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VORWORT | ESIPUHE

Liebe Mitglieder und 
Partner der AHK Finnland,
dass Deutschland seit 2014 Finnlands größter Han-
delspartner ist, wussten Sie sicher schon. Dass die 
große Besonderheit des deutsch-finnischen Handels 
jedoch darin besteht, dass er fast ausschließlich auf 
dem Seeweg stattfindet, war Ihnen vielleicht nicht 
bewusst. Grund genug, den Blick wieder einmal auf 
die Häfen beider Länder zu richten. Im Hauptartikel 
erfahren Sie alles über die aktuelle Meereslogistik 
und im Artikel der GTAI über den kommenden Hel-
sinki-Tallinn-Tunnel. Um das Thema Logistik ging es 
auch bei unserer Jahrestagung im Mai. Unter dem 
Motto „Logistik. Industrie. Europa.“ haben wir über 
die Zukunft der Logistik diskutiert. Dazu mehr auf 
den Seiten 12–13. 

Ein weiteres wichtiges Thema, welches uns wieder 
durch das gesamte Jahr begleitet, ist die Digitalisie-
rung. Auch in diesem Magazin werden Sie erfahren, 
was für neue, tolle, digitale Innovationen Finnland zu 
bieten hat.

Auf Seite 16 können Sie herausfinden, wie unsere  
Smart Building-Programmteilnehmer der deutsch- 
finnischen Digitalpartnerschaft das Bauen und 
Wohnen einfacher machen. Unser Programm wird ab 
Herbst finnische Gebäudetechnologien auf den deut-
schen Markt bringen.

Und am 11. Oktober laden wir zum Deutsch-Fin-
nischen Businessforum nach Dresden ein. Das in 
Zusammenarbeit mit der IHK Dresden organisierte 
Forum beschäftigt sich mit den Themen Gesundheits-
technik, e-Health und hochautomatisierte Fertigung. 
Wir hoffen, möglichst viele von Ihnen dort begrüßen 
zu dürfen! 

Einen interessanten Wiedereinstieg nach der Som-
merpause wünscht Ihnen

 
Dagmar Ossenbrink      
Geschäftsführerin

Hyvä Kauppakamarin jäsen 
ja yhteistyökumppani,
kuten varmasti tiedät, Saksa on ollut Suomen suurin 
kauppakumppani vuodesta 2014 lähtien. Moni ei kui-
tenkaan tiedä, että Saksan ja Suomen välinen kauppa 
käydään lähes yksinomaan meriteitse. Tämä on hyvä 
syy tarkastella molempien maiden satamia. Tämän 
lehden pääartikkelissa perehdytään merenkulun lo-
gistiikkaan ja GTAI-artikkelissa suunnitteilla olevaan 
Helsinki-Tallinna-tunneliin. Logistiikka oli myös tou-
kokuussa pidetyn vuosikokouksen aihe ja sen tulevai-
suutta ruodittiin ”Logistiikka. Teollisuus. Eurooppa.” 
-aiheisessa tapahtumassa. Lue aiheesta lisää sivuilla 
34–35.

Toinen tärkeä aihe, joka liikuttaa meitä jälleen läpi 
koko vuoden, on digitalisaatio. Myös tässä lehdessä 
aihetta käsitellään nostamalla esiin Suomen tarjoa- 
mia uusia digitaalisia innovaatioita.

Sivulla 32 voit lukea siitä, miten saksalais-suomalai-
sen digikumppanuushankkeen Smart Building -vien-
tiohjelman osallistujat tekevät rakentamisesta ja 
elämästä helpompaa. Ohjelmamme vie suomalaista 
rakennusteknologiaa Saksan markkinoille syksystä 
lähtien.

Kutsumme sinut 11.10. Dresdenissä järjestettävään 
Deutsch-Finnisches Businessforum -talousfooru-
miin. IHK Dresdenin kanssa järjestetty foorumi käsit-
telee terveysteknologiaa, sähköisiä terveyspalveluja ja 
huippuautomatisoitua tuotantoa. Toivotamme mah-
dollisimman monen tervetulleeksi! 

