
DEFINITIV 1/2019   1

1/2019M A G A Z I N  D E R  A H K  F I N N L A N D
S A K S A L A I S - S U O M A L A I S E N  K A U P P A K A M A R I N  J Ä S E N L E H T I

Smart 
Building

Intelligentes Bauen und 
intelligente Gebäude 

Finnisch-Unterricht 
für Kinder in Deutschland 

Saksaan myydään 
saksaksi 

Energiewende + Wärmewende 
= Energiewende 2.0 

Saksi: Saksan Silicon Valley Finnlands Digitalisierung 
unter der Lupe



2   DEFINITIV 1/2019

4  Vorwort

5  Terminkalender

6 Neue Mitglieder

9 Netzwerk

 13 Gastbeitrag Philip Aminoff

 14 Smart Building in Finnland

 16 Region Etelä-Savo

 17 Wärmewende

 18 Germany @ Slush

 20 Wirtschaftsnachrichten

 22 Durchstarter der Zukunft: Parking Energy Ltd

 23 Die Macher: Oliver Boldt

 24 GTAI: Digitalisierung in Finnland

 26 Finnische Schulen in Deutschland

Deutsch-Finnische Handelskammer e.V. 
Saksalais-Suomalainen Kauppakamari

Unioninkatu 32B | 00100 Helsinki 
+358 9 612 2120
info@dfhk.fi | www.dfhk.fi

Präsident | Hallituksen puheenjohtaja 
Dr. Andreas Ostrowicki

Geschäftsführerin | Toimitusjohtaja 
Dagmar Ossenbrink

Redaktion | Toimitus 
Lotta-Sofia Saahko, Antti Grönlund,  
Jan Feller, Maren Dittrich, Riitta Ahlqvist

Redaktionsschluss | Aineistopäivä 
1.3.2019

Anzeigenverwaltung | Ilmoitusmyynti 
Lotta-Sofia Saahko  
+358 40 846 1477
lotta.saahko@dfhk.fi

Layout Rohkea Ruusu

Druck | Painopaikka Grano Oy 
G-Print, Multiart Gloss

ISSN 2242-816X

Das Magazin erscheint dreimal jährlich.  
Die Abgabe erfolgt kostenlos an Mitglieder. 
Nachdruck nur mit Quellenangabe.

Kauppakamarin jäsenlehti ilmestyy kolme kertaa 
vuodessa. Se lähetetään jäsenistölle maksutta. 
Tekstiä lainattaessa lähde aina mainittava.

Auflage | Painos 2000

1/2019

INHALT 

PREMIUM PARTNER

SISÄLTÖ4 Esipuhe

5 Tapahtumakalenteri

27 Uudet jäsenet

29 Kulttuurieroista

30 Liikennevaliokunta 25 vuotta

31 Jäsensivut

34 Wärmewende – älykkäät lämpöverkot

35 Vieraskynä: Philip Aminoff

36 Smart Building

38 Saksi: Saksan Silicon Valley

39 Saksalaiset startupit Slushissa

40 Henkilökunta kulissien takana: Oliver Boldt

41 Suomi-koulut Saksassa

42 Talousuutiset

44 Nousevat Tähdet: Parkkisähkö

44 Maailma lukuina

45 Saksan messut



DEFINITIV 1/2019   3

 INHALT | SISÄLTÖ

14|36

 SLUSH
entwickelt sich zu 
einem KI-Treffpunkt

Suomi-koulut 
maailmalla 
Suomi-kouluja on 
Saksassa 45 ja 
opetukseen osallistuu 
noin 4 000 koululaista.

41
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der AHK Finnland  

Kauppakamarin  
Liikennevaliokunta  
täyttää 25 vuotta

Smart 
Building
Intelligente Gebäude 
denken mit den 
Menschen mit. 

Älykkäät rakennukset
auttavat lisäämään 
käyttömukavuutta ja
tehostamaan kiinteistön 
toimintoja.

18

Energiewende + 
Wärmewende = 
Energiewende 2.0

”Silicon Saxony”
on Saksan ja Euroopan suurin 
ja maailman viidenneksi suurin 
mikroelektroniikkaklusteri. 

38
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VORWORT | ESIPUHE

Liebe Leser,
es wird gebaut. Zwei unserer größten Projekte dieses Jahr 
sind das Smart Building-Programm und die Wärmewen-
de-Delegationsreise. Dieses Jahr wurde auch unser neues 
Büro gebaut, in das wir im April eingezogen sind. 

Häuser, die sich selber heizen und die Heizung ausstellen, 
wenn es warm genug ist. Häuser, welche die Beleuchtung 
und Lichtdämmung selbstständig regulieren und den Strom 
dafür selbst produzieren. Apps, mit denen man Türen ab-
schließen oder den Inhalt des Kühlschrankes prüfen kann. 
Dies ist die Zukunft von Gebäuden und diese Zukunft ist sehr 
lebendig gerade hier in Finnland, wo Smart Building bereits 
in aller Munde ist. In Berlin werden aktuell neue Stadtteile 
gebaut und in anderen Teilen Deutschlands überall alte Ge-
bäude saniert und da wären diese finnischen Smart Buil-
ding-Lösungen natürlich mehr als nützlich. 

Dabei kommen wir ins Spiel – unser Oliver Boldt (ihn können 
Sie auf S. 23 kennenlernen) leitet das Smart Building-Pro-
gramm (Seite 14) und wird passende finnische Unternehmen 
über die nächsten Monate auf den deutschen Markt bringen. 
Zudem kommt im Juni eine deutsche Delegation nach Finn-
land, um ihre Dienstleistungen und Produkte im Bereich 
intelligente Wärmesysteme zu verkaufen. Lassen Sie uns 
wissen, wenn Sie dabei sein wollen! Gemeinsam machen 
wir deutsch-finnische Lösungen europa- und dann weltweit 
verfügbar!

Apropos Europa: neben den Programmen freuen wir uns, 
Sie im Mai bei unserer Jahrestagung in Vantaa begrüßen zu 
dürfen. Dort ist das Thema „Logistik. Industrie. Europa.“. Dort 
werden Sie Keynotes von Experten und Forschern zur Zukunft 
Europas als Industrie- und Logistikstandort hören und den 
Flughafen Helsinki-Vantaa hinter den Kulissen kennenlernen. 
Außerdem wird dort unser neuer Präsident gewählt, und wir 
feiern das 25-jährige Jubiläum unseres Verkehrsausschusses 
(Seite 12).

Die kommenden zwei Jahre sind gerade im europäischen 
Kontext äußerst wichtig: Finnland und Deutschland werden 
die EU-Präsidentschaft innehaben, die Brexit-Frage wird 
(hoffentlich) gelöst sein, ein neues EU-Parlament wird ge-
wählt. Lassen Sie uns unsere Zusammenarbeit dieses Jahr 
noch weiter ausbauen und unsere zwei europäischen Länder 
einander noch näher bringen! 

Einen guten Start in den Sommer!

Dagmar Ossenbrink      
Geschäftsführerin

Hyvä lukija, 
nyt rakennetaan uutta! Tänä vuonna suurimpia projektejämme 
ovat Smart Building -ohjelma ja energiatehokkaaseen rakenta-
miseen keskittyvä saksalaisten markkinatutkimusmatka Suo-
meen. Tänä vuonna rakennettiin myös uusi toimistomme, johon 
muutimme huhtikuussa.

Rakentamisen tulevaisuutta ovat talot, jotka kytkevät lämmityk-
sen tarpeen mukaan päälle tai pois päältä. Talot, jotka säätele-
vät valaistusta ja himmennystä itsenäisesti ja tuottavat siihen 
tarvittavan sähkön itse. Sovellukset, joiden avulla lukitaan ovia 
tai tarkistetaan jääkaapin sisältö. Tämä tulevaisuus tekee tu-
loaan juuri täällä Suomessa, jossa älykäs rakentaminen ja älyk-
käät rakennukset ovat kaikkialla esillä. Berliinissä taas raken-
netaan parhaillaan uusia kaupunginosia ja kaikkialla Saksassa 
vanhoja rakennuksia kunnostetaan – ja juuri tähän tarkoituk-
seen suomalaiset älykkäiden rakennusten ratkaisut sopivat 
erinomaisesti.

Tässä kohtaa me tulemme mukaan – kollegamme Oliver Boldt 
(johon voit tutustua sivulla 40) johtaa Smart Building -ohjelmaa 
(sivut 36–37) ja vie lähiaikoina alan suomalaisyrityksiä Saksan 
markkinoille. Lisäksi Suomeen saapuu kesäkuussa saksalainen 
valtuuskunta, joka etsii asiakkaita palveluilleen ja tuotteilleen 
älykkäiden lämmitysjärjestelmien alalla. Kerro meille, jos ha-
luat olla mukana projekteissa. Yhdessä me viemme saksalaisia 
ja suomalaisia ratkaisuja ensin saataville kaikkialle Euroopassa 
ja sitten maailmanlaajuisesti.

Euroopasta puheen ollen: projektien lisäksi odotamme innolla, 
että tapaamme sinut toukokuisessa vuosikokouksessamme 
Vantaalla, jossa teemana on “Logistiikka. Teollisuus. Eurooppa.”. 
Vuosikokouksen pääpuhujina ovat tutkijat ja asiantuntijat, jotka 
paneutuvat Euroopan tulevaisuuteen teollisuus- ja logistiikka-
keskuksena, ja pääsemme myös tutustumaan Helsinki-Vantaan 
lentokenttään. Lisäksi vuosikokouksessa valitaan muun muassa 
uusi hallituksen puheenjohtaja ja juhlitaan liikennevaliokun-
tamme 25-juhlavuotta. 

Erityisesti Euroopan tasolla tulevat 
kaksi vuotta ovat todella merkittävät: 
Suomi ja Saksa toimivat Euroopan 
unionin neuvoston puheenjohtaja-
maina, Brexit-kysymys (toivottavasti) 
ratkeaa ja uusi EU-parlamentti 
valitaan. Vahvistetaan siis yhteis-
työtämme tänä vuonna vielä lisää 
ja tuodaan kahta eurooppalaista 
maata vielä lähemmäksi toisiaan! 

Dagmar Ossenbrink
toimitusjohtaja
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TAPAHTUMAKALENTERI | TERMINKALENDER

UNSEREN AKTUELLEN VERANSTALTUNGSKALENDER  
FINDEN SIE AUF WWW.DFHK.FI

AJANKOHTAINEN TAPAHTUMAKALENTERI  
OSOITTEESSA WWW.DFHK.FI

4.5. 

 9.5.

14.5. 

15.5.

3.–7.6. 

4.6.

4.–6.6.

5.9.

10.–11.10. 

21.–22.10.

21.–22.11.

PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH  
INTERNATIONAL (PWD), SCHRIFTLICHE 

PRÜFUNG, HELSINKI UND TURKU

PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH  
INTERNATIONAL (PWD),  

MÜNDLICHE PRÜFUNG, HELSINKI

SMART-LOGISTICS-SEMINAR  
IN ZUSAMMENARBEIT MIT  

DER STADT VANTAA UND  
DEM LANDKREIS RASTATT, VANTAA

JAHRESTAGUNG  
DER AHK FINNLAND, VANTAA

AHK-GESCHÄFTSREISE 
”URBANE WÄRMEWENDE”, HELSINKI

FACHKONFERENZ  
”URBAN HEAT SHIFT” &  

NETWORKING, HELSINKI

MANUFACTURING  
PERFORMANCE DAYS, TAMPERE

OPEN HOUSE &  
EINWEIHUNGSPARTY, HELSINKI

DEUTSCH-FINNISCHES BUSINESS 
FORUM, DRESDEN

VERKEHRSAUSSCHUSSSITZUNG & 
DEUTSCH-FINNISCHER HAFENTAG, 

LÜBECK

GERMANY @ SLUSH 2019,  
HELSINKI

 

LIIKESAKSAN TUTKINTO, 
KIRJALLINEN OSA,  
HELSINKI JA TURKU

LIIKESAKSAN TUTKINTO,  
SUULLINEN OSA,  
HELSINKI

ÄLYLOGISTIIKAN SEMINAARI  
YHTEISTYÖSSÄ VANTAAN KAUPUNGIN 
JA RASTATTIN PIIRIKUNNAN KANSSA, 
VANTAA

KAUPPAKAMARIN VUOSIKOKOUS,  
VANTAA

SAKSALAISET ÄLYKKÄÄN LÄMPÖVERKON 
ASIANTUNTIJAT HELSINGISSÄ

”URBAN HEAT SHIFT” -SEMINAARI  
& NETWORKING, HELSINKI

MANUFACTURING PERFORMANCE 
DAYS, TAMPERE

OPEN HOUSE &  
TUPAANTULIAISET, HELSINKI  

SAKSALAIS-SUOMALAINEN BUSINESS 
FORUM, DRESDEN

LIIKENNEVALIOKUNNAN KOKOUS JA  
SAKSALAIS-SUOMALAINEN  
SATAMAPÄIVÄ, LYYPEKKI

GERMANY @ SLUSH 2019,  
HELSINKI
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NEUE MITGLIEDER | NEUE MITGLIEDER | 

ABACUS  
Corporate 
Finance Oy 
ABACUS Corporate Finance Oy ist ein 
unabhängiges und inhabergeführtes 
Beratungsunternehmen mit Fokus 
auf Mergers & Acquisitions (M&A) und 
Corporate Finance-Dienstleistungen 
für kleine und mittelständische Unter-
nehmen. Gründer Domenico Blyth ver-
fügt über zehn Jahre Erfahrung in der 
Unternehmensberatung. Sein Fokus 
liegt auf der Transaktionsberatung für 
Unternehmer, die einen Nachfolger 
oder einen Investor für ihr Unter-
nehmen suchen oder das eigene Un-
ternehmenswachstum durch Zukäufe 
voranbringen möchten.  

Absentus Oy 
Das im Jahr 2016 gegründete Startup Absentus Oy bietet hochqualitatives nor-
disches Design für Gräber und Friedhöfe. Die Dienstleistungspalette des Un-
ternehmens beinhaltet: 1) Einzelgrabsteine, 2) Gemeinschafts- und Famili-
engrabsteine und die dazugehörige Dekoration sowie 3) digitale Lösungen für 
Bestattungsunternehmen (Smart Cemetery®). Diese digitalen Lösungen moder-
nisieren die Bestattungsbranche indem sie eine Plattform bieten, auf der Frie-
dhöfe, Bestattungsunternehmen und andere involvierte Unternehmen besser 
zusammenarbeiten können. Im Jahr 2017 hat ein Grabstein von Absentus den 
Nordischen Designwettbewerb gewonnen. 

KONTAKT: 
Herr Ilkka Kankare 
+358 50 337 9549 
ilkka.kankare@absentus.com 
www.absentus.com/de/ 

DriveNow Finland 
DriveNow wurde 2011 in Deutschland gegründet und ist seit 2017 auch in Finn-
land aktiv. Das Unternehmen bietet in mittlerweile 13 Ländern Carsharing an, 
bei dem sich der Kunde das passende Auto über die DriveNow-App auswählen 
kann. Zur Zeit werden Autos der Marken BMW und MINI angeboten. Mit einem 
DriveNow-Auto kann man in dem gesamten Einsatzgebiet fahren und das Unter-
nehmen kümmert sich um Parkgebühren, Benzin, Instandhaltung, usw. Für Mit-
glieder der AHK Finnland sind die Registrierung und die ersten 20 Fahrminuten 
(Normalpreis: 30€) kostenlos. Registrierung unter: https://bit.ly/2UEQ0Nn 
 
KONTAKT: 
Herr Timo Valtonen | timo.valtonen@drive-now.fi 
www.drive-now.com/fi/fi/helsinki 

Punda 
 
Brand Agency Punda ist bereits seit 20 Jahren ein verlässlicher Partner auf dem 
internationalen Markt. Wir bauen erfolgreiche Marktstrategien und helfen Unter-
nehmen, ihr Produkt global zu vermarkten. Die Eckpfeiler eines erfolgreichen Un-
ternehmens sind: eine prognostizierende Marktanalyse, ein strategischer Plan zur 
langfristigen Behauptung auf dem Markt sowie die Stärkung der inneren Organisa-
tionsstruktur. Wir entwerfen für den Kunden visuelle und gehaltvolle Marken und 
sichern eine langanhaltende Entwicklung zu. 

KONTAKT: 
Frau Siiri Oivanen | +358 40 702 1117 
siiri.oivanen@punda.fi | www.punda.fi 

ABSENTUS

KONTAKT: 
Herr Domenico Blyth | +358 40 489 0100 
blyth@abacus-cf.fi | www.abacus-cf.fi 
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 | NEUE MITGLIEDER

Anna Falcoianu  
Consulting &  
Go-to-Market Services 
Anna Falcoianu ist eine finnische Verkaufs- und Marketing-
spezialistin, die Unternehmen vielfältige Beratungs- und Mar-
ketingdienstleistungen anbietet, wenn sie ihren Handel nach 
Deutschland ausweiten möchten. Sie erstellt eine Marktana-
lyse und findet so sowohl mögliche Konkurrenten als auch 
Handelspartner. Sie kümmert sich ebenfalls um deutschspra-
chige Messeauftritte und unterstützt finnische Unternehmen 
in der lokalen Geschäftskommunikation. 

KONTAKT:
Frau Anna Falcoianu 
+49 1525 745 5952  
anna@scandimoments.com 
www.scandimoments.com  

CPC Finland Oy 
CPC Finland Oy ist eine hundertprozentige Tochterge-
sellschaft der in Deutschland ansässigen CPC Germania 
GmbH & Co. KG. In Europa zählt die CPC Germania GmbH 
& Co. KG zu den ältesten Windkraftgesellschaften. Seit 
1993 wurden von der CPC Germania GmbH & Co. KG mehr 
als 50 Windkraftprojekte umgesetzt, die eine Gesamtkapa-
zität von insgesamt mehr als 600 MW umfassten. Bereits 
seit 2011 ist die CPC Germania GmbH & Co. KG in Finnland 
tätig. Der erste finnische Windpark wurde 2017 in Betrieb 
genommen. CPC Finland 
baut gerade den womög-
lich ersten marktbasierten 
sowie projektfinanzierten 
Windpark in Finnland. Dies 
neue Projekt wird ab Oktober 
das Google-Rechenzentrum 
in Hamina mit Strom ver-
sorgen.  
 
KONTAKT: 
Herr Erik Trast, 
Geschäftsführer
+49 173 288 9012 
etrast@cpc-germania.com
www.cpc-germania.com
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NEUE MITGLIEDER | 

MARIKA MARTIKAINEN arbeitet seit  
Anfang des Jahres 2019 in der Abteilung 
Market Entry and Business Develop-
ment. Sie unterstützt deutsche und fin-
nische Unternehmen bei der Geschäfts-
anbahnung in beide Richtungen. 

FINNLAND 

Absentus Oy
Espoo
Architektur- und Ingenieurbüros
www.absentus.com

Arkonto Oy
Espoo
Unternehmensberatung
www.arkonto.com

Lumintel Oy
Espoo
Unternehmensberatung
www.lumintel.fi

ABACUS Corporate Finance Oy
Helsinki
Banken, Finanzierung
www.abacus-cf.fi

Brand Agency Punda
Helsinki
Unternehmensberatung
www.punda.fi

CPC Finland Oy
Helsinki
Energietechnik
www.cpc-germania.com

Koivukonsultointi Oy
Helsinki
Unternehmensberatung
www.koivukonsultointi.fi

Koralli Communications Oy
Helsinki
Unternehmensberatung
www.koralli.fi

OP Co-ride Oy Drive Now
Helsinki
Software
www.drive-now.com

Palava Global Oy
Helsinki
Unternehmensberatung
https://palava.global

Parkkisähkö Oy  
– Parking Energy Ltd  
Helsinki
Energietechnik
www.parkkisahko.fi

Bikasu Oy
Muurame
Energietechnik

Paanti Oy
Oitti
Metallindustrie
www.paanti.fi

Dianti Oy
Paimio
Software
www.dianti.fi

Eezery Enterprise Oy
Riihimäki
Verkehr und Logistik
www.eezery.com

Physiotools Oy
Tampere
Software
www.physiotools.com

Asianajotoimisto Veneskoski Oy
Tampere
Rechtsanwälte
www.veneskoski.com

Lehto Asunnot Oy
Vantaa
Bauindustrie
www.lehto.fi

DEUTSCHLAND

Anna Falcoianu  
Freiburg im Breisgau
Unternehmensberatung
www.scandimoments.com

ÖSTERREICH

Networx Business Services
Wien
Unternehmensberatung
www.networx.co.at

Wir heißen folgende Unternehmen als neue Mitglieder  
der AHK Finnland willkommen:

LOGISTIK. 
INDUSTRIE. 
EUROPA. 

