon Ab / Danfoss Drives 

Förtroendeuppdrag: 
Styrelsemedlem i DIFF Österbottens avdelning 

EWC representant i Danfoss, Finland 
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