Sujuvaa paluuta toimistoarkeen toivottaen

Dagmar Ossenbrink
toimitusjohtaja
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TAPAHTUMAKALENTERI | TERMINKALENDER

5.9.

19.9.

2.10.

10.–11.10. 

21.–22.10.

21.11.

21.–22.11.

28.11.

OPEN HOUSE &  
EINWEIHUNGSPARTY, HELSINKI

EXPORTTAG ”PIRKANMAAN  
VIENTIPÄIVÄ 2019”, TAMPERE

EXPERTENSEMINAR: ETHIK X  
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ, HELSINKI

DEUTSCH-FINNISCHES BUSINESS- 
FORUM, DRESDEN

VERKEHRSAUSSCHUSSSITZUNG 
UND HAFENTAG, LÜBECK

TRADE & CONNECT,  
MÜNCHEN

GERMANY @ SLUSH 2019,  
HELSINKI

BUSINESS CULTURE SEMINAR,  
HELSINKI

OPEN HOUSE &  
TUPAANTULIAISET, HELSINKI 

PIRKANMAAN VIENTIPÄIVÄ 2019,  
TAMPERE 

ASIANTUNTIJASEMINAARI:  
ETIIKKA X TEKOÄLY, HELSINKI

DEUTSCH-FINNISCHES BUSINESSFORUM, 
DRESDEN

LIIKENNEVALIOKUNNAN KOKOUS JA  
SATAMAPÄIVÄ, LYYPEKKI

TRADE & CONNECT,  
MÜNCHEN

GERMANY @ SLUSH 2019,  
HELSINKI

BUSINESS CULTURE -SEMINARI,  
HELSINKI

AVIAPOLIS
MEHR ZEIT, DAS LEBEN 
ZU GENIESSEN

INVESTIEREN SIE IN IHRE ZUKUNFT. 
INVESTIEREN SIE IN AVIAPOLIS,
DIE DYNAMISCHSTE REGION IN FINNLAND.

aviapolis.fi/en

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

Kontaktangaben: 
Jose Valanta, jose.valanta@vantaa.fi, 
Arja Lukin, arja.lukin@vantaa.fi
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NEUE MITGLIEDER | 

DELCKER Anwalts-  
und Steuerkanzlei
DELCKER ist eine Anwalts-, Steuer- und Wirtschaftsberatungskanzlei mit Sitz 
in Karlsruhe (Süddeutschland) und Berlin (Norddeutschland) und seit Jahren 
spezialisiert auf die Rechts-, Steuer-, und Wirtschaftsfragen finnischer kleiner 
und mittlerer Unternehmen, die in Deutschland bereits geschäftlich auftreten 
oder Fuß fassen wollen. Seit über 10 Jahren berät und begleitet sie finni-
sche Unternehmen einfach, effizient und erfolgreich. Sie korrespondieren auf 
Deutsch, Englisch und Finnisch. 

KONTAKT:
Herr Dr. Matthias Delcker
+49 721 42625
kontakt@delcker.de
www.delcker.de

Forenom 
Forenom wurde im Jahr 2000 in Finnland gegründet und ist heute der führende 
Kurzzeitvermieter für Geschäftsreisende in Nordeuropa. Forenom verfügt über 
7000 möblierte Wohnungen, Appartment-Hotels und -Hostels in Finnland, 
Schweden, Norwegen und Dänemark. Jährlich übernachten über 200.000 Rei-
sende in diesen Hotels und über 4000 Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern 
Forenom-Wohnungen für Dienstreisen und längere Projekte. 
 
KONTAKT: 
Frau Paula Ruusunen | +358 50 4768276 
paula.ruusunen@forenom.com
forenom.com

Oy Scanfina Ab 
Scanfina wurde 1993 gegründet und ist ein familiengeführtes Finanzbera-
tungsunternehmen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Finanzierung 
von Investitionsvorhaben finnischer und internationaler Unternehmen. Zu den 
Kunden zählen unter anderem ABB, Carlsberg, Neste und Nokia. 

Aktuell arbeitet das Unternehmen u.a. als Berater der österreichischen 
Raiffeisen Bank International AG in Finnland. 