EUROPAS ZUKUNFT ALS Industrie-
standort hängt stark davon ab, 
wie sich die Industrie und Logistik 
entwickeln werden. Finnland und 
Deutschland sind als Industrie-
länder mitten in diesem Umbruch.

Beim Smart Logistics –Seminar 
am 14.5. und unserer Jahresta-
gung am 15.5. werde wir uns mit 
diesen Themen beschäftigen. Der 
Titel unserer AHK-Talks ist “Glo-
baisierung 1.5 – Die Zukunft Eu-
ropas als Industriestandort”. 

An den Veranstaltungen nimmt 
auch eine Delegation aus Rastatt 
teil. 

14.–15.5.2019 VANTAA
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 | NETZWERK

VIELE DENKEN, DASS die deutsche und 
die finnische Kultur sich ähnlich genug 
sind, um geschäftliche Zusammenar-
beit einfach zu gestalten. Umso größer 
ist die Verwunderung, wenn Entsen-
dungen oder Geschäftsverbindungen 
scheitern, weil man sein Gegenüber un-
beabsichtigt vor den Kopf gestoßen hat.

Die Arbeitskulturunterschiede sind 
größer als man denken würde. Ein we-
sentlicher Unterschied zwischen Deut-
schen und Finnen liegt zum Beispiel 
in dem Grad der Zurückhaltung. Dies 
spielt eine große Rolle auch bei der 
Unsicherheitsvermeidung.

Das berufliche und persönliche 
Leben wird in Deutschland weitestge-
hend voneinander getrennt. Man folgt 
eher der Einstellung „leben, um zu 
arbeiten“, während man in Finnland 
„arbeitet, um zu leben“: Es ist in Finn-
land selbstverständlich, ein Meeting zu 
beenden, weil um 16:30 das Kind aus 
der KiTa abgeholt werden muss.  

In Deutschland kann man sich 
jahrelang das Büro teilen, sich aber 
trotzdem siezen und vom Privatleben 
des anderen wenig wissen. In Finnland 
hingegen überschneiden sich Arbeit 
und Freizeit oft eher: Kollegen können 
enge Freunde mit gemeinsamen Frei-

“Leben, um zu arbeiten” oder 
“Arbeiten, um zu leben”?

zeitaktivitäten sein. Überhaupt ist der 
Umgang miteinander in Finnland eher 
unkompliziert.

Dies ist nur eines von vielen Bei-
spielen der deutsch-finnischen Ar-
beitskulturunterschiede. Mehr lernen 
können Sie im “Team-Training für 
Unternehmen im deutsch-finnischen 
Geschäft“. 

IHR KONTAKT:  
Herr Antti Grönlund 
antti.gronlund@dfhk.fi 
Tel. +358 50 322 2393

„Sehr wertvolles und professionell durchge-
führtes Training, welches wesentlich zum ge-
genseitigen Verständnis der Business Culture 
beigetragen hat. Das Training ist eine Empfeh-
lung für alle deutschen Unternehmen mit fin-
nischen Mitarbeitern.“

Stephan Weisgerber 
Geschäftsführer | ContiTech Finland Oy

Ihr Projekt. 

Ihre Anwälte.

Investitionen

Projekte

Transaktionen

in Finnlandwww.bergmann.fi

©
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Künstliche Intelligenz für jedermann 
- Wie Finnland sich fit für die Zukunft macht
Der aus Finnland stammende Onlinekurs Elements of AI bietet die Möglichkeit, breite 
Bevölkerungsschichten ohne Vorkenntnisse für das Themenfeld künstliche Intelligenz 
(KI) zu sensibilisieren. Ziel ist es, die Angst vor dem Thema zu nehmen und ein Grund-
verständnis für die Möglichkeiten der KI zu geben. Als nächste Schritte stehen die  
Lokalisierung des Kurses in anderen Ländern sowie ein Fortsetzungskurs an.

MASCHINELLES LERNEN (MACHINE LE-
ARNING), neuronale Netzwerke (Neural 
Networks) und tiefgehendes Lernen 
(Deep Learning) - diese Schlagworte 
hat nahezu jeder im Zusammenhang 
mit künstlicher Intelligenz (KI) bereits 
einmal gehört. Wer kann jedoch als nor-
maler Mensch ohne Doktor in Informatik 
diese Begriffe zuordnen und weiß wirk-
lich, was sich dahinter verbirgt? 

Seit dem Frühjahr des letzten Jahres 
versucht der Kurs Elements of AI in 
Finnland genau das zu ändern. Der Kurs 
bietet jedem die Möglichkeit, Grund-
begriffe und Prinzipien der künstlichen 
Intelligenz sowie seinen Einfluss auf 
unsere Zukunft zu verstehen. 

Erfolgreiche Zusammenarbeit
Die Entstehungsgeschichte des Kurses 
hat etwas von der pragmatischen Art, 
die Finnen ausmacht. Inspiriert von 
der Initiative der finnischen Regierung 
zum lebenslangen Lernen, entstand in 
der Fakultät für Informatik der Univer-
sität Helsinki die Idee für einen Kurs 

zu KI aus nichttechnischer Sicht. Hierfür 
wurden komplexe Theorien und Program-
mierungselemente aus dem existierenden 
Kursmaterial für Informatikstudenten 
eliminiert, um so das Kursmaterial einer 
breiten Öffentlichkeit verständlich zu ma-
chen. Zudem suchte man die Kooperation 
mit dem IT-Beratungsunternehmen Re-
aktor, das bei der Konzeptionierung, der 
technischen Implementierung und beim 
Marketing half. Das Ziel des Kurses war 
von Anfang an ambitioniert: Man wollte 
ein Prozent der finnischen Bevölkerung, 
also 55.000 Personen, mithilfe des Kurses 
im Themengebiet schulen und den Kurs 
danach international verbreiten.

Geschicktes Marketing  
und perfektes Timing
Der Kurs traf den Nerv der Zeit. Auch mit-
hilfe von geschicktem Marketing konnten 
alle Erwartungen übertroffen werden. 
Der auf Englisch veröffentlichte Kurs 
verzeichnete bis zum Jahresende 2018 
über 120.000 Registrierungen aus über 
80 Ländern, mit einer Mehrheit der Re-

gistrierungen aus Finnland. Berühmte 
Persönlichkeiten aus der finnischen 
Politik und Wirtschaft trieben den Erfolg 
des Kurses weiter voran, indem sie den 
Mehrwert des Kurses und die Relevanz 
von KI betonten. Sogar der finnische 
Präsident Sauli Niinistö ließ sich von der 
Initiative begeistern und lobte den Kurs 
überschwänglich.

Eine weitere Säule des Erfolges war 
neben dem medialen Interesse auch 
eine ins Leben gerufene Artificial Intel-
ligence (AI) Challenge. Dabei verpflich-
teten sich teilnehmende Unternehmen, 
ihre Mitarbeiter im Umgang mit KI fit 
für die Zukunft zu machen – mithilfe des 
Elements of AI-Kurses. Bis Ende des 
Jahres 2018 hatten sich über 200 Unter-
nehmen aus Finnland bei der AI Chal-
lenge angemeldet, darunter Industrie-
größen wie Kone, Nokia, Finnair, Fazer 
und SuperCell. Der Aufsichtsratsvorsit-
zende von Nokia, Risto Siilasmaa, peilt 
zum Beispiel die Teilnahme aller seiner 
über 100.000 Mitarbeiter des Unterneh-
mens auf allen Ebenen an. 

Der Elements of AI-Kurs in Zahlen

Registrierungen für den Kurs 120.000+
Länder 80
Weibliche Teilnehmer 37%
Teilnehmer über 45 Jahre 21%
Kursabschlüsse 10.500 (davon 6.300 aus Finnland)
Anzahl an Modulen 6
Geschätzter zeitlicher Aufwand 30–60 Stunden
An der AI-Challenge teilnehmende Firmen 250+

AUTOR DAVID WUNDER BILDER GETTY IMAGES
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WAS KOMMT  
ALS NÄCHSTES?
• Die Vision des Elements of AI-Kurses 
ist es, bis zum Jahr 2020 ein Prozent der 
Weltbevölkerung zu schulen.

• Der anfangs nur auf Englisch angebo-
tene Kurs wurde nach dem Erfolg nun 
auch auf Finnisch übersetzt, um noch 
mehr Finnen für den Kurs zu begeistern.

• Die Anpassung des Materials auf 
Schwedisch ist im Gange und die offi-
zielle Ankündigung des Kurses erfolgte 
bereits. In den Niederlanden wurde ein 
eigener von Elements of AI inspirierter 
Kurs erstellt.

• Die Suche nach geeigneten Partnern 
in anderen Ländern ist angelaufen, mit 
dem Ziel, den Kurs zusammen mit lo-
kalen Partnern so schnell wie möglich 
auch Menschen in anderen Ländern in 
ihrer Muttersprache anzubieten.

• Die Macher des Elements of AI-Kurses 
arbeiten an einem Fortsetzungskurs, der 
ab Sommer 2019 auf Englisch verfügbar 
sein soll und tiefer in verschiedene The-
mengebiete eintauchen wird. Teile des 
fortgeschrittenen Kurses werden auch 
Programmierungskenntnisse lehren.

• Die AHK Finnland arbeitet zusammen 
mit den Machern des Kurses an der 
Lokalisierung nach Deutschland und 
spricht hierzu gerade mögliche Partner 
in Deutschland an. Bei weiterem Inter-
esse hierzu gibt die AHK Finnland gerne 
weitere Auskunft.

Mitgliedervorteile  
der AHK Finnland
ALS MITGLIED IST IHR UNTERNEHMEN TEIL EINES STARKEN NETZ-
WERKS, DAS CA. 650 DEUTSCHE UND FINNISCHE UNTERNEHMEN 
UMFASST. DURCH DIE MITGLIEDSCHAFT ERÖFFNEN SICH VIELE  
INTERESSANTE VORTEILE FÜR SIE:

Bei unseren Veranstaltungen haben Sie die Möglich-
keit, Ihr Netzwerk auszubauen. Wir bringen Unter-
nehmen und Einzelpersonen zusammen, die im 
deutsch-finnischen Handel tätig sind. Durch eine 
Teilnahme an unseren Veranstaltungen haben Sie die 
Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und neue 
Kontakte zu knüpfen.

Durch unser Mitgliedermagazin Definitiv, unseren 
Newsletter und die über 200 Nachrichten aus dem 
deutsch-finnischen Handel bleiben Sie immer auf dem 
neuesten Stand. Wir verraten Ihnen alles, was sie über 
den finnischen Markt, den bilateralen Handel, sowie 
Geschäftsmöglichkeiten wissen müssen.

Die Mitgliedschaft bringt Ihrem Unternehmen auch 
direkte finanzielle Vorteile. Wir haben für Sie spe-
zielle Konditionen mit Hotels, Autovermietungen, 
Büroflächenvermietungen und Reiseveranstaltern 
ausgehandelt.

Wenn Sie sich auf unserer Homepage in den Mitgliederbereich 
einloggen, sehen Sie alle Mitgliedervorteile und Vergünstigungen 
zusammengefasst. Profitieren auch Sie!
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AM 1.1.2019 WURDE in Finnland das Ein-
kommensregister eingeführt, mit dem 
Ziel, alle personenbezogenen Einkom-
mensdaten in einer Datenbank zusam-
menzubringen. Dies ist die erste Phase 
eines umfangreichen Digitalisierungs-
prozesses der finnischen Behörden, der 
bedeutende Verfahrensänderungen in 
der Gehaltsabrechnungspraxis mit sich 
bringt.

Dieses Jahr wurden dem Finanzamt, 
den Rentenversicherungsgesellschaften, 
dem Beschäftigungsfond und der So-
zialversicherungsanstalt KELA Zugriff 
auf diese Datenbank gewährt. Zukünftig 
werden auch weitere Einrichtungen, 
u.a. gesetzliche Unfallversicherungs-
gesellschaften, an diesem Verfahren 
teilnehmen. 

Diese Änderungen bringen Neue-
rungen im Meldeverfahren der Gehalts-
abrechnungen mit sich. Zuvor wurden 
die Meldungen an das Finanzamt, die 
Rentenversicherungsgesellschaft und 
den Arbeitslosenversicherungsfond 
jeweils monatlich und/oder jährlich ab-
gegeben. Ab 2019 gibt es zwei neue 
Meldungen an das Einkommensregister, 

eine Gehaltsmeldung pro Mitarbeiter und 
eine separate Arbeitgebermeldung, die 
diese Monats- und Jahresmeldungen er-
setzen. Eine der wichtigsten Änderungen 
ist, dass jede Zahlung an Mitarbeiter eine 
Meldepflicht auslösen kann. Die entspre-
chende Gehaltsmeldung muss spätes-
tens 5 Kalendertage nach der jeweiligen 
Zahlung, für jeden Mitarbeiter getrennt, 
an das Einkommensregister eingereicht 
werden. 

Zusätzlich muss pro Unternehmen die 
separate Arbeitgebermeldung monatlich 
bis zum 5. des Folgemonats erfolgen. 

Änderungen im 
Personalmeldeverfahren

DIE IDEE FÜR einen Verkehrsausschuss 
der Handelskammer wurde dem lang-
jährigen Vorstandsmitglied Hartmut 
Zimmermann bei der Herbsttagung in 
Bremen 1994 unterbreitet. Daraufhin 
übernahm er den Vorsitz des ersten 
Verkehrsausschusses. 

Der Verkehrsausschuss war von Be-
ginn an sehr aktiv und strebte sofort an, 

Finnland für deutsche Unternehmen 
als Tor nach Russland darzustellen und 
auch die Bedeutung Finnlands als Tran-
sitland im Handel von und nach Russ-
land deutlich zu machen.

Im Jahr 2000 wurde Simo Airas, lang-
jähriger Leiter von Finnlines, zum Vor-
sitzenden gewählt. Er leitete den Aus-
schuss bis zum Jahr 2006 als Kimmo 

Unsere Tax & HR Services -Abteilung 
führt für ausländische Unternehmen 
optimal und kompetent alle Bearbei-
tungen, die zur finnischen Lohn- und 
Gehaltsabrechnung gehören, durch. Wir 
bieten Dienstleistungen in deutscher 
Sprache von allgemeiner Beratung über 
notwendige Registrierungen bis hin zur 
regelmäßigen Erstellung von Umsatz-
steuermeldungen. 
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Naski zum Vorsitzenden gewählt wurde. 
Stellvertretender Vorsitzender wurde 
Robert Lorenz-Meyer. Beide leiten den 
Verkehrsausschuss bis heute. 

DIE NEUEN FRISTEN FÜR MELDUNGEN UND ZAHLUNGEN (BEISPIEL: JANUARZAHLUNG)

JANUAR

Gehaltsmeldungen
Gehaltszahlungen +5 Tage 
ins Einkommensregister

separate Arbeitgebermeldung 
bis 5. Tag des Folgemonats ins 
Einkommensregister
Gehaltszahlungen +5 Tage 

Zahlung der Lohnsteuer 
und des SV-Beitra-
ges bis 12. Tag an das 
Finanzamt

Zahlung der Rentenversi-
cherung bis Monatsletzten 
an die RV-Gesellschaft.

FEBRUAR

DIE WICHTIGSTEN INHALTE DER NEUEN MELDUNGEN

Gehaltsmeldung pro Mitarbeiter

Gehalt
Gehaltsvorschüsse
Provision/Bonus incl. Erwerbszeitraum
Lohnsteuer/Quellensteuer
Arbeitslosenversicherungsbeitrag
Rentenversicherungsbeitrag
KM-Geld, Tagegeld und sonstige Erstattungen
geldwerte Vorteile
Angaben zum Arbeitsverhältnis
längere Abwesenheiten

Separate Arbeitgebermeldung

Gesamtsumme des Arbeitge-
ber-Sozialversicherungsbeitrags
“keine Tätigkeit”-Meldung 
(Nullmeldung)

KONTAKT:  
Frau Sisko Kilvensalmi 
+358 50 520 7256 | sisko.kivensalmi@dfhk.fi

Verkehrsausschuss seit 25 Jahren im Auftrag der Logistik
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Soweit ich zurückdenken kann, 
waren Immobilienbesitzer von 
der Vorstellung begeistert, 
dass sie eines Tages die ge-
samte Beleuchtung in einem 

Gebäude kollektiv steuern könnten. Dies 
würde zu großen Energieeinsparungen 
mit ökologischen und finanziellen Vor-
teilen führen. Auch für ein besseres 
Wohlbefinden der Menschen im Ge-
bäude wäre gesorgt. Ein guter Ansatz 
für eine nachhaltige Wirtschaft!

Doch menschliche Bedürfnisse sind 
individuell: Einige hätten gerne mehr 
Licht, andere weniger. Manche mögen 
kühlere Töne, andere wärmere. Wo Be-
leuchtung ausschließlich von unsicht-
barer Automatisierung gesteuert wird, 
entsteht zum Teil menschliches Unbe-
hagen durch Kontrollverlust.

Die Herausforderung ist deshalb, 
zentrale Steuerung mit persönlicher 
Entscheidungsfreiheit zu kombinieren. 
Und dies gilt nicht nur für das Licht-
design. Es ist eine viel tiefer greifende 
gesellschaftliche Herausforderung. Was 
für ein Lichtsystem ermöglicht die Ein-
gaben aus der Mikro- und Makroebene 
in einer Weise, die gleichzeitig für das 
Gemeinwohl und auch für die Einzel-
person optimal sind? 

Jahrzehntelang wurde Lichtdesign 
aus zwei Richtungen dominiert: Archi-
tektonische Beleuchtung und Energie-
management. Ersteres bezieht sich auf 
Ästhetik und Atmosphäre und befindet 

sich vor allem in Museen, Kirchen, Ho-
tels und Restaurants. Letzteres hat 
einen Fokus auf Funktionalität und 
Kosten, wie zum Beispiel im Einzel-
handel, Büro- und Bildungsräumen 
und zunehmend auch in der Straßen-
beleuchtung. Beide Konzepte funktio-
nieren, aber keines von beiden hat den 
einzelnen Menschen im Fokus. 

Mit den neusten Einblicken in die 
menschliche Psyche und ihre Reaktion 
auf Beleuchtung gibt es seit einigen 
Jahren einen komplett neuen Ansatz der 
Beleuchtung. Als erstes kam das Inte-
resse von Krankenhäusern. Inzwischen 
beschäftigt das Thema auch Planer und 
Betreiber von Büroräumen. In einer 
auf wissenschaftlichen Erkenntnissen 
basierenden Wirtschaft sind das Wohl-
ergehen und die Motivation von Arbeit-
nehmern zentrale Faktoren für gute Er-
gebnisse. Innovationstreiber sind neben 
grundlegendem Bedarf: menschliches 
Können, Leidenschaft und Engagement. 
Diese menschlichen Bestimmungsfak-

toren erlauben es, bessere Problem-
lösungen zu finden. Deshalb ist es so 
wichtig, dass Menschen sich an ihren 
Arbeitsplätzen wohlfühlen.   

Hier setzt das Konzept des Human 
Centric Lighting (HCL) in intelligenten 
Gebäuden an. HCL ist eine automatische 
Lichtsteuerung, die die visuellen, emoti-
onalen und biologischen Wirkungen von 
Licht in Betracht zieht. Dadurch können 
die Nutzer stets Lichtkonditionen ge-
nießen, die gleichzeitig für den ein-
zelnen Menschen und für die Gesamt-
heit der Nutzer funktionieren und dabei 
auch noch Stromkosten sparen. 

HCL ist eine Lösung für intelligente 
Gebäude. Das Smart Building-Pro-
gramm der AHK Finnland trägt per-
fekt dazu bei, dass solches Können 
von Deutschland und Finnland effektiv 
genutzt und kombiniert wird. Unter-
nehmen in beiden Ländern haben viel zu 
bieten, was zum Wohlergehen der Men-
schen beitragen kann. Ein tolles Projekt 
mit einem noch besseren Zweck! 

Philip Aminoff ist Vorsitzender der industriellen Holdinggesellschaften 
Helvar Merca und Helectron, stellvertretender Vorsitzender von Veho (Kfz-
Handel), Helvar (Lichtsteuerung), Fastems (Fabrikautomation) und Elec-
trosonic (audiovisuelle Lösungen), Vorsitzender der finnischen Familien-
unternehmen (Perheyritysten Liitto), Vizepräsident der AHK Finnland und 
Beiratsmitglied des Hidden Champions Institutes der ESMT Berlin.
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Smarte  
Beleuchtung 
macht smartere 
Mitarbeiter
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Effizienzsteigerung beim Bauen, 
beim Betrieb des Gebäudes, 
ein einfacheres Leben für die 
Bewohner. Gebäude werden 
„smart“, denken mit den Men-

schen mit. Die Nutzungs- bzw. Wohn-
attraktivität von Immobilien steigt. Da-
durch steigern Eigentümer auch den 
Wert ihrer Immobilie und die Bewohner 
ihre Lebensqualität. Gebäudebetreiber 
bieten ihrem Bewohner neue Dienste 
an, die zu neuen Einnahmequellen 
werden können. Und dieses Können gibt 
es in Finnland.

