
VARFÖR DIFF?
Det viktigaste med ett medlemskap i DIFF är att du med medlemska-
pet hjälper till att upprätthålla en stabil arbetsmarknad med klara 
spelregler i Finland. 

DIFF är den enda svenskspråkiga intressebevakaren för ingenjörer i 
Finland och Akavas enda svenskspråkiga medlemsförbund. Vi är ett 
litet fackförbund (4 anställda) och har därför möjlighet att ge med-
lemmarna en personlig service. Samtidigt kan vi genom ett tätt sam-
arbete med Insinööriliitto erbjuda fördelarna av ett större förbund. 

Tillsammans med de andra Akava-förbunden förhandlar vi om kol-
lektivavtalen för högre tjänstemän. Förbunden har också ett gemen-
samt nätverk av förtroendemän ute på arbetsplatserna. 

Du kan höra till DIFF om du studerar teknik eller har en teknisk examen på högskolenivå. Per-
soner som arbetar med ingenjörsliknande uppgifter kan även ansöka om medlemskap.

JAG REKOMMENDERAR DIFF!  
 
hälsar  _________________________________   e-post______________________________________  
 
(kom ihåg att skriva att jag rekommenderat medlemskapet åt dig  
då du gör ansökan om medlemskap)

Frågor?  
Hör av dig till oss, 
 tfn 040 585 0972  | kansli@diff.fi |  www.diff.fi 

Bli medlem på diff.fi

DIFF - Ingenjörerna i Finland 



VARFÖR GÅ MED I DIFF?

Vänd på sidan för mera information  
om hur du blir medlem

• Intressebevakning och kollektivavtalsförhandlingar ger trygg-
het i arbetslivet för alla ingenjörer.

• Genom rådgivning i arbetsrelaterade frågor hjälper vi dig na-
vigera frågor på arbetsplatsen innan de blir problem. Kolla med 
våra jurister ditt arbetsavtal, konkurrensavtal, sekretessavtal, 
avtal för utlandskommendering osv innan du skriver på dem! 

• Använd vår karriärservice då du funderar på att byta arbets-
plats. Ta kontakt med lönerådgivarna innan du förhandlar om 
en löneförhöjning – vi hjälper dig i alla skeden av arbetslivet! 

• Arbetslöshetskassan KOKO försäkrar din inkomst ifall du blir 
arbetslös eller permitterad.

• Genom att delta i våra evenemang får du tillgång till ett brett 
nätverk av ingenjörer, som du kan ha nytta av i framtiden. 
Nätverkande är viktigt och kan leda till nya samarbeten och ny 
kunskap.

• Du har även nytta av medlemskapet på fritiden. Medlemskapet 
innehåller flera förmåner och rabatter som förgyller vardagen.

DIFFs och KOKO-kassans medlemsavgifter är tillsammans ca 33,15 €/månad. Medlemsav-
giften får i sin helhet dras av i beskattningen, DIFF meddelar Skatteverket om avgiften auto-
matiskt. Efter skatteavdraget blir priset ca 25€ per månad eller 300€ per år (beroende på din 
skatteprocent).  

Nedan ser du exempel på tjänster och förmåner som ingår i DIFF medlemskapet. Som du ser 
får du redan med liten användning ihop mer än värdet för medlemsavgiften. 

Diskussion med jurist (60min) - 200 €

Kontroll av arbetsavtal (30min) - 100 €

Diskussion med karriärexpert (60min) - 90 € 

Ny teknik - digital prenumeration - 300 €

Allmän löneförhöjning 1% för  
en ingenjör med medellön - 500€