KONTAKT: 
Herr Vesa Turtiainen 
vesa.turtiainen@scanfina.fi | +358 40 505 6349

Fimbul Oy 
Fimbul bietet maßgefertigte Unterneh-
mensdienstleistungen an. Das Portfolio 
beinhaltet Unterstützung bei Unterneh-
mensgründung, Adressregistrierung, 
lokal angestellten Vertretern, Buch-
haltung, Tätigkeitsberichten, Steuer-
erklärungen, Personal- und Lohnfragen 
und anderen administrativen Fragen. 
Sie vermitteln auch Dienstleistungen, 
die das Unternehmen selbst nicht an-
bietet.   

KONTAKT: 
Herr Timo Talvitie | +358 50 5755 776 
timo.talvitie@fimbul.fi | https://fimbul.fi

Nordhaven 
Nordhaven ist einer der größten finan-
ziell unabhängigen, nordischen Wirt-
schaftsberater. Das Unternehmen berät 
bei Reorganisation, Finanzierung und 
Bonussystemen. Das Team besteht aus 
40 erfahrenen Experten in Helsinki, Oslo 
und Stockholm. Nordhaven bietet stra-
tegische Wirtschaftsberatung für Unter-
nehmen und Gesellschaften sowie für 
Aufsichtsräte.  

KONTAKT:
Nordhaven Corporate Finance
+358 207 613 910 | info@nordhaven.com
www.nordhaven.com 

mailto:vesa.turtiainen@scanfina.fi
mailto:timo.talvitie@fimbul.fi
https://fimbul.fi/
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 | NEUE MITGLIEDER

Creoir 
Creoir ist ein Produktentwicklungsunternehmen, 
das Dienstleistungen rund um die Planung und 
Erprobung von sprachgesteuerten Geräten an-
bietet. Die bisher realisierten Projekte rangieren 
von Audio- und Akustikberatung bis hin zur Pla-
nung und Herstellung von sprachgesteuerten 
Apparaten. 

Das Unternehmen ist ein Alexa Voice Services 
Solution Provider für Amazon. Creoirs Kunden 
kommen neben Finnland auch aus Deutsch-
land, Österreich, Frankreich, Schweden, den USA, 
Japan und aus der Schweiz. Die Produktentwick-
lung findet in Oulu statt.  

KONTAKT: 
Herr Pekka Väyrynen | +358 400 357 849 
pekka.vayrynen@creoir.com | www.creoir.com

Lungo 
Das Unternehmen hilft internationalen Mit-
arbeitern, sich in Finnland einzugewöhnen. Der 
B2B-Relokationsservice bietet je nach Wunsch 
persönliche Hilfestellung u.a. bei der Wohnungs-
suche, dem Umzug und anderen praktischen 
Dingen. Es wird auch finnischer Sprachunterricht 
angeboten. Ritva Savonsaari und Paula Halme 
sind professionelle Lehrerinnen, die auf vielfältige 
Probleme der Lerner eingehen können und die 
finnische Sprache und Kultur praktisch vermitteln 
können. Lungo Oy ist hauptsächlich in Helsinki 
und Tampere aktiv und bedient dort Technologie- 
und IT-Unternehmen.      

KONTAKT:  
Frau Ritva Savonsaari | +358 50 301 7384 
ritva.savonsaari@lungo.fi | www.lungo.fi 

FINNLAND

Coriosi Oy / ETYPE Publishing 
Helsinki
Unternehmensberatung
www.etypepublishing.com

Creoir Oy 
Oulu
Datenverarbeitung, Datenbank,  
IT- Dienstleistungen
www.creoir.com