Effizienz, Nachhaltigkeit und Lifestyle
Intelligente Gebäudelösungen machen 
Gebäude umweltfreundlicher, sicherer 
und komfortabler. Das Building Infor-
mation Modeling (BIM) wird bereits in 
der Planungsphase für ein neues Ge-
bäude oder seine Renovierung einge-

setzt. Dabei entsteht Schritt für Schritt 
ein digitales und dynamisches Abbild 
des Gebäudes mit seinen physischen 
und funktionalen Eigenschaften. Diese 
Informationen können von den ver-
schiedenen Stakeholdern am Gebäude 
in allen Bauphasen der anschließenden 
Betriebsphase bis hin zum Abrisszeit-
punkt als Basis von Entscheidungen ge-
nutzt werden.

Der gebäuderelevante Endenergie-
verbrauch beträgt derzeit noch etwa 
35% des gesamten Endenergiever-
brauchs in Deutschland. Davon entfallen 
wiederum etwa 80% auf Raumwärme; 
Warmwasser, Beleuchtung und Klima-
tisierung teilen sich die restlichen ca. 
20% auf. Dieser Verbrauch kann durch 
Modernisierung der Gebäudesysteme 
für Wärme, Licht und Luft gesenkt 
werden, sowie dadurch, dass Gebäude 
einen Teil ihrer benötigten Energie 

Smart Building
selbst erzeugen. Building Energy Ma-
nagement Systems (BEMS) können bis 
zu 40% des Energieverbrauchs durch 
Kontrolle und Steuerung der Verbrau-
cher einsparen. 

  
Gebäude mit Sinnen
Beim Smart Building erhalten die Ge-
bäude „Sinne“, die von einfachen Sen-
soren bis hochauflösenden Kameras 
reichen. Die dadurch generierten Daten 
werden zur (meist automatischen) Ent-
scheidungsfindung bezüglich z.B. Ge-
bäudezugang, Auslösung von Feuer-
alarm, Leitung des Fluchtwegs und 
vorausschauender Instandhaltung 
genutzt. Building Management Sys-
teme lernen ihre Bewohner bzw. Nutzer 
kennen und sorgen dafür, dass sie sich 
alle in den Räumen wohlfühlen (unter 
anderem Temperatur, Helligkeit und 
Luftqualität). Bei allen genannten Steue-

AUTOR OLIVER BOLDT BILDER GETTY IMAGES
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rungsmechanismen wird auch immer mehr künstliche Intel-
ligenz (KI) eingesetzt, um die große Anzahl von generierten 
Daten zu noch bessere Entscheidungen zu treffen.

Besonders viel Aufmerksamkeit erregt in Helsinki aktuell 
die neue Hochhaussiedlung in Kalasatama mit seinen sieben 
(zur Zeit noch im Bau befindlichen) Hochhäusern, die kom-
plett mit Smart Living-Lösungen ausgestattet sind. Dazu ge-
hört u.a. ein intelligesntes Klingel-Gegensprechanlage-Fahr-
stuhl-Schließsysyem und eigene Postschließfächer zum 
empfangen und verschicken von Paketen.

Finnische Smart Building-Lösungen  
treffen den deutschen Marktbedarf
Die speziellen Wetterbedingungen Finnlands mit seinen 
kalten und schneereichen Wintern und mittlerweile sogar 
sehr warmen Sommern haben die digitalbegeisterten Finnen 
angetrieben, intelligente und ressourcenschonende Lösungen 
für ihre Gebäude zu entwickeln. Finnische Unternehmen und 
Forschungsteams verfügen über Kompetenzen in den Berei-
chen Building Information Modeling (BIM), energieeffizientes 
Bauen, energieeffiziente Gebäude und Gebäudeautomation 
sowie Intelligente Arbeitsplätze und Innenraumluftqualität .

Dabei sein werden mehrere finnische Unternehmen mit di-
gitalen Lösungen für die Baubranche.

Der Programmteilnehmer Helvar ist Experte für intel-
ligente und energieeffiziente Beleuchtungslösungen. Die 
Produkte umfassen unter anderem Beleuchtungssteue-
rungsgeräte und Leuchtenkomponenten. Diese können ein-
zeln verwendet oder zu Beleuchtungssystemen kombiniert 
werden, um intelligente Lösungen zu erzielen. Diese Lö-
sungen bieten den Kunden nicht nur eine erheblich höhere 
Energieeffizienz, sondern auch durch die Beleuchtung opti-
mierte Stimmung und Produktivität sowie höheren Komfort.

Über das gerade anlaufende anderthalbjährige Smart Buil-
ding-Programm der deutsch-finnischen Digitalisierungspart-
nerschaft der AHK Finnland erhalten deutsche Unternehmen 
aus der Immobilien- und Baubranche Kontakte zu innovativen 
finnischen Smart Building Lösungsanbietern.

Das Smart Building Programm ist das zweite Programm 
der deutsch-finnischen Digitalisierungspartnerschaft. Wäh-
rend des Ende 2018 abgeschlossenen Industrie 4.0 -Pro- 
gramms wurden für deutsche Industrieunternehmen mehr 
als 400 persönliche Gespräche mit finnischen Technologie- 
anbietern vereinbart. Interesse, einen oder sogar mehrere 
Teilnehmer des Smart Building Programms näher kennen- 
zulernen? Dann kontaktieren Sie den Programmleiter  
Oliver Boldt, oliver.boldt@dfhk.fi, +358 50 308 2094!

Der Begriff „Smart Building“ umfasst sowohl das 
intelligente Bauen eines Gebäudes als auch das 
intelligente Gebäude an sich. Für die „Intelli-
genz“ sorgt dabei die innovative Anwendung von 
Informations- und Kommunikationstechnologien, 
also Worten die fortschreitende Digitalisierung 
der gesamten Branche.
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Grüne Wälder mit Beeren und Pilzen. Seeland-
schaften, die sich über Hektare erstrecken. Kleine 
bunte Holzhäuser. Durch diese Natürlichkeit ist 
Etelä-Savo im Osten Finnlands besonders beliebt 
bei Touristen. Auf Kajaktouren kann man das Ge-

biet eigenständig erkunden und dabei vielleicht auch einen 
Blick auf die seltene Saimaa-Ringelrobbe erhaschen. Für 
Kulturliebhaber sind vor allem die jährlichen Opernfestspiele 
in Savonlinna ein Begriff.

Drehscheibe von natürlichen Ressourcen
Doch die Region hat durchaus mehr zu bieten. Führende 
Forstwirtschaft auf dem nationalen Markt, führende Bioraf-
finerie-Produkte auf dem internationalen Markt. Etelä-Savo 
kann stolz sein auf seine Technologielösungen. Wettbewerbs-
fähigkeit auf dem Weltmarkt verlangt Expertise und einen 
Fokus auf Produktentwicklung. Genau das ist die Strategie 
von Etelä-Savo. Hier wird überdurchschnittlich viel Forschung 
und Produktentwicklung betrieben. Das XAMK-Faserlabor in 
Savonlinna und die University of Applied Sciences in Mikkeli 
entwickeln neue, nachhaltige Bioprodukte. In Savonlinna be-
findet sich auch die Strategieeinheit des Natural Resources 
Institute Finland und in Pieksämäki produziert das Unter-
nehmen KPA Unicon global führende Kraftwerke, die Bio-
masse und Abfall in Elektrizität, Wärme und Industriedampf 
umwandeln.

Expertise: Wassertechnologie
Besonders stolz ist Etelä-Savo auf sein EcoSairila-Projekt. 
EcoSairila ist eine Symbiose von verschiedenen Instanzen: ein 

Zusammenschluss von mehreren Unternehmen, die durch 
den effektiven Einsatz von Rohstoffen, Technologie, Dienst-
leistungen und Energie zusammenarbeiten. Der Produktions-
abfall eines Unternehmens kann das Rohmaterial des an-
deren sein, und zu einem kostensparenden Produktionsfaktor 
werden.

Eine neue Kläranlage in der Sairila-Gegend ist ein wich-
tiger Bestandteil des EcoSairila-Konzepts. Die moderne 
Membranfiltration produziert äußerst sauberes Wasser. Nähr-
stoffreicher Schlamm kann zu Biogas und Dünger weiterver-
arbeitet werden. Die im Wasser enthaltene Wärme wird eben-
falls gespeichert. “Wir suchen zurzeit nach Unternehmen, die 
auf Nährstoff- und Bodenverbesserungsprodukte spezialisiert 
sind“, erzählt Panu Jouhkimo, Projektleiter von EcoSairila. 
Das Projekt wächst. Und die Gegend mit ihm.

Zukunftshub Etelä-Savo
In Finnland ist zu beobachten, dass das Business sich aus der 
Metropolregion Helsinki langsam in die Peripherie bewegt. 
Die Verkehrsanbindungen nach Etelä-Savo sind gut, durch die 
Digitalisierung rückt die Welt immer näher zusammen, und 
durch günstigere Lebenshaltungskosten ziehen immer mehr 
Unternehmen Städte wie Mikkeli oder Savonlinna der Haupt-
stadt vor. 

Die Vision von Etelä-Savo ist es, eine nachhaltige Zukunft 
zu schaffen, die auf den natürlichen Ressourcen der Re-
gion beruht: dem Wasser, Wald und Nahrungsmitteln. Beim 
Wachstum werden Natur und Nachhaltigkeit stets respek-
tiert. So sollte in baldiger Zukunft die Gegend nicht nur ein 
Favorit für Touristen, sondern auch für Unternehmen sein. 

Wälder, Seen, Nachhaltigkeit und Wachstum  
Region Etelä-Savo
BILDER KIXIT
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Finnlands Wärmemarkt bietet neben der weit ver-
breiteten Fernwärme auch immer mehr alternative 
Lösungen. Wärmepumpen spielen hierbei eine große 
Rolle. In Finnland ist der Begriff „Wärmewende“ oft-
mals gleichbedeutend mit der Dekarbonisierung der 

Fernwärme, bei zeitgleicher Erhöhung des Anteils erneuer-
barer Energie in der Fernwärmeproduktion. 

Nach wie vor beruht die finnische Fernwärmeproduktion 
stark auf Kohle, auch wenn der Anteil von Biomasse immer 
weiter ansteigt. Biomasse, hier größtenteils Holz, kann jedoch 
auf Dauer nicht die einzige erneuerbare Energiequelle bilden. 
Die bisher kaum berücksichtigte Wind- und Solarenergie 
rückt daher immer mehr ins Blickfeld. 

Neue Stadtkonzepte fördern Energieeffizienz 
Im finnischen Wohn- und Gewerbegebäudesektor geht der 
Trend bereits seit einigen Jahren klar zu energieeffizienten 
und intelligenten Städten und Stadtteilen. Eine Reihe inter-
nationaler und nationaler Projekte weisen die Städte Helsinki 
und Tampere als wegweisend für intelligente Stadtkonzepte 
aus. Auch einzelne Stadtteile, wie zum Beispiel der Stadtteil 
Kalasatama in Helsinki, wurden bereits ausgezeichnet. Ka-
lasatama bezeichnet sich selbst als „living lab“ – ein Ort, an 
welchem innovative Lösungen eingesetzt und getestet werden 
können. Einer der Schwerpunkte sind intelligente Lösungen, 
die in das Alltagsleben integriert werden können und den 
Alltag erleichtern sollen.

Die zahlreichen Stadtentwicklungsprojekte werden auch in 
den nächsten Jahren für ein stabiles Marktumfeld im Neubau 
sorgen. Bei den Neubauprojekten spielen verschiedene, 
energieeffiziente Smart Home-Lösungen für Heizungen, wie 

Wärmewende:  
Finnland geht mit gutem Beispiel voran
Der Großteil des Energieverbrauchs in Haushalten wird in Form von Wärme 
aufgewendet. Trotzdem fristete der Wärmesektor in Deutschland, ebenso wie in 
Finnland, bisher eher ein Schattendasein in der Diskussion um die Einsparung 
von Energie. Inzwischen ist klar, ohne Wärmewende keine Energiewende, und so 
wird das Thema in beiden Ländern sowohl in der Politik als auch in der Presse 
nun immer mehr thematisiert.  

etwa smarte Thermostate, eine zentrale Rolle. Aber auch bei 
Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten am finnischen Ge-
bäudebestand rückt eine energieeffiziente Wärmeversorgung 
immer mehr in den Mittelpunkt. 2017 wurden 13,1 Milliarden 
in Sanierungsarbeiten im Gebäudebau investiert, was nahezu 
die Hälfte der Gesamtinvestitionen im Gebäudebausektor 
deckte.

Gemeinsam die Energieziele erreichen 
Bei der Beheizung von Gebäuden gibt es enorme Energieein-
sparpotenziale. Beispielsweise in Deutschland entsprechen 
nur etwa 12% der mehr als 20 Millionen Heizgeräte den Effizi-
enzzielen und nutzen regenerative Energien. Deutsche Unter-
nehmen können von dem Wandel im finnischen Wärmemarkt 
profitieren, nicht nur durch den direkten Vertrieb, sondern 
auch im Rahmen gemeinsamer Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte mit Finnland. Auch wird die deutsche Expertise 
(beispielsweise im Bereich großer Wärmepumpen) sehr ge-
schätzt. Unternehmen beider Länder können gegenseitig von 
der jeweiligen Fachkompetenz profitieren und gemeinsam 
Lösungen für die Erreichung der Energieziele entwickeln. 

Die AHK Finnland organisiert im Juni 2019 eine Geschäfts-
anbahnungsreise nach Finnland für deutsche Unternehmen 
zum Thema „Urbane Wärmewende“, zu der eine Fachkonfe-
renz und Unternehmensbesuche gehören werden. Die Reise 
ist Teil der Exportinitiative Energie des BMWi. Sollten Sie 
Interesse an einer Teilnahme haben oder mehr über das Pro-
gramm erfahren wollen, kontaktieren Sie uns gern direkt! 

FÜR WEITERE INFORMATIONEN
Christina Zänker | +358 50 307 3254 | christina.zanker@dfhk.fi

AUTOR CHRISTINA ZÄNKER BILD GETTY IMAGES
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2018 brachten wir in Kooperation mit einigen 
Bundesländern und Regionen mehr 
Start-ups aus Deutschland in die finni-

sche Hauptstadt als je zuvor. Das Ziel: Junge Firmen best-
möglich vorzubereiten, um auch im internationalen Rahmen 
bestehen zu können. Neben der deutschen Präsenz auf der 
Ausstellungsfläche bot unser Programm den Start-ups viel-
fältige Möglichkeiten, sich auszutauschen, dazuzulernen und 
sich auf der Slush zu präsentieren. Aus Hannover, Mecklen-
burg-Vorpommern, Baden-Württemberg und Hessen waren 
38 Start-ups angereist. Für die meisten war es der erste Be-
such im Norden und die Teilnahme an der Slush eine einzig-
artige Möglichkeit, ihr Netzwerk auszubauen und sich unter-
einander auszutauschen. 

Vorbereitung ist alles
Es geht los: Am Tag vor der Slush beginnt das Rahmenpro-

Europas Spitzenveranstaltung:  
Start-ups aus Deutschland auf der Slush
Helsinki, Anfang Dezember. Ausgerechnet in der dunkelsten Zeit des Jahres wa-
ren die Augen der internationalen Technik- und Start-up-Szene nach Finnland 
gerichtet. Der Grund war die Slush, zu Deutsch „Schneematsch“. Die passend 
zum Wetter betitelte Veranstaltung revolutioniert bereits seit 2008 die Dynamik 
zwischen Start-ups und Investoren. Wir waren zum dritten Mal offizieller Partner. 

gramm der AHK. Wir sind in Espoo, gute 20 Minuten vom 
Stadtkern Helsinkis entfernt, in der Urban Mill. Hier legen wir 
in lockerer Atmosphäre den Startschuss für eine erfolgreiche 
Slush-Woche. In Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen 
und Experten werden den Start-ups Workshops und Vorträge 
von diversen Sprechern angeboten: Alles zum erfolgreichen 
Pitching, dem Einfluss der richtigen Körpersprache, den 
Rechtsfragen im Start-up-Bereich bis hin zu einer Diskussion 
über die Arbeitswelt in Finnland. 

„Bedenkt man die Größe der Slush, kann die Veranstaltung 
für viele Jungunternehmen eine große Herausforderung sein. 
Auch aus diesem Grund finden wir, dass die AHK hier eine 
wichtige Rolle spielt“, sagt Jochen Faugel von Arctic Startup, 
eine Organisation, die in Helsinki die Start-up-Gemeinschaft 
betreut und fördert. Sie sind heute mit einem Seminar dabei, 
das den Teilnehmern auf dem Weg zum perfekten Pitch 
helfen soll. 

AUTOR KATHRIN DETER
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3.100 Start-ups, 1.800 Investoren mit 
200 Mrd. US-Dollar Vermögen und 
20.000 Teilnehmer
Die Slush macht ihrem Namen alle 
Ehre: Bei nassen Wetter und ungemüt-
lichen 2°C strömen die Gäste am 4. 
Dezember in das futuristisch gestaltete 
Messegelände. Das Bühnenprogramm 
bringt erfolgreiche Gründer, Start-up 
Pioniere und große Investoren ins Ram-
penlicht. Unter anderem sind Sprecher 
von Amazon, Eventbrite und Supercell 
da und teilen ihren Einblick in die Zu-
kunft von Technik und Gesellschaft. 

Maßgeblich dreht sich dieses Jahr 
vieles um künstliche Intelligenz. Auf der 
Ausstellungsfläche sind neben anderen 
großen internationalen Technologiekon-
zernen auch Bosch, Siemens und Por-
sche aus Deutschland vertreten. Ebenso 
findet sich hier der auffällige „Germany“ 
Stand, an dem sich, von der AHK orga-
nisiert, die Delegationen der teilneh-
menden Bundesländer zusammengetan 
haben. 

Germany @ Slush:  
Deutsche Innovation stellt sich vor
Das Highlight der deutschen Präsenz 
auf der Slush ist die „German Pitching 
Stage“, auf der sich am ersten Veran-
staltungstag alle Start-ups dem Pub-
likum und möglichen Investoren vor-
stellen. Jochen Faugel kennt einige der 

Künstliche 
Intelligenz trifft 
Investoren  

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IST zurzeit in 
aller Munde. Finnlands Ziel ist es, auf 
diesem Gebiet eine Führungsposition 
in Europa einzunehmen. Dazu betreibt 
Finnland aktiv Initiativen, um die Nut-
zung von künstlicher Intelligenz voranzu-
treiben. Die Slush entwickelt sich gleich-
zeitig mehr und mehr zum KI-Treffpunkt.

Im Mai 2017 beauftragte der Wirt-
schaftsminister Mika Lintilä eine Ar-
beitsgruppe mit der Vorbereitung eines 
Programms, das Finnland zu einem der 
führenden Länder bei der Anwendung 
von künstlicher Intelligenz (KI) machen 
soll. Das Programm hat vier Unterthe-
men: Wissen und Innovation, Wandel von 
Gesellschaft und Arbeit, Daten und Plat-
tformen, sowie Ethik. Dass das Thema 
in Finnland gerade sehr aktuell ist, 
merkt man auch bei der Start-up-Kon-
ferenz Slush. Im Jahr 2018 gaben über 
20% der teilnehmenden 3.100 Start-Ups 
an, dass KI und maschinelles Lernen 
ihre primären Branchen sind. Ein ei-
gener Industrietrack sowie etliche Si-
de-Events zeigten zudem, wie wichtig 
die Slush-Konferenz für die KI-Szene 
ist. Und so wird sich auch dieses Jahr 
wieder im November in Helsinki die 
Crème de la Crème aus der KI-Szene 
zusammenfinden. 

Wollen auch Sie dabei sein? 

DANN KONTAKTIEREN SIE 
David Wunder
david.wunder@dfhk.fi 

Start-ups bereits und sagt: „Während 
der Slush haben wir vielversprechende 
Jungunternehmen kennengelernt. Aus-
gefallene Start-ups wie Styng, die sich 
auf die Tattoo-Industrie fokussieren, 
oder KI-basierte Start-ups wie Vialytics, 
die seit ihrem letztjährigen Slush-Be-
such große Fortschritte gemacht 
haben.“ Er sieht viele motivierte Unter-
nehmer verschiedener Altersgruppen 
und zahlreiche Ideen mit großem 
Potential. 

