
HUR OCH NÄR REKOMMENDERAR  
MAN DIFF?
FUNDERA PÅ
- Hur du sammanfattar kort varför det lönar sig att vara medlem - 
 vilka är de saker som du själv tänker på när du tänker på DIFF?
- Vilka tjänster har du själv eller dina bekanta använt? Hurdan hjälp/ 
	 nytta	fick	du?

Bli medlem på www.diff.fi

NÄR ÄR DET PASSLIGT ATT TA UPP DIFF? 
Det är lätt att ta upp diskussionen om medlemskap t.ex. vid  
förändringar på arbetsplatsen, när du får en ny kollega eller vid förhandlingssituationer.

LYSSNA
- Ta reda på behovet av medlemskap
- Ställ frågan så att din kollega kan svara så brett som möjligt
- Erbjud en lösning
-  Fundera hur ett medlemskap i DIFF kan lösa just hens problem eller stöda hens behov



Du har startat diskussionen. BRA!
Här är några förslag på hur du kan fortsätta diskussionen ifall motparten är kritisk till ett medlemskap

”MEDLEMSKAPET ÄR FÖR DYRT”
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a • Kostar det verkligen för mycket 

då du tänker efter vad du får? T.ex. 
juristservice köpt separat kostar 
redan mycket

• Hur stor löneförhöjning tror du 
att du får utan kollektivavtal? 1% 
allmän löneförhöjning ger för en 
ingenjör med medellön över 400€ 
vilket redan motsvarar medlems-
avgiften för ett år

• Ju mer tjänster du använder desto  
mer går du på plus

• Facken förhandlar kollektivavta-
len, där man bl.a. kommer över-
ens om semesterpeng, avlönad 
familjeledighet, löneutveckling 
och sjukledighet

• Medlemsavgiften är avdragbar i 
beskattningen

• Du kan ansöka om nedsatt avgift i 
olika skeden av livet (t.ex. föräld-
raledighet, arbetslöshet)

•  Berätta om tjänsterna och för-
månerna för medlemmar (expert-
hjälp, evenemang, utbildningar, 
förmåner – du hittar dem alla på 
diff.fi)

• Berätta vad medlemsavgiften är 
per månad och att man kan betala 
i rater

• Det finns många saker man inte 
kan sköta själv, utan som måste 
kommas överens om gemensamt 
mellan arbetsmarknadsparterna

• Du får mera fritid om du inte be-
höver sköta allt själv

• Nästan alla behöver experthjälp 
i något skede av karriären (t.ex. 
förändringar på arbetsplatsen, 
juristärenden, avtal, löneförhand-
lingar)

• Allmänna löneförhöjningar kom-
mer från gemensamma förhand-
lingar som facken sköter

• - Också företagen är organiserade

”JAG SKÖTER MINA ÄRENDEN SJÄLV”

• Berätta vad fackförbunden åstad-
kommit, vill du att det här ska fin-
nas i framtiden? (t.ex. ersättningar 
för resekostnader, semesterpen-
ning, avlönad familjeledighet, lön 
vid sjukdom/vård av sjukt barn)

• Hur insatt är du i arbetslagstift-
ning och avtal? Följer du arbets-
tidslagens utveckling?

• Kan du uppskatta hur mycket 
lön du borde få om du t.ex. byter 
bransch?

• Vad gör du om arbetsgivaren bara 
vill diskutera med förtroendeman-
nen på arbetsplatsen?

• Från DIFF får du juristservice och 
rådgivning i arbetslivsfrågor, löne-
rådgivning och lönestatistik

• DIFF är intresserad, låt oss sköta 
dina ärenden om du inte är intres-
serad

• Det skulle löna sig att vara intres-
serad för situationer kan snabbt 
ändras!

• Känner du till DIFFs verksamhet? 
Ska vi titta på det tillsammans?

• Du är alltså inte intresserad av din 
löneutveckling eller semester? Ok.

• Varför är du inte intresserad?
• Dina föräldrar har varit med och 

gjort ett arbetsliv åt dig som ser ut 
som den gör idag. Hurdant arbets-
liv vill du ge vidare åt  kommande 
generationer?

• Okej, kom med på evenemang X 
då och då, så får du träffa andra 
som är medlemmar och så kan vi 
prata mera

• Inte tar det länge att ansöka, för-
månerna kommer genast i kraft

• Det lönar sig att gå med i arbets-
löshetskassan i tid, du måste vara 
medlem i 6 månader innan du är 
berättigad till inkomstrelaterad 
dagpenning.

”INT TROR JAG NU, KANSKE 
NÅGON GÅNG SENARE...”

• Berätta ändå redan nu någon info 
om DIFF, t.ex. ”Visste du att det 
pågår kollektivavtalsförhandling-
ar just nu där DIFF bevakar våra 
intressen?”

• När kan vi prata mera?

”JAG ÄR INTE INTRESSERAD”