Datacrane Oy 
Espoo
Software
www.datacrane.co

Fimbul Oy 
Helsinki
Verwaltungsservices
www.fimbul.fi

Finnchain Oy 
Rauma
Umwelttechnik
www.finnchain.fi

Fortum Oyj
Espoo
Energieerzeugung
www.fortum.com

Glera Consulting Oy 
Luvia
Werbung, Marketing, PR
www.glera.fi

Itu Design Oy 
Helsinki
Architekturbüro
www.itudesign.com

Lungo Oy 
Helsinki
Unternehmensberatung
www.lungo.fi

Majoituspalvelu Forenom Oy 
Helsinki
Unterkunftsvermittlung
www.forenom.fi

Nordhaven Corporate  
Finance Oy
Helsinki
Unternehmensberatung
www.nordhaven.com

Oy Scanfina Ab 
Espoo
Unternehmensberatung 
www.nordhaven.com

Sofia Helsinki Oy,  
Sofia Future Farm 
Helsinki
Immobilien
www.sofiafuture.fi

SOLEMO Oy  
Helsinki
Immobilien
www.sol.fi

Systems Garden Oy  
Espoo
Software
www.systemsgarden.com

Tavata Global Oy 
Lahti
Software
www.tavata.events

Tricton Oy 
Lahti
Unternehmensberatung
www.tricton.fi

VibeVision Oy  
Helsinki
Unternehmensberatung 
www.vibevision.io

DEUTSCHLAND
Delcker Anwalts-  
und Steuerkanzlei
Karlsruhe
Rechtsanwalt
www.delcker.de

Gofore Germany GmbH
München
Software
www.gofore.com

Nordic Minds GmbH
Hamburg
Unternehmensberatung
www.nordic-minds.com

RIIS Construction GMBH
Flensburg
Bauindustrie
www.riis-retail.com

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

http://www.creoir.com
mailto:ritva.savonsaari@lungo.fi
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HaminaKotka ist ein Hafen mit einem vielseitigen Dienstleistungsangebot  
für Industrie und Handel.

Seine Lage im logistischen Zentrum macht den Hafen einmalig  
- von hier erschliessen sich Verbindung in die ganze Welt.

Willkommen im Hafen HaminaKotka! 
haminakotka.com

Der Hafen mit den vielen Möglichkeiten

NETZWERK | 

Vorstandsvorsitzender, Vorstand und 
Beirat der AHK Finnland gewählt

 
TEIL DER JAHRESTAGUNG im Mai war unsere 
Mitgliederversammlung, bei der Philip 
Aminoff zum neuen Vorstandsvorsitzenden 
gewählt wurde. Aminoff ist unter anderem 
Vizevorsitzender des Vorstands von Veho 
Oy, Vorsitzender des Verbandes der finni-
schen Familienunternehmer und führt die 
Tradition der AHK Finnland weiter, dass 
der Vorstandsvorsitzende abwechselnd aus 
Deutschland und Finnland kommt. 

In den Vorstand wurden gewählt: Pirkko 
Harrela (UPM-Kymmene), Kari Hietanen 
(Wärtsilä), Markus Weinbrenner (IHK Offen-
bach), Christopher Zimmer (Lufthansa) und 
als Neuzugang Alexander Bargum (Algol). 
Miriam Holstein (Bayer Nordic) und Mar-
jukka Nyberg (M-Brain) führen ihre Arbeit 
im Vorstand bis zum nächsten Jahr fort.   

In den Beirat wurden neu gewählt: Dirk 
Hoffmann (Dain Studios) und Marcus Hon-

kanen (Nordic Minds). Weitere Mitglieder 
sind: Stefan Bergman (Robert Bosch), 
Berndt Brunow (Karl Fazer), Armin Dienst 
(LOH Rechtsanwälte), Andrea Eck (BLG 
Logistic Group), Karl-Wolfgang Eschen-
burg (Eschenburg Verwaltungsgesell-
schaft), Martin Granholm (Algol), Prof. Dr. 
Sebastian Jürgens (Lübecker Hafenge-
sellschaft), Robert Lorenz-Meyer (Ernst 
Russ), Timo Miettinen (Ensto ja Teleste), 
Dr. Kimmo Naski (HaminaKotka Satama), 
Jukka Perttula (Nordea), Ansu Saarela 
(Bauhaus), Antti Tiitola (Broman Group), 
Hannu Tynkkynen (Eltel), Dr. Ulrich Weise 
(fipptec) und Dr. Hartmut Wurster (Dr. 
Hartmut Wurster Unternehmensbera-
tung). Victor Ehrnrooth (Commerzbank) 
schied im Herbst 2018 aufgrund seines 
Arbeitsplatzwechsels aus dem Beirat 
aus.  
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Alexander Bargum, 
neuestes Mitglied  