In fünf Kategorien aufgeteilt be-
kommen die Teilnehmer die Möglich-
keit, sich in drei Minuten kurz und knapp 
zu präsentieren und Fragen zu beant-
worten. In der ersten Runde geht es um 
Insuretec und Unternehmenssoftware, 
gefolgt von AI, XR und Social Media 
sowie Online Marktplätzen, Retail und 
Marketing. Nach jeder Gruppe gibt es 
bei Brezeln und Getränken die Möglich-
keit, direkt mit den Start-ups zu spre-
chen und die Gründer persönlich ken-
nenzulernen. Denn bei der Slush geht 
es auch um den Austausch. „Ich habe 
einige spannende Gespräche mit poten-
ziellen Kunden und Vertriebspartnern 
geführt, welche es nun gilt, weiter zu 
konkretisieren“, so Tobias Gebhardt von 
GWA Hygiene. Das Start-up aus Meck-
lenburg-Vorpommern war im letzten 
Block des Tages mit seinem Pitch an der 
Reihe. 

„Die AHK bringt Start-ups und andere 
Spieler aus dem deutschen Ökosystem 
nicht nur zusammen, sondern unter-
stützt diese auch im Vorbereitungs-
prozess“, heißt es von Arctic Start-up, 
und der Support zahlt sich beim Pit-
ching aus. Auch in der Kategorie „Con-
sumer und Edtec“ begeistern deutsche 
Start-ups wie GainCube mit Souverä-
nität und schlagfertigen Argumenten. 
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Neue Unternehmensstruktur 
im staatlichen Eisenbahnsektor 
fördert Investitionen
RAIL BALTICA IST ein europäisches Projekt für ein Eisenbahn-
netz, das in voller Länge von Warschau über Litauen, Lettland 
und Estland bis nach Finnland führen soll. In Verbindung mit 
diesem Projekt soll auch das finnische Eisenbahnnetz ausgebaut 
werden. Im Fokus stehen vor allem die Verbindungen Helsinki- 
Turku und Helsinki-Tampere im Süden Finnlands. 

Das finnische Ministerium für Verkehr und Kommunikation 
wird eine 100-prozentige staatliche Gesellschaft “Oy Suomen 
Rata AB” mit beschränkter Haftung gründen, um den Eisen-
bahnsektor umfassend zu entwickeln und große Investitionen im 
Schienenverkehr zu fördern.

Das Rail Baltica-Projekt wird eine wichtige neue Route für die 
finnische Wirtschaft sein, denn diese schnelle Zugverbindung 
zum mitteleuropäischen Markt wird die Transportwege für Im-
port- und Exportwaren verkürzen. 

DIE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ erobert 
immer mehr Bereiche des Alltags – 
auch die finnischen Gesundheitszentren. 
Nun können sich finnische Patienten 
online in der Arztpraxis registrieren. 
Durch eine Abfolge von Fragen kann das 
intelligente Programm bereits eine erste 
Diagnose erstellen, die dann von einem 

nun im Laufe des Frühlings auch in 
allen anderen Gesundheitszentren der 
Stadt eingesetzt werden. Laut Um-
frage waren die Patienten bisher sehr 
zufrieden mit dem neuen System. 
Die Testphase des Systems in Vantaa 
brachte pro Patient Einsparungen von 
14 Prozent. 

Künstliche 
Intelligenz 
im finnischen 
Gesundheit-
swesen

Arzt überprüft wird. Dadurch kann Zeit 
und Geld gespart werden. Das Pro-
gramm ist jedoch nur für Arztbesuche, 
bei denen keine Eile besteht. Auch die 
altbewährte Anmeldung persönlich oder 
per Telefon ist weiterhin möglich. In der 
Stadt Vantaa wurde dies nun probe-
weise in Betrieb genommen und soll 
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Konecranes wird  
neuer Partner von  
Mercedes-AMG 

DAS FORMEL 1-TEAM MERCEDES AMG gibt 
bekannt, dass das finnische Unternehmen 
Konecranes sein neuer offizieller Zulieferer 
sein wird. 

Das Team verwendet bereits Ausstattung 
von Konecranes in seinem Technologiezen-
trum im englischen Brackley. Im Rahmen 
der neuen Partnerschaft bekommt Mercedes 
die neueste Technologie von Konecranes, mit 
der Daten, Maschinen und Menschen mitein-
ander verbunden werden sollen. 

Konecranes ist ein finnisches Unter-
nehmen mit Hauptsitz in Hyvinkää, wel-
ches sich auf Kräne und Hebevorrichtungen 
spezialisiert hat. Weltweit beschäftigt das 
Unternehmen über 15.000 Mitarbeiter. Im 
Jahr 2017 lag der Umsatz bei 3,1 Milliarden 
Euro.  

Deutschland Europas bester 
Standort für Start-ups.  
Finnland auf Platz 9
DAS FORSCHUNGSUNTERNEHMEN 
NIMBLEFINS hat insgesamt 50 
europäische Länder verglichen, 
um herauszufinden, wie geeignet 
die Länder für Start-up-Unter-
nehmen sind. 

Dazu wurden vier Kriterien he-
rangezogen: die Qualität der Ar-
beitskräfte, das Geschäftsklima, 
die Kosten für ein Unternehmen 
und die wirtschaftliche Gesund-
heit des Landes. Diese Kriterien 
wurden gleichermaßen gewichtet 
und ergaben einen Gesamtwert. 

Deutschland führt die Liste mit 
einer Gesamtpunktzahl von 5,5 
an. Danach folgen Großbritannien 
(5,9) und Irland (6,2). Finnland lan-
dete mit einer Punktzahl von 6,8 

auf dem 9. Rang nach Norwegen 
und Schweden. 

In der Kategorie Qualität der 
Arbeitskräfte wurde vor allem auf 
die Bildung geachtet, d.h. wie viel 
Prozent der Bevölkerung eine hö-
here Schulbildung oder gar einen 
Universitätsabschluss besitzen. 
Deutschland belegt in dieser Ka-
tegorie Platz 8 – Finnland lag auf 
Rang 3. Für das Geschäftsklima 
wurde unter anderem das Ver-
trauen in die Rechtsstaatlichkeit 
oder auch die Möglichkeit, För-
dermittel zu beantragen, vergli-
chen. In dieser Kategorie belegte 
Deutschland Rang 1 zusammen 
mit Dänemark und Finnland kam 
auf Rang 5.  
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Wie kann man die Nut-
zung von Elektroautos 
vermehren, fragten sich 
die Gründer von Parkki-
sähkö (was auf deutsch 

Parkstrom bedeutet), oder international 
Parking Energy, vor einigen Jahren. 
„Indem man ihre Nutzung einfacher 
macht.“ Die Idee von Parkkisähkö ent-
stand, als Järvinen und Suosivu be-
wusst wurde, dass in Finnland bereits 
auf fast allen Parkplätzen potenzielle 
Aufladestationen stehen – nämlich 
Steckdosen zum Aufwärmen von Autos 
bei Wintertemperaturen. Diese könnte 
man nutzen, um Elektroautos aufzu-
laden. Das einzige, was fehlt, ist ein 
funktionierendes Messsystem für den 
Stromverbauch.  

Jukka rief Heikki an, der erst der 
Meinung war, dass die Idee der Um-
wandlung der Aufladestationen zu-
nächst grau und schwierig sei, aber 
nach einigen Berechnungen ließ er 
sich vom kommerziellen Potenzial 
der Idee inspirieren. Von der Idee zur 
Praxis: so entstand Parking Energy. 
Das intelligente Strommodul misst den 
verbrauchten Strom pro Nutzer und 
der aufgeladene Strom wird automa-
tisch der Wohnungsgesellschaft gut-
geschrieben. Der Nutzer zahlt so nur 
seinen eigenen tatsächlichen Stromver-
brauch. Durch ein intelligentes Ener-
giemanagementsystem wird der Strom 
gleichmäßig auf alle Autos verteilt, 
sodass der Parkplatz Kapazität für eine 
Vielzahl von Autos hat. 

Nun steht die Herausforderung 
an, Parking Energy auf den Markt zu 
bringen. „Unser Hunger ist groß und 
wir suchen immer nach neuen Unter-
fangen. Unser bisher wohl beeindru-
ckendstes Projekt war wohl der Auftrag 

Durchstarter der Zukunft: 
Parking Energy Ltd

von Varma, Finnlands größten Immo-
bilieneigentümer. Sie haben uns be-
auftragt, Aufladestationen auf all ihre 
Parkplätze zu stellen, also ganze 238 
Stück. Seitdem werden auch anderorts 
mehr und mehr Ladestationen bestellt“, 
erzählt Jiri Räsänen, CEO von Parking 
Energy. 

Der Schlüssel für das Wachstum 
lautet Partnerschaften. Parking Energy 
hat vor, sich in Zukunft weniger auf 
die praktischen Installationsarbeiten 
zu konzentrieren, sondern dies durch 
Partner und Subunternehmer erledigen 
zu lassen. „Solch ein Betriebsmodell ist 
vor allem für eine erfolgreiche Interna-
tionalisierung notwendig. Parking Energy 
zielt jetzt auf den Weltmarkt“, so Räsänen. 

Deutschland ist für Parking Energy 
ein wichtiger und großer Markt. Einer-
seits sind die Kunden dort technisch 
anspruchsvoll, andererseits sind die 
Stromsysteme in Finnland fortgeschrit-
tener. Die Besonderheit Deutschlands 
ist der große Einfluss der Automobil-
industrie. Parking Energy hat bereits ein 
Forschungsprojekt mit BMW durchge-
führt und ist zur Zeit in Verhandlung mit 
anderen Branchenakteuren. 

Bereits seit zwei Jahren bereitet sich 
Parking Energy auf den deutschen Markt 
vor. Das Unternehmen war auf Messen 
dabei und hat nun im Februar, als der 
erste Auftrag aus Deutschland kam, den 
ersten deutschsprachigen Mitarbeiter 
eingestellt. „Aus Deutschland erhoffen 
wir uns eine signifikante Umsatzstei-
gerung. Die Zusammenarbeit mit der 
AHK Finnland ist uns so wichtig, weil 
wir sofort bemerkt haben, dass man um 
in Deutschland erfolgreich zu sein, das 
Land und seine Arten wirklich kennen 
muss. Aber nun fühlen wir uns bereit für 
den nächsten Schritt!“ 
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DIE WELT IN ZAHLEN | 

ÄLTESTES GEFÄNGNIS

1 716 1 881
JVA Waldheim Helsingin vankila

ANZAHL DER KLOSTER

2 320 18

FRAUENWAHLRECHT 
EINGEFÜHRT

1918 1906

Deutschland  
und 

Finnland  
im Vergleich

28,3 % 13,0 %
ANTEIL VON RAUCHERN

19,0 Mio. Personen 0,71 Mio. Personen

ANZAHL ELEKTROAUTOS 

83 200 2 404 

ANZAHL VON GEBÄUDEN 

21  
Mio.

1,5  
Mio.
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Am meisten Spaß macht mir bei der Arbeit… 
Die abwechslungsreichen Aufgaben und Projekte, die ich bei 
der AHK Finnland mit hoher Gestaltungsfreiheit und Eigenver-
antwortung machen darf, sowie die tolle Zusammenarbeit und 
Atmosphäre unter uns Kollegen hier. Eine Projektbestellung oder 
positives Feedback eines Kunden machen einen guten zu einem 
besonderen Arbeitstag!

Im Laufe meiner AHK-Laufbahn hat sich  
am besten eingeprägt… 
Die einzigartige Stellung der AHK Finnland innerhalb des 
deutsch-finnischen Handels – unsere Mitglieder stehen für einen 
Großteil dieses Handels. Außerdem die globale Ausprägung un-
seres AHK/IHK/DIHK-Netzwerkes. Das war mir vorher nicht klar. 
Über uns bekommt man heutzutage nicht mehr nur Kontakte in 
Deutschland oder Finnland, sondern auf der ganzen Welt! 

Am meisten freue ich mich auf…
das Smart Building-Programm, das mindestens so erfolgreich 
wie das vor kurzem abgeschlossene Industrie 4.0 werden soll 
… sowie natürlich auf die anstehende warme Jahreszeit, wenn 
wieder die Spielzeit für unseren FC Germania Helsinki (unter uns 
“Se Joukkue”, also “DIE Mannschaft”) mit dem nächsten kleinen 
Schritt in Richtung der 1. finnischen Liga beginnt.  

Ich bin in Finnland, weil… 
ich bei der Bewerbung für einen Studentenaustausch im 
Rahmen des Erasmus-Programms das Kreuz bei Helsinki 
gemacht habe und hier gleich in den ersten Wochen meine 
finnische Frau kennengelernt habe.

An Finnland gefällt mir am besten, …
Der entspannte und produktive Lebens- und Arbeitsstil 
der Finnen, sowie die einzigartige Natur, insbesondere in 
Lappland.

Zu meinen Hauptaufgaben gehört… 
Der Verkauf und die Durchführung von Beratungsprojekten 
für finnische und deutsche Unternehmen, die ihren Absatz 
in dem jeweiligen anderen Land erhöhen wollen. Dabei kann 
ich auf meine langjährige Erfahrung im internationalen 
Vertrieb und Marketing bei mehreren Technologieunter-
nehmen zurückgreifen. Im Moment suche ich unter an-
derem nach Teilnehmern für unser über einjähriges Smart 
Building-Programm, bei dem wir finnische Technologie-
unternehmen nach Deutschland vermarkten. Wir machen 
für sie einen Go-to-Market-Plan und vereinbaren die Treffen 
mit den richtigen Vertretern aus der deutschen Bau- und 
Gebäudewirtschaft.

STECKBRIEF:
Name: Oliver Boldt
Position: Senior Advisor und stellvertre-
tender Abteilungsleiter in der Abteilung 
Market Entry and Business Development
Seit wann bei der AHK: 2016

Lernen Sie unsere  
Mitarbeiter kennen!

 | DIE MACHER

+358 50 308 2094
oliver.boldt@dfhk.fi 



24   DEFINITIV 1/2019

Finnland ist für sein hohes Digi-
talisierungsniveau weltbekannt 
und bietet seinen Bürgern ein 
besonders fortschrittliches 
E-Government-System. Der Di-

gitalisierungsstandort verfügt aber nicht 
nur über Stärken, sondern zeigt auch 
kleine Schwächen.

E-Government
Finnland belegt in der Kategorie „Digital 
Public Services“ im Digital Economy and 
Society Index 2018 der Europäischen 
Union den ersten Platz. Beim Ausbau 
der Digitalisierung der öffentlichen Ver-
waltung werden alle Prozesse in der 
öffentlichen Verwaltung reformiert und 
stärker am Nutzen der Bürger ausge-
richtet. Das bereits vorhandene zent-
rale Portal www.suomi.fi wird dafür als 
One-Stop-Shop Dienstleistungsmodell 
ausgebaut. Ein notwendiges Informa-
tionsverwaltungsgesetz (HE 284/2018 
vp) befindet sich im parlamentarischen 
Diskurs und steht kurz vor der Verab-
schiedung. Ein zentrales Element des 
Gesetzes soll sein, dass einmal erho-
bene Daten der Bürger für einen an-
deren Zweck nicht ein zweites Mal abge-
fragt werden müssen. Das wird für mehr 
Effizienz in der öffentlichen Verwaltung 
sorgen.

Umfangreich ist auch das E-Health-
System: 2018 wurden rund 28 Millionen 
Rezepte elektronisch ausgestellt. Die 
seit 2010 verfügbare digitale Patienten-
akte wird von etwas mehr als der Hälfte 
der Bevölkerung genutzt. Die digitale 
Patientenakte kann auch für die Daten-
speicherung kommerzieller Gesund-
heitsprodukte und -dienstleistungen 

genutzt werden. Vorangetrieben werden 
digitale Sprechstunden, wie im Terve-
yskylä-Projekt (https://www.terveys-
kyla.fi/) und die Vereinheitlichung der 
Informations-Technologie-Systeme der 
regionalen Sozial- und Gesundheitsein-
richtungen, wie im Apotti-Projekt (www.
apotti.fi). 

Stärken/Schwächen
Finnland gehört zu den digitalisier-
testen Staaten der Welt mit einer hohen 
Verfügbarkeit von schnellem, mobilem 
Breitband, einer ausgeprägten Digital-
kompetenz der Bevölkerung und hoher 
Internetnutzung. Die starke Affinität für 
alles Digitale zeigt sich bei der großen 
Akzeptanz neuer digitaler Geschäfts-
konzepte. Beispiele sind Start-Ups 
wie Whim (Mobilität) und ResQ (Le-
bensmittel). Auch das fortschrittliche 
E-Government- und E-Health-System 
werden intensiv genutzt. Das Vertrauen 
der Bürger in den Staat ist groß. Es 
verhindert aber auch eine kritische, 
gesellschaftliche Diskussion über den 
Datenschutz.

Nokia ist Finnlands größtes Unter-
nehmen. Als weltweit bedeutender Tele-
kommunikationsausrüster ist Nokia 
auch ein wichtiger Anker beim Ausbau 
der finnischen Digitalwirtschaft. Der 
Niedergang der Handysparte und die 
Übernahme ebendieser durch Micro-
soft im Jahr 2014 hatten für eine Grün-
dungswelle im IT-Sektor gesorgt, die 
der Branche zu neuem Schwung ver-
holfen hat. Finnland punktet außerdem 
mit guten Standortbedingungen für 
Datenzentren durch das kühle Klima, 
die politische Stabilität, niedrige Strom-

preise und schnelle Datenleitungen.
Finnlands Unternehmen zeigen sich 
sehr offen bei der Integration digitaler 
Lösungen und kooperieren intensiv in 
Clustern. Beispiele für Kooperationen 
sind die Initiativen des Forschungs-
konglomerats DIMECC oder die 
Plattform Finnish Industrial Internet 
Forum.

Der große Fachkräftemangel im 
IT-Bereich ist auch in Finnland ein li-
mitierender Faktor. Es ist zudem nicht 
einfach, Fachkräfte aus dem Aus-
land zu gewinnen: Das Land bietet 
zwar eine sehr hohe Lebensqualität, 
doch die Winter sind lang und dunkel. 
Ausländische Arbeitnehmer und 
Studenten bemerken in einer Studie 
der finnischen Wirtschaftsförderung 
„Business Finland“ außerdem, dass 
die schwer zu erlernende finnische 
Sprache sowie die Kommunikation 
Barrieren sind. Gelobt werden die 
Flexibilität, die Arbeitszeit und das 
Arbeitsumfeld. 

Ausblick
Finnland wird seinen Vorsprung bei 
E-Government und E-Health vo-
rantreiben. Dabei werden grenz-
überschreitende Lösungen, wie die 
Einlösbarkeit digitaler Rezepte in 
Estland, immer bedeutender. Durch 
die ausgeprägte Bereitschaft der 
finnischen Wirtschaft und Bürger 
digitale Anwendungen zu nutzen, 
bietet das Land gute Bedingungen 
als Testmarkt. Es eignet sich auch 
für Forschungskooperationen. Weil 
der Heimatmarkt klein ist, werden 
finnische Unternehmen für Koopera-

Digitalisierungsstandort Finnland 
im Stärken-Schwächen-Profil
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Weitere Informationen über die 
Wirtschaftsentwicklung und 
Marktchancen in Finnland finden 
Sie unter www.gtai.de/finnland

tionsprojekte und den Absatz digitaler 
Produkte immer auch den Weg ins Aus-
land suchen. 

Finnland wird im April 2019 eine neue 
KI-Strategie vorstellen. Grundsätzlich 
hat das Land das Potenzial eine Vor-
reiterrolle zu besetzen, muss aber auf 
Exzellenz in Nischen setzen, um im glo-
balen Wettbewerb erfolgreich zu sein. 

Wie stark Finnland seine digitalisie-
rungsstarke Wirtschaft ausbauen kann, 
hängt auch von den Plänen der im April 
neu zu wählenden Regierung ab. Eine 
Achillesferse des Wirtschaftsstand-
ortes ist die Forschungsintensität, die 
seit 2009 kontinuierlich zurückgeht. Der 
Grund für diese Entwicklung ist nicht 
nur in der Umstrukturierung von Nokia 
zu suchen. Auch die Regierung gibt 
immer weniger für Forschung und Ent-
wicklung aus.  
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DIE TOP 10 LÄNDER MIT DEN BESTEN DIGITALEN 
ÖFFENTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN EUROPAS

1. Finnland

2. Estland

3. Spanien

4. Niederlande

5. Dänemark

6. Litauen

7. Schweden

8. Österreich

9. Irland

10. Lettland

58               60              62               64               66              68              70

Anmerkung: Kategorie „Digital Public Services” im DESI-Ranking 2018  
(“Digital Economy and Society Index”)

Quelle: EU-Kommission
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„

FINNISCHE SCHULEN  
IN DEUTSCHLAND

Voisitko antaa minulle Stift“, bittet Kreetta ihren 
Freund Daniel. „Kynän“, korrigiert die Lehrerin die 
Sechsjährige. Kreetta und Daniel sind beide Erst-
klässler, Kreettas finnische Eltern arbeiten bei 
UPM in Hürth, Daniels Mutter ist mit einem Deut-

schen verheiratet. Um ihre finnische Sprache und Kultur zu 
erhalten und zu stärken, gehen die beiden Montagnachmit-
tags auf die finnische Schule in Aachen.