im Vorstand.
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Deutsch-
finnisches
Businessforum
11.10.2019

 | NETZWERK

Von Finnland  
aus ein deutsches 
Bankkonto eröffnen

WOLLEN SIE MITTENDRIN sein im deutsch-finnischen 
Geschäft? Wollen Sie wertvolle Kontakte knüpfen? 
Die weltberühmte Semperoper erleben? Dann sollten 
Sie unser Businessforum in Dresden auf keinen Fall 
verpassen!

Unser diesjähriges Businessforum beschäftigt sich 
mit den Themen Gesundheitstechnik, e-Health und 
hochautomatisierte Fertigung. Sie hören Keynotes und 
werden innovative finnische und deutsche Start-ups 
kennenlernen.

Teil der Veranstaltung ist auch ein Besuch in der mo-
dernen Fabrik des Medizintechnikherstellers B. Braun 
Avitum. Zum Abschluss genießen wir gemeinsam das 
Ambiente der Semperoper und tauchen in ein Meister-
werk der deutschen Musikkultur ein. 

INFORMATION UND ANMELDUNG UNTER 
www.dfhk.fi/businessforum

WOLLEN SIE MIT Ihrem Unternehmen nach Deutsch-
land expandieren und dazu ein deutsches Bankkonto 
eröffnen? Mit unserer Hilfe ist dies nun möglich, ohne 
dafür nach Deutschland zu reisen. 

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK) hat mit einigen deutschen Banken einen Vertrag 
geschlossen, der die Identitätsfeststellung und -über-
prüfung von Bankkunden durch eine AHK ermöglicht. 
Die Eröffnung eines Bankkontos war vorher ohne ein 
persönliches Erscheinen bei der Bank nicht möglich. Bei 
der Authentifizierung von Privatkunden wird ein gül-
tiger Pass oder Personalausweis der Person kontrolliert. 
Bei Unternehmen werden die Personalien der Vertreter 
überprüft. Ein deutsches Konto ist besonders hilfreich, 
wenn man als finnisches Unternehmen mit deutschen 
Kunden zu tun hat, die nach wie vor lieber auf deutsche 
Bankkonten überweisen. So machen wir Ihnen das Ge-
schäft einfacher! 

2.10.2019  
HELSINKI, 9–15

Ethik X Künstliche Intelligenz

Deutschland X Finnland

Wissenschaft X Kirche  
X Wirtschaft

DAS GOETHE-INSTITUT Finnland, die deutsche 
Gemeinde Helsinki und wir, die AHK Finnland, 
organisieren im Oktober 2019 ein Experten-
seminar zum Thema Ethik in der künstlichen 
Intelligenz. 

Finnland und Deutschland gehören zu Europas 
führenden Ländern im Bereich der künstlichen 
Intelligenz. Wir bringen Programmierer, Unter-
nehmen, Moralphilosophen und Regulatoren zu 
einem Diskurs beider Länder zusammen. 

MEHR INFORMATIONEN: www.ethicsX.ai
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AUCH DIESES JAHR haben wir zusammen mit unseren Part-
nern die Prüfung Wirtschaftsdeutsch angeboten, um zur 
Entwicklung der deutschen Sprache in Finnland beizutragen 
- denn die deutsche Sprache öffnet Türen auf den deutschen 
Markt. Im Rahmen eines feierlichen Empfangs verlieh der 
deutsche Botschafter Detlef Lingemann am 31. Mai die Di-
plome an die Absolventen der Prüfung Wirtschaftsdeutsch 
International (PWD). Dieses Jahr nahmen 7 Personen erfolg-
reich teil. Die meisten Absolventen studieren an Hanken und 
Turku School of Economics, beides Einrichtungen, die ihre 
Studenten gezielt auf die Prüfung vorbereiten. Die AHK Finn-
land bietet die Prüfung jedes Frühjahr in Zusammenarbeit 
mit dem Goethe-Institut Finnland an.

Für die beste Prüfungsleistung erhielt Kimmo Koops den 
mit 250 Euro dotierten Friedrich-E.-Russegger-Preis, der von 
der Deutsch-Finnischen Vereinigung (DFV) verliehen wird. 
Herzlichen Glückwunsch an alle Absolventen! 

MEHR INFORMATIONEN ZUR PWD:  
https://www.dfhk.fi/infothek/pruefung-wirtschaftsdeutsch/

Der deutsche Botschafter in Finnland Detlef Lingemann mit Absolventen sowie 
der Prüfungskommission der PWD und den Deutschlehrern von Hanken und 
Turku School of Economics.

NETZWERK | 

Botschafter Lingemann 
überreicht Zeugnisse 
an PWD-Absolventen
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 | GASTBEITRAG

Die Lübecker Hafen-Gesell-
schaft beschäftigt sich seit 
längerem mit Digitalisie-
rungsprojekten. Im Förder-
programm IHATEC (Innova-

tive Hafentechnologien) der deutschen 
Bundesregierung sind wir mit drei Vor-
haben am Start: RoRo-Hafen 4.0 ist ein 
visionäres Konzept für den RoRo-Hafen 
der Zukunft. Eine Studie untersucht, ob 
es möglich und sinnvoll ist, Beteiligte 
einer Transportkette miteinander zu 
vernetzen. SecurePort beschäftigt sich 
mit der Sicherheit im Seehafen Lübeck, 
genauer gesagt IT-, Hafen- und Arbeits-
sicherheit. Drohnen und Roboter spielen 
dabei eine tragende Rolle. Das dritte 
Projekt, MISSION, schließt an die erfolg-
reiche Studie RoRo-Hafen 4.0 an. 

Einfach gesagt betrachten wir bei 
MISSION maritime Transportketten, die 
über unsere Häfen laufen, etwas ge-
nauer. Der Fokus liegt darauf, Informa-
tionen besser auszutauschen, vor allem 
Statusinformationen zu Ladebehältern, 
wie Trailer, LKW und Container. 

Dazu haben wir uns Partner aus For-
schung, Lehre und Industrie gesucht: 
Die Universität zu Lübeck, das Fraun-
hofer Center für maritime Logistik und 
Dienstleistung und Lufthansa Industry 
Solutions. Das Forschungsprojekt läuft 
noch bis Oktober 2020.

Plattform ersetzt Schnittstellen
Status Quo ist, dass wir eine Status-
meldung an die betreffende Reederei 
auslösen, sobald eine Transporteinheit 
in den Hafen einfährt. Wir registrieren, 
wenn die Einheit verladen, gelöscht, zu 

einem anderen Terminal befördert, ab-
gestellt wurde etc. Diese Informationen 
könnten aber neben dem Schiffseigner 
noch viele weitere Akteure in der Trans-
portkette interessieren, zum Beispiel 
Spediteur und Zielhafen. Auch Reede-
reien, Spediteure, Bahnoperateure er-
heben Daten, die wiederum für andere 
Beteiligte an der Transportkette nützlich 
sind. 

Momentan arbeiten alle mit einem 
eigenen System. Unsere Vision ist, alle 
Beteiligten auf einer Plattform zu ver-
einen. Dort können sie sich registrieren 
und bei Bedarf alle für sie relevanten 
Informationen abrufen. Mit MISSION 
könnten sie sich vernetzen, ohne unter-
einander Schnittstellen einrichten zu 
müssen. Dazu benötigen wir die Mitwir-
kung aller Beteiligten.

Lübeck und Finnland Hand in Hand
Da Lübeck nur ein Glied der maritimen 
Transportkette ist, liegt es nahe, unsere 
finnischen Partnerhäfen mit einzu-
beziehen. Sie begegnen MISSION seit 
Anbeginn mit großem Interesse. Bei 
den deutsch-finnischen Hafentagen 
2017/2018 haben wir dazu erste Ge-

spräche geführt. Bei weiteren Treffen 
wurden die Ideen konkreter, zuletzt in 
einem gemeinsamen Workshop am 
Rande der Messe transport logistic in 
München. Viele Häfen folgten unserer 
Einladung und die Veranstaltung er-
zeugte ein sehr gutes Feedback. 