Finnische Kultur und Sprache im Ausland
Rund 4.000 Schüler in 45 Ländern besuchen weltweit über 
150 finnische Schulen. Die Finnischen Schulen im Ausland 
richten sich an Kinder von 3–18 Jahren, welche zumindest 
ein Elternteil aus Finnland haben und entweder dauer-
haft oder für eine bestimmte Zeit außerhalb von Finnland 
wohnen. Zum Unterricht gehören neben der finnischen 
Sprache vor allem die finnische Kultur und Geschichte. So 
werden beispielsweise Feiertage intensiv behandelt und 
rund ums Jahr unzählige Runebergin torttu (Februar), Las-
kiaispulla (März) oder Joulutorttu (Dezember) gebacken, 
sodass die Kinder einen guten Einblick in das Leben in Finn-
land bekommen, ohne dort zu sein.

Der Unterricht in diesen Schulen findet begleitend zum 
Unterricht in der regulären Schule des jeweiligen Landes 
statt – häufig auch am Wochenende. 

Seit den 60er Jahren
Die erste finnische Auslandsschule wurde bereits in den 
1960er Jahren in Kanada gegründet. In Deutschland gibt es 
inzwischen insgesamt 24 finnische Schulen. Diese verteilen 
sich über das ganze Bundesgebiet und sind neben größeren 
Städten wie Berlin oder Hamburg auch in kleineren Städten 

wie etwa Ulm zu finden. Beispielsweise in Berlin gibt es zur-
zeit 13 Gruppen, in Hamburg sechs. Im vergangenen Jahr 
zählten die finnischen Schulen in Deutschland insgesamt 
838 Schüler und 80 Lehrer.

Um eine Gruppe zu bilden, müssen mindestens sechs 
Kinder ungefähr gleichen Alters und Sprachniveaus zusam-
menkommen. Diese Gruppen treffen sich meist einmal pro 
Woche. 

Finanziert werden die Schulen zum einen Teil durch die 
Eltern und zum anderen kann auch durch die Finnland-Ge-
sellschaft (Suomi Seura ry) beim finnischen Bildungsmi-
nisterium Geld für die Bezahlung der Lehrkräfte beantragt 
werden. 

Für die Eltern ist es wichtig, dass ihre Kinder einen per-
sönlichen Bezug zu Finnland bewahren. Häufig vereinfacht 
die finnische Schule später den Schritt zurück ins Heimat-
land oder etwa in ein finnisches Unternehmen im Ausland. 

„Auf der Welt lebt eine große Anzahl an Kindern und 
Jugendlichen, die zwischen zwei oder mehr Kulturen und 
Sprachen aufwachsen. Diese Kinder werden als Erwach-
sene zu internationalen Entscheidungsträgern in Wissen-
schaft, Kunst oder Wirtschaft, die sich auch positiv auf Finn-
lands Zukunft auswirken. Für die meisten ist die finnische 
Schule neben den Eltern und finnischen Verwandten die 
einzige, und damit sehr wichtige, Verbindung zu Finnland,“ 
erzählt Pia Godderis, Vorsitzende der finnischen Schulen in 
Deutschland.

Sie ergänzt: „In den finnischen Schulen werden die Kinder 
auch mit der finnischen Kultur, Gesellschaft und Traditionen 
vertraut. Die finnische Schule spielt also eine wichtige Rolle 
bei der Unterstützung der finnischen Identität des Kindes 
oder Jugendlichen in einem multikulturellen Umfeld.“ 
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SUOMI

Absentus Oy
Espoo
Arkkitehti- ja insinööritoimistot
www.absentus.com

Arkonto Oy
Espoo
Yrityskonsultointi
www.arkonto.com

Lumintel Oy
Espoo
Yrityskonsultointi
www.lumintel.fi

ABACUS Corporate Finance Oy
Helsinki
Pankit, rahoitus
www.abacus-cf.fi

Brand Agency Punda
Helsinki
Yrityskonsultointi
www.punda.fi

CPC Finland Oy
Helsinki
Energiatekniikka 
www.cpc-germania.com

Koivukonsultointi Oy
Helsinki
Yrityskonsultointi
www.koivukonsultointi.fi

Koralli Communications Oy
Helsinki
Yrityskonsultointi
www.koralli.fi

OP Co-ride Oy Drive Now
Helsinki
Ohjelmistotuotanto
www.drive-now.com

Palava Global Oy
Helsinki
Yrityskonsultointi
https://palava.global

Parkkisähkö Oy  
– Parking Energy Ltd 
Helsinki
Energiatekniikka
www.parkkisahko.fi

Bikasu Oy
Muurame
Energiatekniikka

Paanti Oy
Oitti
Metalliteollisuus
www.paanti.fi

Dianti Oy
Paimio
Ohjelmistotuotanto
www.dianti.fi

Eezery Enterprise Oy
Riihimäki
Liikenne ja logistiikka
www.eezery.com

Physiotools Oy
Tampere
Ohjelmistotuotanto
www.physiotools.com

Asianajotoimisto Veneskoski Oy
Tampere
Asianajajat
www.veneskoski.com

Lehto Asunnot Oy
Vantaa
Rakennusteollisuus
www.lehto.fi

SAKSA

Anna Falcoianu
Freiburg im Breisgau
Yrityskonsultointi
www.scandimoments.com

ITÄVALTA

Networx Business Services
Wien
Yrityskonsultointi
www.networx.co.at

Toivotamme seuraavat yritykset uusina jäseninä  
tervetulleiksi Kauppakamariimme.
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ABSENTUS

ABACUS  
Corporate  
Finance Oy 
ABACUS Corporate Finance Oy on it-
senäinen ja omistajaohjattu yritys, joka 
keskittyy yritysostoihin ja -järjestelyihin 
sekä pienten ja keskisuurten yritys-
ten yritysrahoituspalveluihin. Yrityksen 
perustaja Domenico Blythillä on kym-
menen vuoden kokemus yritysneuvon-
nasta. Hän on erikoistunut konsultoi-
maan yrittäjiä, jotka etsivät yhtiölleen 
seuraajaa tai sijoittajia tai jotka halua-
vat edistää yrityksensä kasvua yritys-
ostoin. 

YHTEYSTIEDOT:
Domenico Blyth | +358 40 489 0100
blyth@abacus-cf.fi | www.abacus-cf.fi 

Absentus Oy
Korkeatasoista pohjoismaista muotoilua hautausmaille tuottava startup Ab-
sentus Oy on perustettu vuonna 2016 ja sillä on kolme liiketoiminta-aluetta:  
1) yksittäishautamuistomerkit ja niiden perustusjärjestelmät, 2) yhteishauta-
muistomerkit ja niitä täydentävät ympäristötuotteet sekä 3) digitaaliset ratkaisut 
hautausalalle (Smart Cemetery®). Digitaalisten ratkaisujen avulla modernisoi-
daan hautausalaa yhdistämällä hautausmaiden, hautaustoimistojen ja muiden 
toimijoiden palvelut saman katon alle. Absentuksen muistomerkki voitti poh-
joismaisen muotoilukilpailun vuonna 2017.  

YHTEYSTIEDOT:
Ilkka Kankare | +358 50 337 9549
ilkka.kankare@absentus.com
www.absentus.com 

CPC Finland Oy
CPC Finland Oy on saksalaisen CPC Germania GmbH & Co. KG:n sataprosent-
tisesti omistama tytäryhtiö. Euroopassa CPC Germania GmbH & Co. KG on yksi 
vanhimmista tuulivoimayhtiöistä. Vuodesta 1993 alkaen yritys on toteuttanut yli 

Anna Falcoianu on suomalainen myynnin ja markkinoinnin osaaja, joka tarjoaa monipuo-
lisia konsultointi- ja markkinointipalveluja liiketoimintaansa Saksaan laajentaville yrityksille. 
Kartoitan markkinatilanteen ja kilpailijat, etsin uusia yhteistyökumppaneita, hoidan saksan-
kieliset myynti- ja messuedustukset sekä tuen suomalaisia yrityksiä paikallisessa markki-
nointiviestinnässä.   

YHTEYSTIEDOT: Anna Falcoianu | +49 1525 745 5952 
anna@scandimoments.com | www.scandimoments.com 

50 tuulivoimahanketta, joiden kokonais-
kapasiteetti on yli 600 MW. Se on toiminut 
Suomessa vuodesta 2011 lähtien ja sen 
rakentama ensimmäinen tuulipuisto otet-
tiin käyttöön vuonna 2017. CPC Finland ra-
kentaa parhaillaan ensimmäistä markki-
napohjaista ja hankekohtaista tuulipuistoa 
Suomessa. Tuulipuisto tuottaa sähköä 
Haminan Google-tietokeskuksen käyttöön 
lokakuusta lähtien. 

YHTEYSTIEDOT: 
Erik Trast | +49 173 288 9012
etrast@cpc-germania.com
www.cpc-germania.com

Anna Falcoianu Consulting &  
Go-to-Market Services

UUDET JÄSENET | 



DEFINITIV 1/2019   29

DriveNow Finland
Vuonna 2011 Saksaan perustettu DriveNow 
aloitti toimintansa Suomessa 2017. Yritys tar-
joaa 13 maata kattavan kaupunkiautopalve-
lun, jossa asiakas valitsee tarpeisiinsa par-
haiten sopivan auton DriveNow-sovelluksella. 
Tällä hetkellä autotarjonta käsittää BMW- ja 
MINI-mallit. DriveNow-autolla voi ajaa minne 
tahansa toiminta-alueella ja yritys hoitaa asiak-
kaan puolesta pysäköintimaksun, polttoaineet, 
huollot ym. Kauppakamarin jäsenille rekiste-
röinnin yhteydessä veloituksetta + 20 ajomi-
nuuttia (norm. 30 €). Rekisteröinti tästä lin-
kistä: https://bit.ly/2UEQ0Nn 

YHTEYSTIEDOT:
Timo Valtonen | timo.valtonen@drive-now.fi
www.drive-now.com

Punda
Brand Agency Punda toimii yli kahden vuo-
sikymmenen kokemuksella yritysten kump-
panina kansainvälisillä kilpakentillä. Ra-
kennamme menestyviä brandistrategioita ja 
autamme yrityksiä johtamaan brandejänsä 
globaalisti. Ennakoiva markkinatutkimus, 
pitkäjänteistä johtamista tukeva strateginen 
suunnittelu sekä organisaation sisäisen ym-
märryksen vahvistaminen muodostavat menes-
tyvien brandien kulmakivet. Luomme asiakkail-
lemme visuaalisia ja sisällöllisiä brandeja sekä 
sitoudumme niiden pitkäjänteiseen kehittämi-
seen. 
 
YHTEYSTIEDOT:
Siiri Oivanen | +358 40 702 1117
siiri.oivanen@punda.fi | www.punda.fi

 | JÄSENSIVUT

PÄÄLLISIN PUOLIN SAKSALAISET ja suomalaiset ovat toiminta- ja ajat-
telutavaltaan samankaltaisia. Siitä syystä oletetaan usein, että yhteis-
työ maiden välisessä liike-elämässä on helppoa. Hämmästys on sitäkin 
suurempi, kun liikesuhteet epäonnistuvat tai jopa katkeavat, kun vasta-
puolta on tullut vahingossa loukattua.

Maiden väliset liiketoimintakulttuurien erot näkyvät kommunikointi- 
ja neuvottelutilanteissa tai mm. suhtautumisessa hierarkiaan, kontrol-
liin ja itse työhön. Tässä joitakin konkreettisia esimerkkejä:

Saksassa työ- ja vapaa-aika erotetaan selkeästi. Lähtökohtana on 
”live to work”, kun se Suomessa kääntyy ennemminkin toisinpäin, 
”work to live”. Suomessa on ihan tavallista, että tapaaminen päättyy 
kello 16.30, kun jälkikasvu on noudettava päiväkodista. Saksassa tätä ei 
ymmärrettäisi.

Saksassa työkaverit voivat 
jakaa vuosikausia saman toi-
mistohuoneen ja siitä huoli-
matta teititellä toisiaan sekä 
olla varsin tietämättömiä toi-
sen henkilökohtaisesta elä-
mästä. Suomalaisilla työ- ja 
vapaa-aika voivat kulkea 
käsi kädessä: työkaverit voi-
vat olla hyviä ystäviä ja käydä 
samoissa harrastuksissa. 
Yleisesti ottaen suomalaiset 
suhtautuvat toisiinsa töissä 
mutkattomammin.

Tämä on vain yksi mo-
nista liiketoimintakulttuurien 
eroista saksalaisten ja suo-
malaisten välillä. Tarjoamme 
koulutuskokonaisuutta  ”Bu-
siness Culture Workshop”, 
jossa pureudutaan konkreet-
tisella tasolla maiden välisiin 
eroavaisuuksiin.  

LISÄTIETOJA SAKSAN JA SUOMEN VÄLISISTÄ KULTTUURIEROISTA 
JA TIIMIEN VALMENNUSKURSSEISTA: 
Antti Grönlund | antti.gronlund@dfhk.fi | 050 322 2393

”WORK TO LIVE”  
”LIVE TO WORK”

vs
?
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Ratkaise vientikaupat 
rahoituksella
Vientikauppa on joukkuepeliä. Autamme löytämään oikeat rahoitusratkaisut, 
joiden avulla teet kilpailukykyisen tarjouksen rasittamatta yrityksesi kassaa.

 

AJATUS KAUPPAKAMARIN LIIKENNEVA-
LIOKUNNASTA esitettiin pitkäaikaiselle 
johtokunnan jäsenelle Hartmut Zimmer-
mannille vuonna 1994 syyskokouksen 
yhteydessä Bremenissä. Näin liikenne-
valiokunta sai alkunsa 25 vuotta sitten 
Bremenissä, pienessä kulmahuoneessa. 
Alusta pitäen pidettiin kiinni ajatuksesta, 
että liikennevaliokunnassa on yhtä pal-
jon kummankin maan edustajia. Valio-
kunta on Saksalais-Suomalaisen Kaup-
pakamarin ensimmäinen valiokunta. 

Liikennevaliokunta oli heti alusta 
alkaen erittäin aktiivinen ja pyrki koros-
tamaan saksalaisille Suomen asemaa 
porttina Venäjälle ja transitkuljetusten 
merkitystä Suomen kautta Venäjälle 
sekä Venäjältä Suomen kautta Euroop-
paan. Tähän liittyen liikennevaliokunta 
osallistui myös saksalaisille messuille 

Liikennevaliokunta logistiikan 
edunvalvojana jo 25 vuotta

sekä järjesti Logistiikkaseminaareja, 
esimerkiksi Nord Stream 1 -kaasuputki-
hankkeen alkuvaiheissa. Hedelmällistä 
yhteistyötä tehtiin myös Suomen liiken-
neministeriön sekä Suomen ulkomaan-
kauppaliiton kanssa. 

Vuonna 2000 liikennevaliokunnan pu-
heenjohtajaksi valittiin Simo Airas, Finn-
linesilla pitkän uran tehnyt johtaja. Hän 
toimi liikennevaliokunnan johdossa vuo-
teen 2006 saakka, jolloin Kimmo Naski 
valittiin puheenjohtajaksi. Varapuheen-
johtajaksi valittiin Robert Lorenz-Meyer, 
joka toimii edelleen varapuheenjohta-
jana. Kimmo Naski on toiminut liikenne-
valiokunnan puheenjohtajana vuodesta 
2006 lähtien.  

”Logistiikka on elintärkeä osanen 
kansainvälisen kaupan palapeliä. Kan-
sainväliset päätökset päästödirektii-

veistä LNG-panostuksiin tai Venäjän-kul-
jetuksiin, esim. sanktiot, konttikuljetukset 
ja Nord Stream 2 -kaasuputki, ovat lo-
gistiikan nykypäivää. Saksan ja Suomen 
välisessä kaupassa korostuu logistii-
kan osana erityisesti merenkulku, koska 
Suomen saarimainen sijainti edellyttää 
kaupan toimivuuden kannalta vahvaa ja 
toimivaa laivaliikennettä sekä laajaa sata-
maverkkoa. Näenkin liikennevaliokunnan 
roolin myös tulevaisuudessa erittäin tär-
keänä keskustelunavaajana ja eri alojen 
avainhenkilöiden verkottajana”, Kimmo 
Naski arvioi liikennevaliokunnan tulevai-
suutta.  
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JOS SUOMESSA OPISKELTAISIIN 
ENEMMÄN SAKSAA, MITÄ SE 
TEKISIKÄÄN VIENNILLEMME?

SUOMALAISET TAIDEGALLERIASOVELLUK-
SET, älykkään rakentamisen tai lääke-
tieteen tekoälyratkaisut ovat sellaisia, 
joita maailmalla tarvitaan. Helppo portti 
maailmalle on Saksan kautta. Saksassa 
on meitä maantieteellisesti lähellä oleva 
iso markkina-alue. Markkinat ovat isot ja 
kasvavat jatkuvasti, ja yritykset ovat avoi-
mia ottamaan uusia ratkaisuja vastaan. 
Ja miten Saksan markkinoille päästään? 
Vastaus on helppo: käyttämällä saksan 
kieltä. 

Luottamus rakennetaan kielitaidolla
Saksalaisessa kulttuurissa luottamuk-
sen rakentaminen on hyvin tärkeässä 

SAKSAAN MYYDÄÄN SAKSAKSI
osassa. Tämä näkyy myös liike-elä-
mässä, jossa myyjän pitää vakuuttaa 
ostaja ensin luotettavuudestaan. Vasta 
sen jälkeen tulee yrityksen luotettavuus 
ja toimitusvarmuus, ja vasta viimeiseksi 
siirrytään itse tuotteeseen, jolla pyritään 
markkinoille. 

Saksassa luottamusta luodaan eri-
tyisesti saksan kielen avulla. Saksalai-
sista vain 9,89 prosenttia kokee, että 
heillä on hyvät englannin kielen taidot, 
ja 20–29-vuotiaista vain 2,63 prosent-
tia kokee näin. Siksi saksaa suositaan 
neuvottelukielenä. Suomalaisten yritys-
ten kansainvälistyminen ja kilpailuky-
vyn ylläpitäminen edellyttää siis kielitai-

toa. Jos aiomme myydä osaamistamme 
maailmalla, on osattava isojen markki-
noiden kieliä. 

Vaikka Suomella toki onkin jo vahva 
kauppakumppanuus Saksan kanssa, 
mahdollisuuksia olisi vieläkin parem-
paan. Myös Suomen hallitus on aset-
tanut tavoitteekseen kaksinkertaistaa 
pk-yritysten viennin vuoteen 2020 men-
nessä. Tätä kasvua haetaan erityisesti 
lähialueilta, mukaan lukien Saksasta. 

Toivottavaa onkin, että päätöksissä 
muistetaan myös panostaa saksan kie-
len opetukseen. 

MARIKA MARTIKAINEN aloitti vuoden 2019 alussa Market Entry and Business Develop-
ment-osastolla. Hänen tehtäväalueenaan on auttaa suomalaisia ja saksalaisia yrityksiä 
markkinoille menossa sekä yritysten liikekumppaneiden ja asiakkaiden löytämisessä. 

Lisää asiantuntemusta 
Kauppakamarilla

 | JÄSENSIVUT
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Liikesaksan tutkinto keväällä 2019

Euroopan tulevaisuus teollisuusalueena riippuu 
vahvasti teollisuuden ja logistiikan kehityksestä. 
Suomi ja Saksa ovat perinteisinä teollisuusmaina 
vahvan murroksen keskellä.  

Pureudumme aiheeseen ”Smart Logistics” -seminaa-
rissa 14.5. ja vuosikokouksessamme 15.5. Vuosikokouk-
sen “AHK-Talk” -puheiden aiheena on “Globalisaatio 1.5 
– Euroopan teollisuuden tulevaisuus”. 

Tilaisuuksiin osallistuu myös saksalaisen Rastattin  
piirikunnan yritysdelegaatio.

PWD-tutkinnon suorittaneet kutsutaan todistusten jakotilaisuuteen  
Saksan suurlähetystössä Helsingissä. Vastaanotto järjestetään 
31.5.2019 klo 15 suurlähetystön tiloissa.