Wir sind daher fest entschlossen, den 
Kreis der potentiellen MISSION-Teil-
nehmer auf Finnland auszuweiten. 
Danach kommen auch Polen und 
Schweden dazu. Wir hoffen, dass dort 
der Funke genauso überspringt wie bei 
unseren finnischen Freunden. 

Prof. Dr. Sebastian Jürgens, Jahrgang 1963, ist seit 1. Januar 2014 Ge-
schäftsführer der Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG). Gleichzeitig übt 
Jürgens eine Honorarprofessur für Transportlogistik an der Technischen 
Universität Berlin aus. Davor war er ab 2009 als Mitglied des Vorstandes 
für die Hamburger Hafen Logistik AG (HHLA) tätig und war verantwortlich 
für die Segmente Logistik und Intermodal. Jürgens ist Mitglied des Bei-
rats der AHK Finnland.
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Deutsch-finnisches 
Gemeinschaftsprojekt: 
Mit MISSION  
in die Zukunft
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Europa ist in einer Umbruch-
phase. „Die aktuelle Krise ent-
steht, weil das Alte stirbt und 
das Neue noch nicht geboren 
werden kann.“ Wie kann diese 

Situation gelöst werden? Der Zukunfts-
forscher Roope Mokka sah die momen-
tanen Umbrüche in Wirtschaft und Ge-
sellschaft als Zeichen eines Übergangs 
zwischen Weltordnungen. Roope Mokka 
ist Gründer von Demos Helsinki, Futu-
rist und Urbanist mit Fokus auf soziale 
Transformationen.

„Wir befinden uns mitten in einer 
großen Veränderung. Neue Techno-
logien und die rasante Globalisierung 
verändern unsere Arbeit sowie die Art 
und Weise, wie Organisationen und die 
Gesellschaft arbeiten. Lebenslanges 
Lernen wird somit Pflicht. Ob Unter-
nehmen, öffentlicher Sektor oder Ge-
werkschaften, wir müssen zusammen-
arbeiten und gemeinsam die Zukunft 
gestalten,“ so Mokka. 

Deutschland und Finnland stehen de-
finitiv hinter dieser Aussage. Die Unter-
nehmen in beiden Ländern bekannten 
sich zu Beginn des wichtigen Europa-
jahres 2019 eindeutig zur Europäischen 
Union. Auch der Deutsche Industrie- 
und Handelskammertag (DIHK) setzt 

sich für ein wirtschaftlich stärkeres 
Europa ein. Ziel vieler AHKs ist unter 
anderem, den Binnenmarkt voranzu-
treiben und somit die EU als Investi-
tionsstandort fit zu machen. Gleichzeitig 
wird auch die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Unternehmen gestärkt. 
Zudem wollen wir gemeinsam den 
freien Handel in Europa stärken, Han-
delshemmnisse verringern und Büro-
kratie abbauen. 

Zu den Faktoren, die Deutschland 
zu einem starken Wirtschaftsstandort 
machen, gehören neben der Marktgröße 
unter anderem die zentrale Lage inner-
halb Europas und das ausgezeichnete 
Verkehrsnetz, welches es ermöglicht, 
dass Deutschland Europas stärkstes 
Wirtschaftsland und damit auch Finn-
lands wichtigster Handelspartner so-
wohl im Import als auch im Export ist.  

Unser Verkehrsausschuss arbeitet 
bereits seit 25 Jahren an der Entwick-
lung des Verkehrs zwischen Deutsch-
land und Finnland. Auf der Sitzung des 
Verkehrsausschusses führten der Vor-
sitzende Kimmo Naski sowie Staffan 
Herlin von Finnlines durch die Entwick-
lungen der letzten 25 Jahre. Kimmo 
Mäki, Geschäftsführer von Finnavia, 
beschrieb, wie Finnland weiter zum Lo-

gistikhub zwischen Europa und Asien 
ausgebaut wird. Vor allem Finnlands 
günstige Lage und die Investitionen 
in neue Logistikzentren machen dies 
möglich. 