LOGISTIIKKA. 
TEOLLISUUS. 
EUROOPPA.

KANSAINVÄLISESTI HYVÄKSYTTY JA työnantajien laajalti arvostama liikesaksan tutkinto (Prüfung 
Wirtschaftsdeutsch International, PWD) on todistus hyvästä suullisesta ja kirjallisesta liikesaksan 
taidosta. Suomessa järjestämme kokeen yhdessä Goethe-Institutin kanssa. Goethe-Institut, 
Hanken ja Turun kauppakorkeakoulu tarjoavat valmistautumiskursseja.
 
Tutkinto koostuu kirjallisesta ja suullisesta kokeesta: 
• Kirjallinen koe järjestetään 4.5.
• Suullinen koe järjestetään 9.5.
Ilmoittaudu 23.4. mennessä verkkosivujemme kautta! 

Vantaa | 14.–15.5.2019
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JÄSENENÄ YRITYKSESI ON OSA VAHVAA NOIN 650 SAKSALAI-
SEN JA SUOMALAISEN YRITYKSEN VERKOSTOA. JÄSENYYDEN 
KAUTTA SINULLE AVAUTUU MONIA ETUJA. 

Mikäli toimit Saksan ja Suomen välisessä kaupassa, on 
todennäköistä, että työmme näkyy sinunkin yrityksesi ta-
seessa: Kierrämme ympäri Suomea innostamassa yrityksiä 
vientiin ja tuontiin, ja autamme vuodessa yli sata suoma-
laisyritystä Saksan markkinoille. Tulokset näkyvät kaikille 
logistiikkakustannusten laskussa, yhteistyömahdollisuuk-
sissa ja Suomen maineen kehityksessä Saksassa.

Tapahtumamme antavat sinulle mahdollisuuden 
laajentaa verkostoasi. Tuomme yhteen saksa-
lais-suomalaisessa kaupassa toimivat yritykset ja 
henkilöt, noin kaksi kolmasosaa maiden välisestä 
kaupasta kulkee jäsenyritystemme kautta. Osal-
listumalla tapahtumiimme sinulla on erinomainen 
mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja solmia uusia 
kontakteja. 

Jäsenlehtemme “definitiv”, uutiskirjeemme ja vuo-
dessa yli 200 tuottamaamme uutista Suomen ja 
Saksan välisestä kaupasta pitävät sinut ajan ta-
salla. Kerromme sinulle kaiken tietämisen arvoi-
sen Saksan markkinoista, maiden välisestä kau-
pasta sekä liiketoimintamahdollisuuksista. 

Jäsenenä saat myös rahanarvoisia etuja. Olemme 
neuvotelleet sinulle erikoishinnat hotellien, auto-
vuokraamojen, toimistohotellien ja matkanjärjes-
täjien kanssa. 

Kirjautumalla kotisivujemme jäsensivuille näet kaikki 
jäsenedut ja alennuskoodit.

Muista hyödyntää etujasi!

SAKSALAIS-
SUOMALAISEN 
KAUPPAKAMARIN 
JÄSENEDUT

 | JÄSENSIVUT

TWITTER 
AHKsuomi
AHKfinnland

FACEBOOK

AHKfinnland
f

LINKEDIN

AHKfinnland
in
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Lämpöverkot ovat osa kestävän 
kehityksen energiapolitiikkaa 
niin Suomessa kuin muualla 
maailmassakin. Ei siis ihme, 
että ala nousee esiin sekä poli-

tiikassa että lehdistössä. Suomessa ai-
hetta käsitellään kokonaisvaltaisemmin 
energiapolitiikkaan liittyen, toisin kuin 
Saksassa, jossa sille on jo oma terminsä 
”Wärmewende”.

Energiewende 2.0
Saksassa panostetaan massiivisesti uu-
siutuvaan energiaan ja sen seurauksena 
Saksan sähköverkossa on yli 1,6 mil-
joonaa sähköntuottajaa. Ensimmäistä 
siirtymävaihetta kuvattiin termillä 
”Energiewende”. Nyt ollaan siirrytty jo 
Energiewende 2.0:aan, jossa fokuksessa 
ovat energiajärjestelmän joustavuus ja 
digitalisointi: lämpö-, kuljetus- ja sähkö-
verkko on verkotettava älykkäästi.

Tiedeyhteisö, poliitikot ja tiedotus-
välineet ovat olleet jo pitkään samaa 
mieltä: ilman Wärmewendeä ei tule 

ENERGIEWENDE + 
WÄRMEWENDE  
= ENERGIEWENDE 2.0 

Energiewendeä. Energiewende on kui-
tenkin väistämätön, mikäli ilmasto-
tavoitteet aiotaan saavuttaa ja ilmas-
tonmuutos ja sen seuraukset aiotaan 
minimoida. Saksassa noin 70 prosent-
tia kotitalouksien energiasta käytetään 
kiinteistöjen lämmitykseen tai lämpimän 
veden tuotantoon. Vuosittain käytetään 
noin 50 miljardia euroa pelkästään kiin-
teistöjen lämmitykseen ja 15 miljar-
dia kotitalouksien lämpimään veteen. 
Saksan kellareissa – mm. lämminve-
sivaraajien muodossa – uinuu valtava 
säästömahdollisuus.

Vain 20 prosenttia koko Saksan ener-
giankulutuksesta on sähkönkulutusta. 
Energian kokonaiskysynnän mukaan 
lämmöntuotanto on ylivoimaisesti suurin 
energiasyöppö ja noin puolet päivittäin 
kulutetusta energiasta on lämpöener-
giaa. Yksityisissä kotitalouksissa osuus 
nousee jopa 70 prosenttiin. Mikäli Ener-
giewenden tavoitteet aiotaan energian-
kulutuksen osalta saavuttaa vuoteen 
2030 mennessä, Saksassa on panostet-

tava lämmityksen optimointiin. Lisäksi 
suuri osa lämmöstä on tuotettava kes-
tävällä tavalla – käyttämällä uusiutu-
via energialähteitä, kuten biomassaa, 
kauko-, tuuli-, maa- ja aurinkolämpöä. 
Tässä, jos missä, suomalaisyrityksillä on 
liiketoimintamahdollisuuksia.

Saksalaiset älykkään lämpöverkon 
asiantuntijat Suomessa 3.–7.6.2019
Saksalaiset energiatehokkaan raken-
tamisen ja infrastruktuurin yritykset ja 
asiantuntijat tutustuvat Suomen markki-
noihin ja uudenlaisiin liiketoimintamah-
dollisuuksiin 3.–7.6.2019. Hanke keskit-
tyy ennen kaikkea lämmitykseen liittyviin 
innovaatioihin, älykkäisiin ja puhtaisiin 
lämmitysratkaisuihin. Suomeen saapu-
vat yritykset edustavat alan teknologista 
huippuosaamista.

Tiistaina 4.6.2019 järjestämme aihee-
seen liittyvän, maksuttoman Urban Heat 
Shift -seminaarin Helsingissä. Seminaa-
rin jälkeisinä päivinä tarjoutuu mahdol-
lisuus kahdenkeskisiin tapaamisiin sak-
salaisyritysten kanssa. 

LISÄTIETOJA: 
Christina Zänker
050 307 3254 | christina.zanker@dfhk.fi

Saksalaiset valmistajat ovat kaukolämpöjärjestelmien suurten 
lämpöpumppujen asiantuntijoita. Yritykset kuten Viessmann, 
Güstrower ja Buderus ovat alan saksalaisia markkinajohtajia.
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 | VIERASKYNÄ

Niin kauan kuin muistan, on toivottu, että raken-
nusten omistajat voivat valvoa ja ohjata kaikkia 
rakennuksen valonlähteitä yhdessä ja erikseen. 
Tämä estäisi energiahävikkiä ja laskisi energia-
kustannuksia sekä toisi mukanaan säästöjä.  

Haaste kuitenkin on, että ihminen haluaa vaikuttaa työym-
päristöönsä. Jotkut haluavat enemmän valoa, jotkut vähem-
män, jotkut kylmempiä ja jotkut lämpimämpiä sävyjä. Jos va-
laistuksen ohjaus on täysin automatisoitu keskitetysti, yksilö 
voi kokea olonsa epämukavaksi yksilöllisen ohjausmahdolli-
suuden puuttuessa. 

Keskitetyn valvonnan ja ohjauksen yhdistäminen yksilöl-
liseen päätöksentekoon on haaste, jota emme kohtaa vain 
valaistuksen kohdalla. Se on syvällinen yhteiskunnallinen 
haaste. Miten voimme suunnitella järjestelmiä, jotka ottavat 
huomioon sekä makro- että mikrotason siten, että se tuottaa 
yhteishyvää tavalla, jossa ihminen kokee kuitenkin olevansa 
keskeinen osapuoli? 

Yhden vastauksen tarjoaa älykkäiden rakennusten ihmis-
keskeinen valaistus, jossa valonohjauksen avulla pyritään 
edistämään tilan käyttäjien hyvinvointia sekä vahvistamaan 
ihmisten luontaista vuorokausirytmiä. Tällöin tilan käyttäjät 
pääsevät nauttimaan valaistusolosuhteista, jotka huomioivat 
yksilölliset ja kollektiiviset valaistustarpeet sekä samanaikai-
sesti kustannukset ovat sähkölaskun maksajan näkökulmasta 
järkevällä tasolla. 

Asiantuntijaorganisaatioissa työntekijöiden hyvinvointi ja 
motivaatio ovat edellytys hyville tuloksille ja keskeisiä tekijöitä 
innovaatioilmapiirin tukemisessa. Siksi on niin tärkeää, että 
työpaikoilla on hyvä työympäristö. 

Vuosikymmenien ajan kaksi koulukuntaa on hallinnut va-
laistussuunnittelua: arkkitehtoninen valaistussuunnittelu ja 
energiankulutukseen keskittynyt tekninen valaistussuunnit-
telu. Ensiksi mainittu on keskittynyt estetiikkaan ja tunnel-
maan, ja se on edistänyt hienoja valaistuskokonaisuuksia 

museoissa, kirkoissa, vierailukeskuksissa, hotelleissa ja ra-
vintoloissa. Jälkimmäinen on keskittynyt valoon toiminnalli-
sena hyödykkeenä ja kustannuseränä, ja se on edistänyt kus-
tannustehokasta valaistusta vähittäiskaupan ympäristöissä, 
toimisto- ja opetustiloissa sekä yhä enemmän katuvalais-
tuksessa. Molemmat koulukunnat ovat osaltaan parantaneet 
valaistusta kokonaisuutena, mutta kummassakaan lähtökoh-
tana ei ole ollut yksilö. 

Ymmärrys siitä, miten ihmisen mieli ja keho reagoivat va-
laistusolosuhteisiin, on viime vuosien aikana kehittynyt ko-
konaan uudeksi tieteenalaksi. Siinä kehitetään ymmärrystä 
siitä, miten oikea valaistus voi edistää hyvinvointiamme. Yksi 
alue, jossa tämä on erityisen kiinnostavaa ja tärkeää, on ter-
veydenhuolto, erityisesti sairaalaympäristö. Hyvin yksinkertai-
sia esimerkkejä tästä voisivat olla oikeanlaisen valaistuksen 
käyttö potilaan rauhoittamiseen ja rentouttamiseen ennen 
leikkausta, ja vastaavasti mukavan ja energisoivan tunteen 
luomiseen leikkauksen jälkeisen elpymisen yhteydessä. 

Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin Smart Building 
-ohjelma edistää älykkään rakentamisen toimijoiden välistä 
kauppaa Suomessa ja Saksassa ja sillä on potentiaalia lisätä 
ihmisten hyvinvointia molemmissa maissa. Loistava tarkoi-
tusperä hankkeelle! 

Philip Aminoff on teollisuusyhtiöiden Helvar Mercan ja Helectronin halli-
tusten puheenjohtaja, yritysten Veho (autokauppa), Helvar (valaistusohjaus), 
Fastems (tehdasautomaatio) ja Electrosonic (audiovisuaaliset ratkaisut) hal-
litusten varapuheenjohtaja, Perheyritysten Liiton hallituksen puheenjohtaja, 
Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin hallituksen varapuheenjohtaja ja 
ESMT Berliinin Hidden Champions Instituten advisory boardin jäsen.
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Ihmiskeskeinen valaistus 
älykkäissä rakennuksissa
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Sanapari ”Smart Building” viittaa sekä älykkääseen 
rakentamiseen että älykkääseen rakennukseen. 
Käytännössä molemmat osa-alueet liittyvät vah-
vasti koko rakennusalan asteittaiseen digitalisaa-
tioon suunnitteluvaiheesta rakennusten elinkaaren 

loppuun.
Rakennustoiminnan ja käytön tehostamisen lisäksi digi-

talisointi johtaa myös palvelutarjonnan lisääntymiseen ja pa-
rantumiseen: kiinteistöt tuottavat ja tarjoavat asukkaille tai 
käyttäjille parempia tai osin uusia ”palveluja”. Älykkäät ra-
kennukset auttavat ihmisiä lisäämään käyttömukavuutta ja 
tehostamaan kiinteistön toimintoja. Tämä tuottaa lisäarvoa 
omistajille ja lisää kiinteistön arvoa koko sen elinkaaren ai-
kana. Rakennusten huoltoliikkeet voivat tarjota kiinteistön 
käyttäjille lisäpalveluja, jotka tuovat lisätuloja huoltoliikkeille.

Tehokkuudesta elämänlaadun parantamiseen
Rakennustietomallinnusta (BIM) käytetään jo rakennus-
ten suunnittelun tai remontoinnin yhteydessä. Mallinnuksen 
avulla luodaan digitaalinen ja dynaaminen kuva rakennuk-
sesta fyysisten ja toiminnallisten ominaisuuksien kera. Näitä 
tietoja voidaan käyttää perustana rakennuksen eri sidos-
ryhmien päätöksenteolle kaikissa rakennusvaiheissa, myö-
hemmässä toimintavaiheessa sekä purkamisen yhteydessä. 
Suomi on ollut tässä edelläkävijämaa, Saksassa taas on tällä 
hetkellä huutava pula BIM-osaajista. 

Älykkäät rakennusratkaisut tuovat parannuksia yhteen tai 
useampaan seuraavista alueista:

· kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys
· huolto ja turvallisuus
· mukavuus ja elämänlaatu

Saksan energiankulutuksesta 35 prosenttia koituu rakennus-
ten kokonaisenergiankulutuksesta. Tuosta 35 prosentista noin 
4/5 aiheutuu kiinteistöjen lämmityksestä. Kuuma vesi, valais-

tus ja ilmastointi jakavat loput noin 20 prosenttia. Energian-
kulutusta voidaan vähentää nykyaikaistamalla rakennusten 
lämpö-, valaistus- ja ilmastointiratkaisuja. Lisäksi rakennuk-
set voivat alkaa tuottaa osan tarvitsemastaan energiasta itse. 
Rakennusten energiatehokkuusjärjestelmien (BEMS/ Building 
Energy Management Systems) avulla voidaan säästää jopa 40 
prosenttia rakennuksen energiankulutuksesta hallitsemalla 
ja ohjaamalla kaikkia energiankulutuslähteitä.

Rakennukset saavat ”aistit”, jotka vaihtelevat yksinker-
taisista antureista korkearesoluutioisiin kameroihin. Niiden 
avulla kerättyjä tietoja käytetään (usein) automaattiseen pää-
töksentekoon, kuten kulunvalvontaan, palohälytyksiin, paik-
katietojen hallintaan ja ennakoivien huoltotoimien järjestä-
miseen. Rakennusten hallintajärjestelmät oppivat tuntemaan 
asukkaat tai käyttäjät ja varmistavat, että he kaikki tuntevat 
olonsa mukavaksi oleskelutiloissa (ml. lämpötila, valoisuus 
ja ilmanlaatu). Kaikki nämä ohjausmekanismit käyttävät yhä 
enemmän tekoälysovelluksia kerätyn datan analysointiin ja 
entistä parempien päätösten tekemiseen.

Rakennusten energiatehokkuus Saksan fokuksessa
”Energiewenden” puitteissa Saksan tavoitteena on vähen-
tää energiankulutusta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä 
vuoteen 2008 verrattuna ja puolittaa maan energiankulutus 
vuoteen 2050 mennessä. Tätä varten Saksassa suunnitellaan 
erityisesti kiinteistöalaa koskevia muutoksia – rakennuskanta 
aiotaan muuttaa lähes ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 men-
nessä. Tämä saavutetaan hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa 
ja lisäämällä energiatehokkuutta.

Saksan talous- ja energiaministeriön mukaan digitaali-
set ratkaisut, ts. smart building -ratkaisut, edistävät merkit-
tävästi edellä mainittujen siirtymävaiheen ilmastotavoittei-
den toteutumista rakennusalalla. Tavoitteiden toteutuminen 
varmistetaan lakimuutoksilla, kuten energiansäästölailla 
(Energieeinsparungsgesetz, EnEG), energiansäästöase-
tuksella (Energieeinsparverordnung, EnEV) ja uusiutuvien 
energialähteiden lämpölailla (Erneuerbare-Energien-Wär-
megesetz, EEWärmeG). Lisäksi valtion rahoituslaitokset tar-
joavat rahoitusratkaisuja rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseksi.

Smart Building
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Saksan kiinteistökannalla  
suuret korjaustarpeet
Saksassa etenevä kaupungistuminen, 
lisääntynyt väestönkasvu maahanmuu-
ton kautta ja myös väestön vanhenemi-
nen vaikuttavat lukuisiin uusiin raken-
nushankkeisiin. Tämä näkyy etenkin 
suurkaupungeissa, joissa smart buil-
ding -ratkaisuja otetaan jo huomioon 
suunnittelussa.

Lisäksi yli puolet Saksan noin 21 mil-
joonan rakennuksen rakennuskannasta, 
erityisesti asuinrakennukset, on raken-
nettu yli 40 vuotta sitten. Siten raken-
nuskanta ei enää täytä nykyisen lainsää-
dännön ja ei-oikeudellisten tavoitteiden 
edellyttämää tasoa. Niiden kunnostami-
nen tehokkuus-, kestävyys- ja elämän-
laatustandardin lisäämiseksi on näin 
ollen jatkuva prosessi, joka vaatii myös 
smart building -ratkaisuja.

Suomalaiset smart building -ratkaisut 
kohtaavat Saksan markkinat
Muun muassa Suomen erityiset sääolot 
ovat kannustaneet suomalaisia kehit-

tämään älykkäitä ja resurssitehokkaita 
ratkaisuja rakennuksiinsa. Nämä ratkai-
sut kiinnostavat saksalaisia rakennus-
alan toimijoita. 

Smart Building -vientiohjelmamme 
tavoitteena on viedä suomalaiset osaajat 
Saksan markkinoille. Ohjelman osallis-
tujille tehdään markkinointisuunnitelma, 
he pääsevät tapaamaan yrityskohtaisesti 
valittuja potentiaalisia liikekumppaneita 
ja saavat näkyvyyttä viestintäkanavis-
samme. Ohjelma alkaa huhtikuussa 
2019 ja päättyy vuoden 2020 alkukesään.

Smart Building -ohjelma on sak-
salais-suomalaisen digikumppanuus-
hankkeen toinen ohjelma. Vuoden 2018 
lopussa päättyneen Industrie 4.0 -ohjel-
man suomalaisosanottajat pääsivät Sak-
san markkinoille, tai yli kaksinkertaisti-
vat liiketoimintansa Saksassa. 

HALUATKO OSALLISTUA  
VIENTIOHJELMAAN TAI  
TARVITSETKO LISÄTIETOJA? 

OTA YHTEYTTÄ:  
Oliver Boldt
oliver.boldt@dfhk.fi | 050 308 2094
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Saksin alue oli teollistumisen 
edelläkävijä Euroopassa, sillä 
siellä teollistuminen alkoi jo 
1800-luvulla ensimmäisten 
konepajayritysten perustami-

sen myötä. Ensimmäinen Saksassa ra-
kennettu veturi, ensimmäinen kuuden 
sylinterin moottori, keskitetty vaihdevipu 
autossa – kaikki nämä ovat innovaatioita 
Saksin alueelta. 

Vahvat ja perinteiset teollisuusalat 
ovat Saksin alueen yrityskentän selkä-
ranka. Suurin osa liikevaihdosta muo-
dostuu autoteollisuuden sekä kone- ja 
laitesuunnittelun piirissä ja sähkötek-
niikan / mikroelektroniikan aloilla. Vuo-
desta 1990 lähtien yli 6 000 yritystä on 
rakentanut tai hankkinut pysyvän toimi-
paikan Saksin alueella. Saksin talous on 
vuodesta 2000 tähän päivään mennessä 
kasvanut yli 20 prosenttia.

Vahvat auto- ja  
konepajateollisuuden toimijat
Noin 200 vuoden ajan alueelta on tullut 
maailmankuuluja tekstiili-, työkalu- ja 

Saksan Silicon Valley

Tutustu Saksiin lokakuussa 2019 
Järjestämme 10.–12.10.2019 syys-
kokouksemme Saksin osavaltion 
pääkaupungissa Dresdenissä. Ter-
vetuloa mukaan tutustumaan life 
science -teollisuuteen, alan sak-
salaisiin startupeihin, kuuluisaan 
Semperoperiin ja tietysti mahtavaan 
jäsenverkostoomme. 

LISÄTIETOJA: 
elina.annala@dfhk.fi

painokoneita. Noin 45 000 työntekijällä ja 
noin 1 000 yrityksellään konepajateolli-
suus on yksi Saksin osavaltion tärkeim-
mistä teollisuudenaloista.

Lisäksi alueella toimivat lähes kaikki 
suurimmat saksalaiset autonvalmistajat: 
Volkswagenilla, BMW:llä ja Porschella 
on osavaltiossa viisi ajoneuvo- ja moot-
toritehdasta sekä noin 780 alihankki-
jaa, laitetoimittajaa ja palveluntarjoajaa. 
Autoteollisuuden palveluksessa on yli 95 
000 työntekijää ja se on Saksin suurin 
teollisuushaara. Porsche avasi Leipzigiin 
vuonna 2002 kokoonpanolinjan, jossa 
se valmistaa tätä nykyä kaksi kolmas-
osaa tuotannostaan. Myös BMW investoi 
Leipzigiin: yritys on investoinut yli kaksi 
miljardia euroa uuteen tehtaaseen ja 
konttorikompleksiin.

Silicon Saxony
”Silicon Saxony” on Saksan ja Euroopan 
suurin ja maailman viidenneksi suurin 
mikroelektroniikkaklusteri. Joka kol-
mannessa Euroopassa tuotetussa si-
russa on merkintä ”Made in Saxony”. 

ICT-arvoketjun eri vaiheissa toimii noin 
2 300 yritystä, joilla on yhteensä 60 000 
työntekijää.

Life science -hotspot
Noin 350 bioteknologia-, lääke- ja lää-
ketieteellisen teknologian yritystä te-
kee yhteistyötä yli 30 tutkimuslaitoksen 
kanssa. Painopisteenä ovat regeneratii-
visen lääketieteen (esim. kudosteknolo-
gia), diagnostiikan, molekyylibiologian, 
bioinformatiikan, jatkuvan seurannan 
sekä implanttien ja proteesien alat.

Liiketoimintamahdollisuuksia  
suomalaisyrityksille
Saksin innovaatioyhteistyön painopis-
teenä ovat toimialueiden rajat ylittävät 
aiheet, kuten kevytrakenteet, energian 
varastointitekniikat, sähköliikenne tai 
orgaaninen ja joustava elektroniikka.

Suomalaisyritysten mahdollisuudet 
päästä osaksi teollisuustuotannon arvo-
ketjua piilee nimenomaisesti ympäristö- 
ja digiosaamisessa. 
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SAKSALAISET 
STARTUPIT 
SLUSHISSA 

Vuoden pimeimpään aikaan kansainvälisen tekno-
logian ja startup-kentän huomio keskittyy Helsin-
kiin. Syynä tähän on tietenkin Slush. Vuodenajan 
sään mukaan nimetty tapahtuma on mullistanut 
startupien ja sijoittajien välisen dynamiikan – ja 

me olimme tapahtuman virallinen kumppani jo kolmannen 
kerran. 

Vuonna 2018 toimme Slushiin ennätysmäärän saksalaisia 
startupeja yhteistyössä saksalaisten osavaltioiden ja aluei-
den kanssa. Mukana oli 38 startupia Hannoverista, Mecklen-
burg-Etu-Pommerista, Baden-Württembergistä ja Hesse-
nistä. Useimmat heistä olivat ensi kertaa Pohjoismaissa. 
Matkan aikana yritykset tutustuivat mm. Espoo Innovation  
Gardeniin ja osallistuvat Slushiin. Nämä ja useat muut 
saksalaisstartupit myös pitchasivat Slushissa järjestämäs-
sämme Germany Pitching Stage -tapahtumassa. 

 
Valmistautuminen on tärkeintä 
Oheisohjelma alkoi päivää ennen Slushia: Slush-viikkomme 
käynnistyi rennossa ilmapiirissä Espoossa, Urban Mill -yhtei-
sön tiloissa. Tarjosimme yhteistyössä paikallisten järjestöjen 
ja asiantuntijoiden kanssa startupeille valmennusta eri ai-
heista: menestyksekkäästä pitchauksesta, oikean kehonkie-
len vaikutuksesta, oikeudellisista kysymyksistä startup-alalla 
aina keskusteluun suomalaisesta työelämästä. 

”Slushin koon huomioon ottaen tapahtuma voi olla iso 
haaste monille nuorille yrityksille. Myös tästä syystä pidämme 
Kauppakamarin roolia tärkeänä”, toteaa Jochen Faugel Arc-
ticStartupista. ArcticStartup tukee ja rahoittaa startup-yhtei-
söä Helsingissä. Organisaatio oli myös mukana seminaarissa, 
jossa osallistujien pitchauksia harjoiteltiin sekä muokattiin 
sopivaan ja toimivaan muotoon. 

 
Germany @ Slush 2018 
4. joulukuuta osallistujat suuntasivat epävakaassa kahden 
asteen sadekelissä futuristisesti sisustetulle messualueelle. 
Lavaohjelmassa valokeilaan nousi menestyneitä yritysten pe-
rustajia, startup-pioneereja ja kokeneita sijoittajia. Mukana 
oli mm. Amazonin, Eventbriten ja Supercellin edustajia, jotka 
jakoivat näkemyksiään teknologian ja yhteiskunnan tulevai-
suudesta. Vuonna 2018 tekoäly nousi keskeiseksi aiheeksi 
monessa puheenvuorossa. Näytteilleasettaja-alueella suur-
ten kansainvälisten teknologiakonsernien joukossa esillä 
olivat myös globaalit saksalaisyritykset Bosch, Siemens ja 

Porsche. Alueelle oli myös pystytetty meidän järjestämä, huo-
miota herättävä Saksaa innovaatiomaana markkinoiva ”Ger-
many”-osasto, jossa osavaltioiden delegaatiot olivat yhdistä-
neet voimansa. 

 
German Pitching Stage 
Saksalaisille startupeille Slushin kohokohta oli ”German Pit-
ching Stage”, jonka järjestimme ensimmäisenä tapahtuma-
päivänä. Siinä kaikki startupit pääsivät esittäytymään yleisölle 
ja potentiaalisille sijoittajille ja yhteistyökumppaneille.  

Faugel tunsi joitakin startupeja entuudestaan, mutta ta-
pahtuman aikana hän pääsi tutustumaan uusiin lupaaviin 
nuoriin yrityksiin: ”Pääsin tutustumaan mm. erottuviin start- 
upeihin, kuten Styng, joka keskittyy tatuointialaan, tai teko- 
älyyn pohjautuviin startupeihin, kuten Vialytics, joka on otta-
nut isoja edistysaskeleita viime vuoden Slush-osallistumisen 
jälkeen.” Joukkoon mahtui paljon eri-ikäisiä motivoituneita 
yrittäjiä ja lukuisia ideoita, joilla on suuri potentiaali. 

Osallistujat oli jaettu viiteen aiheen mukaiseen kategoriaan  
ja heillä oli kolme minuuttia aikaa pitchata yritysideansa ja 
vastata kysymyksiin. Ensimmäisenä vuorossa oli vakuu- 
tusteknologia ja yritysohjelmistot, jota seurasivat tekoäly,  
laajennettu todellisuus (XR) ja sosiaalinen media sekä verk-
kokaupat, vähittäiskauppa ja markkinointi. Jokaisen pääkate-
goriavaiheen jälkeen pidettiin verkostoitumistauko, jonka ai-
kana oli mahdollisuus keskustella suoraan startupien kanssa 
ja tutustua perustajiin henkilökohtaisesti samalla saksalaisia 
pretzeleitä ja virvokkeita maistellen. ”Olen käynyt muutamia 
mielenkiintoisia keskusteluja potentiaalisten asiakkaiden ja 
jakelijoiden kanssa, joita aletaan nyt viedä eteenpäin”, GWA 
Hygienen Tobias Gebhart kertoo.  

”AHK ei pelkästään tuo saksalaisia startupeja ja ekosys-
teemin muita toimijoita yhteen, vaan tukee myös valmistautu-
misprosessissa”, Faugel kertoo. Hänen mukaansa juuri tä-
mänkaltainen tuki on ensiarvoisen tärkeässä osassa nuorelle 
yritykselle. Valmentautuminen näkyi monen startupin sana-
valmiissa ja luontevassa esiintymisessä.  

VUODEN 2018 SLUSHISSA SAKSALAISOSANOTTO 
OLI ENNÄTYKSELLISELLÄ TASOLLA:  

• 467 saksalaista kävijää (kolmanneksi eniten  
Suomen ja Ruotsin jälkeen) 

• 187 saksalaista startupia (kolmanneksi eniten 
Suomen ja Ruotsin jälkeen) 

• 109 saksalaista sijoittajaa (neljänneksi eniten 
Suomen, Ison-Britannian ja USA:n jälkeen) 

Vuonna 2019 olemme järjestämässä entistä  
suurempaa saksalaisstartupien esiintuloa  
Slushissa. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä! 

LISÄTIETOJA: 
David Wunder | +358 50 435 0717 
david.wunder@dfhk.fi
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taa vapaasti ja itse vastuun kantaen, sekä hyvästä yhteis-
työstä ja työilmapiiristä kollegoitteni kanssa. Uusi asiakas-
projekti tai positiivinen palaute asiakkaalta tekevät hyvästä 
työpäivästä aivan erityisen työpäivän.

Sinä aikana, kun olen ollut Kauppakamarissa,  
mieleeni on jäänyt erityisesti… 
...sen ainutlaatuinen asema Saksan ja Suomen välisessä 
kaupassa – meidän jäsenemme tekevät suuren osa tästä 
kaupasta. Myös se, miten Kauppakamari on osa globaa-
lia verkostoa, johon kuuluvat Saksan kauppakamarit ulko-
mailla, Saksan teollisuus- ja kauppakamarit sekä niiden 
kattojärjestö. Meidän avulla on voinut löytää kontakteja Sak-
sasta tai Suomesta, mutta nykyään voimme tarjota kontak-
teja mistäpäin maailmaa tahansa!

Odotan erityisesti…
...Smart Building -ohjelmaa, josta pitäisi tulla vähintään 
yhtä menestyksekäs kuin juuri äskettäin loppunut In-
dustrie 4.0 -ohjelma. Lisäksi odotan tulevaa kevättä, kun 
FC Germania Helsinki -jalkapallojoukkue (meidän kesken 
“DIE Mannschaft” eli “SE joukkue”) pääsee pelaamaan ja 
ottamaan seuraavan pienen askeleen kohti Suomen ykkös-
liigaa. 

Olen Suomessa, koska… 
...hain aikoinaan vaihto-opiskelupaikkaa Erasmus-ohjelman 
kautta ja laitoin hakemukseen rastin Helsingin kohdalle. Heti 
ensimmäisten viikkojeni aikana tapasin suomalaisen vaimoni.

Suomessa pidän erityisesti…
...suomalaisten rennosta ja tuottavasta työ- ja elämäntavasta 
ja ainutlaatuisesta luonnosta erityisesti Lapissa.

Päätehtäväni on… 
...Kauppakamarien palvelujen myynti ja projektien toteutus 
suomalaisten ja saksalaisten yritysten kanssa, jotka haluavat 
kasvaa toisessa näistä maista. Tässä voin hyödyntää pitkäai-
kaista kokemustani kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin 
parissa useammassa teknologiayrityksessä. Tällä hetkellä 
etsin muuan muassa osallistujia meidän vuoden kestävään 
Smart Building -ohjelmaamme, jossa viemme suomalaisia 
teknologiayrityksiä Saksaan. Teemme heille suunnitelman 
markkinoille menoa varten ja sovimme tapaamiset tulevien 
asiakkaiden ja muiden sopivien saksalaisten rakennusalan 
toimijoiden kanssa.

Nautin työssäni erityisesti… 
...vaihtelevista työtehtävistä ja projekteista, joita saan toteut-

+358 50 308 2094
oliver.boldt@dfhk.fi 

LYHYESTI:
Nimi: Oliver Boldt
Tehtävä: Senior Advisor ja Market Entry and 
Business Development –osaston varajohtaja
Kauppakamarin palveluksessa: 2016

Henkilökunta kulissien takana

KAUPPAKAMARIN TEKIJÄT | 
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Kreetta pyytää ystävältään Da-
nielilta: “Voisitko antaa mi-
nulle Stift”. “Kynän”, opet-
taja korjaa kuusivuotiasta. 
Kreetta ja Daniel ovat molem-

mat ensimmäisellä luokalla, Kreetan 
suomalaiset vanhemmat ovat Aache-
nissa UPM:llä töissä ja Danielin äiti on 
naimisissa saksalaisen kanssa. Maa-
nantai-iltapäivisin Daniel ja Kreeta käy-
vät Aachenin Suomi-koulussa, jossa he 
vahvistavat ja ylläpitävät kielitaitoaan ja 
kulttuurintuntemustaan.

Suomen kieli ja kulttuuri ulkomailla
Suomi-kouluja on 45 maassa ja opetuk-
seen osallistuu noin 4 000 koululaista. 
Suomi-koulua käyvät 3–18-vuotiaat lap-
set, joiden vanhemmista toinen tai mo-
lemmat ovat Suomesta ja jotka asuvat 
joko pysyvästi tai väliaikaisesti ulko-
mailla. Maailmassa tällaisia kouluja on 
yhteensä yli 150. Suomen kielen ohella 
opetussuunnitelmaan kuuluvat myös 
Suomen kulttuuri ja historia. Opetuk-
sessa käsitellään erityisesti suomalaisia 
juhlapäiviä ja ympäri vuoden leivotaan 
lukematon määrä Runebergin torttuja, 
laskiaispullia ja joulutorttuja, jotta lap-
set saisivat hyvän käsityksen elämästä 
Suomessa, vaikka he eivät Suomessa 
asukaan.

Koulujen opetus on paikallisen kou-
lun opetusta täydentävää ja opetusta on 
usein myös viikonloppuisin.

SUOMI-KOULUT SAKSASSA
Opetusta 60-luvulta lähtien
Ensimmäinen Suomi-koulu perustettiin 
Kanadaan jo 1960-luvulla. Nykyään eri 
puolilta Saksaa löytyy yhteensä 24 Suo-
mi-koulua ja suurten kaupunkien, kuten 
Berliinin ja Hampurin rinnalla kouluja 
on myös pienemmissä kaupungeissa, 
kuten Etelä-Saksan Ulmissa. Esimer-
kiksi Berliinissä on tällä hetkellä 13 
opetusryhmää ja Hampurissa kuusi ryh-
mää. Viime vuonna Saksan Suomi-kou-
luissa oli yhteensä 838 oppilasta ja 80 
opettajaa.

Uuden opetusryhmän minimiryhmä-
koko on kuusi lasta. Lisäksi lasten tulee 
olla iältään ja kielitaitotasoltaan lähellä 
toisiaan. Ryhmät tapaavat yleensä ker-
ran viikossa.

Koulujen toimintaa rahoitetaan osin 
vanhempien maksamilla lukukausimak-
suilla. Tukea opettajien palkanmaksuun 
voidaan hakea Suomi Seura ry:n kautta 
myös Opetushallitukselta.

Vanhemmille on tärkeää, että hei-
dän lastensa henkilökohtainen side 
Suomeen säilyy. Suomi-koulussa käynti 
helpottaa myös paluumuuttoa Suomeen 

tai siirtymistä suomalaiseen yritykseen 
ulkomailla.

”Maailmalla asuu valtava joukko 
lapsia ja nuoria, jotka ovat kahden tai 
useamman kulttuurin ja kielen kasvat-
teja. Aikuisina osasta näistä lapsista 
tulee kansainvälisiä tieteen, taiteen tai 
talouden innovaattoreita, päättäjiä tai 
vaikuttajia, joilla on positiivinen merkitys 
myös Suomen tulevaisuudelle. Suurelle 
osalle heistä maailmalla toimivat Suo-
mi-koulut ovat vanhempien ja Suomen 
sukulaisten lisäksi tärkeä yhteys Suomen 
kieleen, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. 

Suomi-kouluissa näille lapsille ja 
nuorille annetaan täydentävää ope-
tusta suomen kielestä sekä tutustute-
taan heitä suomalaisiin perinteisiin ja 
kulttuuriin. Kun maan valtakieli on muu 
kuin suomi, ja lapsen tai nuoren ainoa 
säännöllinen kontakti suomen kieleen 
on oma äiti tai isä, Suomi-kouluilla on 
merkittävä rooli tukea lapsen tai nuoren 
suomalaista identiteettiä monikulttuu-
risessa ympäristössä”, kertoo Pia God-
deris, Saksan Suomi-koulujen neuvoston 
puheenjohtaja. 

SUOMIKOULUT
http://www.rengas.de/osallistu/Suomi-koulut
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Saksa on paras maa  
startup-yrityksille  
– Suomi on sijalla yhdeksän 
TUTKIMUSYHTIÖ NIMBLEFINS VERTAILI 50 eurooppalaista maata selvittääkseen, mil-
laiset olosuhteet ne tarjoavat startup-yrityksille. Vertailussa arvioitiin neljää eri 
tekijää: työvoiman laatua, bisnesilmapiiriä, yritystoiminnan kuluja ja talouden kun-
toa. Pisteet eri maille annettiin laskemalla näiden neljän tekijän keskiarvo. 

Saksa on listan kärjessä 5,5 kokonaispisteellä. Seuraavana tulevat Iso-Britan-
nia 5,9 pisteellä ja Irlanti 6,2 pisteellä. Suomi päätyi 6,8 pisteellä listan yhdeksän-
nelle sijalle Norjan ja Ruotsin jälkeen. 

Saksalainen 
Mutares AG 
ostaa Normek-
konsernin
SAKSALAISEN MUTARES AG:N omistuk-
sessa oleva Donges Group on osta-
nut teräsrakennevalmistajan Normek 
Oy:n ja sen ruotsalaisen tytäryhtiön.

Normek valmistaa ja asentaa ra-
kennusten teräsrunkorakenteita sekä 
lasi-, alumiini- ja kevytelementtijul-
kisivuja. Esimerkiksi uuden Oodi-kir-
jaston teräsrakenteet ovat yrityksen 
toimittamat. 

UTU ostaa Hager Groupin 
liiketoiminnot 
URHO TUOMINEN OY (UTU) ja saksalainen Hager Group ovat tehneet aiesopi-
muksen, jonka mukaan Hager Group myy Norjan-liiketoimintonsa UTU:lle. 

Hager Group on asuin-, liike- ja teollisten rakennusten sähköistämisessä 
tarvittavien tuotteiden ja ratkaisujen johtava toimittaja. Yhtiön liikevaihto on 
noin 1,9 miljardia euroa ja se työllistää 11 400 henkilöä. 

Exel Composites 
sulkee tehtaansa 
Saksassa 
EXEL COMPOSITES KONSERNI lopet-
taa tuotannon Voerden tehtaassaan. 
Tehdas sijaitsee Ruhrin alueella län-
tisessä Saksassa. Voerden tehtaassa 
on valmistettu komposiittiprofiileja 
pääasiassa telekommunikaatioalalle. 
Tuotantolaitoksen sulkemisen myötä 
23 työntekijältä loppuvat työt.  

Oras Group sulkee 
Burglengenfeldin 
tehtaansa Saksassa 
VESIHANOJEN VALMISTAJA ORAS GROUP 
sulkee Baijerin Burglengenfeldissä 
sijaitsevan tehtaansa. Tuotantoa jat-
ketaan edelleen yrityksen muissa teh-
taissa Raumalla, Tšekin Kralovicessa 
ja Puolan Olesnossa. Tehtaan sulkemi-
sen myötä noin 170 työntekijää menet-
tää työpaikkansa. 
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Mercedes-AMG 
ja Konecranes 
solmivat uuden 
yhteistyösopimuksen 
FORMULA 1 -TALLI MERCEDES-AMG ja 
Konecranes ovat julkistaneet, että  
Konecranesista tulee F1-tallin uusi 
virallinen toimittaja. Talli käyttää jo 
ennestään Konecranesin laitteita tek-
nologiakeskuksessaan Brackleyssä 
Englannissa. Uuden yhteistyön myötä 
Mercedes saa käyttöönsä Konecranesin 
uusimmat teknologiat, jotka yhdistävät 
tiedon, laitteet ja ihmiset toisiinsa. 

Suomalainen Glaston laajentaa 
Saksaan yrityskaupalla 
SUOMALAINEN LASINJALOSTUSTEKNOLOGIAA KEHITTÄVÄ ja myyvä Glaston 
ostaa Saksassa toimivat Bystronic Maschinen AG:n ja Bystronic Lenhardt 
GmbH:n tytäryhtiöineen 68 miljoonan euron yritysarvolla. Bystronic glass on 
tällä hetkellä osa monialaista sveitsiläistä Conzzeta Groupia. 

Saksalaisia ja suomalaisia yrityksiä maailman 250 suurimman vähittäis-
kauppaketjun joukossa 

Deloitten vuosittainen Global Powers of Retailing 2019 -tutkimus listaa 
maailman 250 suurinta vähittäiskauppaa. Vertailukohtana on käytetty vuo-
den 2017 liikevaihtoa.  

 TOP 10 -listalla on seitsemän amerikkalaisyritystä, kaksi saksalaisyri-
tystä ja yksi isobritannialainen yritys. Amerikkalainen Wal-Mart on edelleen 
maailman suurin vähittäiskauppaketju 500 miljardin dollarin liikevaihdolla. 
Toiselta ja kolmannelta sijalta löytyvät amerikkalaiset Costco ja The Kro-
ger Co. Amazon pitää sijaa 4 ja Lidl-kauppaketjun omistava saksalainen 
Schwarz Group on listan 5.  

Suurimpia saksalaisyrityksiä ovat Schwarz Group (5.), Aldi Einkauf GmbH 
& Co. oHG (8.), Edeka Group (17.) ja REWE Combine (19.). Suomen vähittäis-
kauppamarkkinoita hallitsevat S-ryhmä ja Kesko löytyvät sijoilta 88. ja 128. 

Saksalais-suomalaista 
kiinteistökauppaa
SAKSALAINEN KIINTEISTÖYHTIÖ QUADORO 
DORIC on ostanut Folkskolans Vänner 
R.F. -yhdistykseltä “Diana”-nimisen talon 
Helsingin keskustasta. Yrityksen toimi-
tusjohtaja Michael Denk kertoo, että kiin-
teistön oston syynä on Suomen talouden 
positiivinen kehitys ja keskimääräistä pa-
remmat puitteet kiinteistösijoittamiselle. 

Saksalainen omaisuudenhallintayhtiö 
Schroder Real Estate on hankkinut toi-
mistotalon Helsingin keskustasta kor-

kealla, kaksinumeroisella miljoonasum-
malla. Kiinteistössä on yli 11 200 neliötä 
toimistotilaa, josta 98 prosenttia on tällä 
hetkellä vuokrattuna. 

Patrizia Immobilien AG:n hallinnoima 
rahasto myy Helsingissä sijaitsevan toi-
mistotalon suomalaiselle eQ Liikekiin-
teistöt -erikoissijoitusrahastolle. Yhtiö 
hankki kiinteistön heinäkuussa 2016 ja 
myy sen nyt 41 miljoonan eurolla eteen-
päin.  
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VERTAILUSSA  

Saksa  Suomi

SÄHKÖAUTOJEN MÄÄRÄ (1/2019) 

83 200 2 404 

Muutama vuosi sitten Park-
kisähkön perustajat miet-
tivät, kuinka sähköautojen 
määrää saataisiin lisät-
tyä. “Tekemällä niiden 

käytöstä yksinkertaisempaa” oli ajatus, 
jonka pohjalta he kehittivät järjestel-
män, jonka avulla melkein kaikilla suo-
malaisilla parkkipaikoilla voidaan ladata 
sähköauto ja mitata oma sähkönkulu-
tus. Suuret suomalaiset yritykset ovat jo 
ottaneet ratkaisun käyttöönsä ja nyt kii-
karissa ovat Saksan markkinat.

Idea Parkkisähköön syntyi Jukka 
Järvisen ja Heikki Suonsivun huoma-
tessa, että Suomessa lähes kaikilla 
parkkipaikoilla on jo sähköllä toimivat 
lämmitystolpat talvea varten ja niitä 
voitaisiin käyttää sähköauton latauk-
seen. Tämän lisäksi järjestelmästä 
puuttuu vain toimiva sähkönkulutuksen 
mittausjärjestelmä.

Muutamien laskelmien jälkeen idea 
kaupallisesta potentiaalista alkoi kehit-
tyä. Ideasta siirryttiin käytäntöön ja näin 
syntyi Parkkisähkö. Älykäs sähköyk-
sikkö mittaa käyttäjäkohtaisen sähkön-
kulutuksen ja lataukseen käytetty sähkö 
hyvitetään automaattisesti asunto-osa-
keyhtiölle. Tällöin latauspaikan käyttäjä 
maksaa sähköstä oman kulutuksensa 
mukaisesti. Älykkään energianhallin-
noinnin avulla sähköä voidaan jakaa 
tasaisesti kaikille autoille siten, että 
parkkialueen latauskapasiteetti riittää 
suurelle määrälle ajoneuvoja.

Saksa on Parkkisähkölle tärkeä  
ja iso markkina-alue
Keskeinen tekijä menestykselle ovat 
kumppanuudet. Parkkisähkö ei aio tu-
levaisuudessa enää keskittyä käytännön 
asennustyöhön, vaan ulkoistaa tämän 
yhteistyökumppaneille. “Tällainen liike-
toimintamalli on välttämätön, jotta kan-
sainvälistyminen voi olla menestykse-
kästä. Parkkisähkön tavoitteena ovat nyt 
maailmanmarkkinat”, kertoo Räsänen. 

Saksalaiset asiakkaat ovat vaativia 
tekniikan suhteen, toisaalta taas suo-
malaiset sähköjärjestelmät ovat ke-
hittyneempiä. Saksan markkinoiden 
erikoisuutena on vahva kytkös autoteol-
lisuuteen. Parkkisähkö ja BMW ovat-
kin jo toteuttaneet yhden yhteisen tut-
kimusprojektin ja neuvottelut muiden 
alan toimijoiden kanssa ovat parhaillaan 
käynnissä. 

Parkkisähkö on luonut pohjaa Sak-
san markkinoilleen kahden vuoden 
ajan. Yritys on ollut esillä messuilla ja 
on palkannut helmikuussa 2019 ensim-
mäisen saksankielisen työntekijänsä 
saadessaan ensimmäisen toimeksian-
non Saksasta. “Toivomme, että saamme 
Saksasta merkittävää kasvua liikevaih-
dollemme. Yhteistyö Saksalais-Suo-
malaisen Kauppakamarin kanssa on 
meille hyvin tärkeää, sillä huomasimme 
heti, että menestyäkseen Saksassa on 
tunnettava maa ja sen tavat. Mutta nyt 
olemme valmiita ottamaan seuraavan 
askeleen”, Räsänen toteaa. 

Sähköauton lataus- 
ja mittausjärjestelmä 
Suomesta
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28,3 % 13,0 %
TUPAKOIVIEN HENKILÖIDEN OSUUS

(19,0 milj.) (0,71 milj.)

VANHIN VANKILA

1716 1 881
JVA Waldheim Helsingin vankila

LUOSTAREIDEN MÄÄRÄ

2 320 18

NAISTEN ÄÄNIOIKEUS SALLITTU

1918 1906

RAKENNUSTEN MÄÄRÄ

21  
milj.

1,5  
milj.
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Hannover Messe 
1.–5.4.2019 
Hannover

Home of Industrial Pioneers 

Vuosittain järjestettävä Hannover 
Messe on teollisuuden alan merkit-
tävin teknologiatapahtuma. Siihen 
osallistuu noin 6500 näytteille- 
asettajaa 75 maasta. Messutarjonta 
on uudistunut ja jakautuu kuuteen  
teollisuudenalaan:
– automaatio ja voimansiirto
– tuotannon digitalisaatio
– energiaratkaisut
– teollinen alihankinta ja 
 sopimusvalmistus
– tyhjötekniikka
– tutkimus ja kehitys

Esillä ovat digitaalisen tuotannon 
ratkaisut, kuten teollinen internet, 
tekoäly, 5G, verkottuneet energiarat-
kaisut, cobotit, ennakoiva kunnossa-
pito ja kevytrakenteet. Näyttelytar-
jonnan lisäksi kävijöille on tarjolla 
laaja valikoima eri teknologian 
osa-alueisiin keskittyviä foorumeita 
ja seminaareja. 

Messuille odotetaan noin 220 000 
kävijää, joista kolmannes tulee Sak-
san ulkopuolelta. Messujen kump-
panimaa tänä vuonna on suomalai-
sille tuttu Ruotsi, joka esittelee uusia 
teknologioita, maan investointimah-
dollisuuksia, kasvustrategioita ja 
tutkimusprojekteja.

LISÄTIETOJA: 
www.hannovermesse.de 

Ligna
27.–31.5.2019
Hannover

People. Technology. Innovations.

Metsä- ja puuntyöstöteollisuus on 
kauan ollut maailmantalouden joh-
tavia teollisuudenaloja ja sen talou-
dellinen merkitys kasvaa edelleen. 
Olemassa olevat puuvarat ja niiden 
kestävä käyttö ilmasto- ja ympäristö-
syistä luovat valtavia mahdollisuuksia 
puuta työstävälle teollisuudelle. Ligna 
Hannover -messut on vakiinnuttanut 
asemansa johtavana messutapah-
tumana, jossa pääsee tutustumaan 
puun koko elinkaareen korjuusta lop-
putuotteeksi. Pääaiheita ovat:
– metsäteollisuus
– sahateollisuus
– puutuoteteollisuus
– raakapuun käsittely
– huonekaluteollisuus
– puukäsityö
– puu energian lähteenä.

Messuille osallistuu noin 1600 näyt-
teilleasettajaa eri puolilta maailmaa, 
Suomesta perinteisesti parisenkym-
mentä. Lähes puolet näytteilleaset-
tajista tulee Saksan ulkopuolelta. 
Ammattikävijöitä Ligna houkuttelee 
noin 90 000 noin 90 maasta. Neljän-
neksellä kävijöistä oli konkreettisia 
investointisuunnitelmia. 

Edellisillä messuilla vuonna 2017 vii-
den messupäivän aikana solmittiin yli 
kaksi miljoonaa liikekontaktia!

LISÄTIETOJA: 
www.ligna.de

EMO Hannover
18.–23.9.2019
Hannover

Smart technologies driving 
tomorrow’s production!

Metallintyöstön maailma avautuu ensi 
syyskuun EMO Hannover -messuilla. 
Tehokkuus, joustavuus ja innovaatiot 
ovat keskeisiä aiheita. Messuille odo-
tetaan yli 2000 näytteilleasettajaa yli 
40 maasta.

Tuotantotekniikan valmistajat eri 
puolilta maailmaa näyttävät, miten 
tuotannon digitalisoinnista ja verkot-
tumisesta saadaan paras hyöty irti. 
Samalla parannetaan yritysten omaa 
kilpailukykyä.

Kuuden messupäivän aikana kävijät 
saavat tutustua valmistavan teolli-
suuden uusimpiin koneisiin, laittei-
siin, komponentteihin, työkaluihin ja 
tuotantojärjestelmiin. 

LISÄTIETOJA:  
www.emo-hannover.de 

LISÄTIETOJA MESSUISTA 
HANNOVERISSA:  
Riitta Ahlqvist | +358 50 382 6256 
riitta.ahlqvist@dfhk.fi

© DEUTSCHE MESSE AG
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MARINE INTERIORS
11.–13.9.2019
Hampuri

Hampurin messut esittää: MARINE 
INTERIORS Cruise & Ferry Global 
Expo, powered by SMM. 

Kyseessä on uusi, eksklusiivisesti 
laivojen sisustukseen ja varusteluun 
erikoistunut ammattitapahtuma, joka 
järjestetään samanaikaisesti Sea-
trade Europe -messujen kanssa. 

Messuilla esitellään tuotteita seuraa-
vista kategorioista:
– hyttimoduulit
– valaistus
– pinnat, lattiat ja katot
– ovet ja ikkunat
– ravintolan, keittön ja  
 baarin varustelu
– kalusteet
– kuntokeskukset ja kylpylät (spa)
– digitaaliset opasteet ja teknologia
– märkätilojen varustelu

Tapahtuman tarkoitus on tarjota 
kauppapaikka erityisesti eurooppa-
laisille laivanrakentajille, niin uusille 
kuin kunnostettaville aluksille. Ham-
purin messuilla on pitkä kokemus 
laivanrakennusalasta sen lippulai-
vatapahtuman SMM:n myötä, jota on 
järjestetty vuodesta 1963.

LISÄTIETOJA:  
www.marineinteriors-expo.com 

didacta
24.–28.3.2020
Stuttgart

Saksan kaksi suurinta koulutusalan 
liittoa – didacta ja Verband Bildungs-
medien – järjestävät maan suurim-
mat koulutusalan ammattilaismessut 
vuorovuosin Stuttgartissa, Kölnissä  
ja Hannoverissa. Vuonna 2020 vuo- 
rossa on Stuttgartin messukeskus, 
jossa edellisillä messuilla vieraili yli 
85 000 alan ammattilaista eteläisen ja 
läntisen Saksan alueelta. Näytteille- 
asettajia oli 860, joista 150 oli Saksan 
ulkopuolelta.

Messujen pääteemoja ovat:
– Koulujen ja oppilaitosten  
 tarvikkeet ja välineet
– Varhaiskasvatus
– Oppimisen digitaaliset ratkaisut ja  
 työkalut: didacta DIGITAL
– Liikunta-, leikki- ja opiskeluvälineet
– Ammatillinen ja jatkokoulutus

Messut ovat sekä näytteilleasettaja- 
että kävijämäärältään maailman suu-
rimpia Edu-tapahtuma ja esittelevät 
ainoana Saksassa koko opintopolun 
aina varhaiskasvatuksesta korkea-
koulutukseen ja ammatilliseen eri-
koiskoulutukseen. Messujen lisäksi 
tapahtumassa järjestetään kongressi, 
jonka workshopeihin ja foorumei-
hin osallistuu myös paljon poliittisia 
päättäjiä.

LISÄTIETOJA:  
www.messe-stuttgart.de/didacta

LASYS & CastForge
16.–18.6.2020
Stuttgart

LASYS-messutapahtuma keskittyy 
esittelemään laserjärjestelmiä, joi-
den soveltamisalat ovat moninaiset: 
tuotteiden merkitseminen, kap-
paleiden työstäminen ja työn tark-
kuus tehokkuudesta tinkimättä ovat 
usein alan avainroolissa. Edellisille 
messuille saapui lähes 200 näytteil-
leasettajaa ja 6000 kävijää ympäri 
maailmaa.

Samanaikaisesti LASYS-messujen 
kanssa järjestetään valu- ja taonta-
teknologiaan keskittynyt CastForge, 
jonne puolestaan odotetaan yli 150 
näytteilleasettajaa ja 4000 ammatti-
kävijää. Synergiaedut puolin ja toi-
sin ovat taatut!

LISÄTIETOJA: 
www.lasys-fair.de
www.castforge.de 
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© MESSE STUTTGART

© MESSE STUTTGART

LISÄTIETOJA MESSUISTA 
STUTTGARTISSA JA LEIPZIGISSA: 
Anna Tolvanen | +358 50 387 9900 
anna.tolvanen@dfhk.fi
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WindEnergy Hamburg 
22.–25.9.2020
Hampuri

Maailman merkittävin 
tuulivoima-alan tapahtuma

Wind Energy Hamburg 2020 -tapah-
tumaan kokoontuu koko globaali tuu-
livoima-ala. Messuilla tutustut tuuli-
voima-alan uusimpiin innovaatioihin, 
luot kontakteja ja solmit kauppoja. 
Vuonna 2018 tapahtumassa kävi noin 
35 000 ammattilaista 100 eri maasta 
ja näytteilleasettajia oli 1482 jopa 40 
eri maasta. Suomen yhteisosasto si-
joittuu sisäänkäynnin tuntuman hal-
lissa B1.

Wind Energy Hamburg 2020 järjeste-
tään jälleen Wind Europe Summitin 
siivittämänä. Messutapahtuman kä-
vijöitä ovat mm. tuulivoima-alan yrit-
täjät, valmistajat, rahoittajat, hanke-
kehittäjät ja -suunnittelijat, toimittajat 
sekä palveluntarjoajat.

LISÄTIETOJA: 
www.windenergyhamburg.com

Interschutz
15.–20.6.2020 
Hannover

Ready for the future

Joka viides vuosi palo- ja pelastus-
ala kokoontuu Interschutz-messuille 
Hannoveriin. Näytteilleasettajia on 
reilu 1400 lähes 50 maasta. Suomesta 
mukana on tusinan verran yrityksiä. 
Suomella on yhteisosasto sekä hal-
lissa että ulkoalueella. Messuvie-
raita odotetaan yli 150 000 eri puolilta 
maailmaa.

Messujen johtavana teemana on ver-
kottuminen. ”Tiimit, taktiikka, tek-
niikka – suojelu ja pelastustoimi 
verkottuvat”. Tavoitteena on uusien 
innovatiivisten digiratkaisujen käyttö 
sekä eri toimijoiden yhteistyö.

Alan haasteet ovat suuria: Väkival-
lanteot, suuronnettomuudet, luon-
nonkatastrofit, elintärkeiden järjes-
telmien ongelmat tai pakolaisaaltoon 
reagointi vaativat entistä enemmän 
asiantuntijoita, jotka ratkovat ongel-
mia yhteistyössä. Interschutzissa 
palo- ja pelastusalan sekä turvalli-
suusalan ammattilaiset tapaavat.

Kumppanimaapäivinä esittäytyvät eri-
tyisesti Ranska, Italia ja USA.

Messujen ulkoalueella järjestetään 
päivittäin vaikuttavia pelastus- ja tor-
juntanäytöksiä, joita voi seurata lä-
heltä katsomosta. Pääosassa ovat 
palontorjunta, palosuojelu ja erilaiset 
pelastusoperaatiot. Erityisen jännit-
tävää odotetaan kilpailusta maailman 
kovimman palomiehen tittelistä.

LISÄTIETOJA: 
www.interschutz.de 

Labvolution
21.–23.5.2019
Hannover

The Integrated Lab

Tämän päivän laboratorio on muutok-
sessa: digitaalisuus valtaa alaa, työ- 
prosessit muuttuvat yhä monimutkai-
semmiksi ja vuorovaikutus lisääntyy 
kaikilla tasoilla. Prosessit digitalisoi-
tuvat, komponentit ja laboratoriot ver-
kottuvat maailmanlaajuisesti samoin 
tutkimuslaitokset ja teollisuus. Näi-
hin teemoihin pureutuu toukokuussa 
järjestettävät laboratoriotekniikkaan 
keskittyvät Labvolution-messut.

Messujen kohderyhminä ovat kemian- 
ja lääketeollisuus, bioteknologia ja  
biotieteet, ympäristö, elintarviketeol- 
lisuus.

Teknologian tarjoamien mahdolli-
suuksien ja laboratorioiden arki-
päivän välillä on vielä kuilu. Labvo-
lution-messut tarjoavat kävijöille 
ratkaisuja, joilla laboratorio pysyy 
digiajalla kilpailukykyisenä. Messut 
tarjoavat mahdollisuuden hankkia 
tietoa alan ajankohtaisista asioista, 
kuten laboratorio 4.0;sta, suurien 
bioanalytiikan tietomäärien käsitte-
lystä sekä yhteisistä standardeista ja 
turvallisuudesta.

LISÄTIETOJA: 
www.labvolution.de
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Der an Aviapolis grenzende Flughafen Helsinki-
Vantaa bietet über 160 internationale Direktflüge 

pro Tag zu Flughäfen der ganzen Welt.

Die Flughafenstadt Aviapolis verfügt über 
ausgezeichnete Bahnverbindungen

In Aviapolis haben Sie alles in Ihrer Nähe

In der Umgebung der Flughafenstadt Aviapolis sind die Bereiche Arbeit, Wohnen, Dienstleistung und 
Erholung auf einzigartige Weise miteinander verknüpft.
 

INVESTIEREN SIE IN IHRE ZUKUNFT. INVESTIEREN SIE IN AVIAPOLIS,  
DIE DYNAMISCHSTE REGION IN FINNLAND.
 
Kontaktangaben: Jose Valanta, jose.valanta@vantaa.fi, Arja Lukin, arja.lukin@vantaa.fi

AVIAPOLIS 
MEHR ZEIT, DAS LEBEN ZU GENIESSEN

aviapolis.fi/en