„Europa muss stark sein, um den He-
rausforderungen der Welt zu begegnen, 
die im Moment unter anderem von den 
USA und China ausgehen. Um faire 
Chancen zu gewährleisten, muss die Zu-
kunft des Handels durch feste und sta-
bile Spielregeln geregelt werden,“ sagte 
Miguel Berger, Leiter der Abteilung für 
Wirtschaft und nachhaltige Entwick-
lung des Auswärtigen Amtes. Europa 
brauche europäische Meister, um die 
Herausforderungen zu bestehen. So ein 
europäischer Meister ist das Unter-
nehmen Fastems, dessen Senior Advisor 
und früherer Geschäftsführer Thomas 
Hedenborg einen Einblick in die Zukunft 
der hochautomatisierten Fertigung gab 
– ein Sektor, der für ein industrielles 
Europa unverzichtbar sein wird.

In Zusammenhang mit der Jahresta-
gung hatten die Teilnehmer die seltene 
Gelegenheit, das neue Terminal von 
Finnair Cargo zu besuchen. Das „coole 
Terminal“ hat seinen Namen von drei 
temperaturüberwachten Zonen und 
dem Einsatz von hochautomatisierten 

Eine alte Feilenfabrik am Vantaankoski-Fluss, die mit Wasserkraft 
betrieben wurde. Im Kontrast dazu das Thema des Tages: die 
Zukunft Europas als Industriestandort. Internationale Sprecher. 
Zukunftsthemen. Die deutsch-finnische Businesswelt unter einem 
Dach. Das war unsere Jahrestagung am 15.5. in Vantaa.

GLOBALISIERUNG 1.5  
– DIE ZUKUNFT DER 
EUROPÄISCHEN INDUSTRIE

AUTOR LOTTA-SOFIA SAAHKO BILD IDA KORKIAKOSKI

NETZWERK | 
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Lagerlösungen. Durch optimierte Prozesse ist es möglich, 
80 Tonnen Lachs pro Tag aus den Gewässern Norwegens in 
36 Stunden auf den Tisch eines Sushirestaurants in Tokio zu 
liefern.

Die Teilnehmer waren zufrieden: „Dies war das interes-
santeste Event, das die AHK je organisiert hat“, kommentierte 
Mitglied und Teilnehmer Kai-André Santjer. „Das Thema ist 
äußerst relevant, weil die Wettbewerbsfähigkeit und die Zu-
kunft der europäischen Industrie bereits heute entschieden 
oder jedenfalls maßgeblich beeinflusst wird. Der Zukunft 
Europas als Industriestandort, die infolge der Digitalisierung 
einer rasanten technischen Entwicklung unterliegt, muss be-
reits heute begegnet werden. Das gilt sowohl für die europäi-
sche Industriestrategie der EU, als auch für unternehmeri-
sche Entscheidungen der zukünftigen Ausrichtungen. “

Die Industrie ist in vielen Regionen noch immer einer der 
wichtigsten Arbeitgeber Europas. Aber mitten im Umbruch 
zwischen Digitalisierung, geopolitischen Entwicklungen und 
aufkommendem Protektionismus besteht Unsicherheit. Die 
Zukunft der Industrie in Europa wird uns alle also wohl noch 
länger beschäftigen. 

 | NETZWERK

  Die Teilnehmer der Jahrestagung im neuen  
Finnair Cargo Terminal.

  Thomas Hedenborg.

  Botschafter Detlef Lingemann, Geschäftsführerin 
Dagmar Ossenbrink, Bürgermeisterin der Stadt 
Vantaa Ritva Viljanen und der scheidende Präsident 
Dr. Andreas Ostrowicki.
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NETZWERK | 

Die Sauna ist ein so großer Teil 
der finnischen Kultur, dass 
er mit nichts anderem ver-
gleichbar ist. Für die Finnen 
sind regelmäßige Saunabe-

suche ein Muss und wenn sie zu lange 
ohne auskommen müssen, fühlen sie 
sich unvollständig. Vor allem für ältere 
Menschen gehört die Sauna zur Körper-
pflege. Für andere ist die Sauna nach 
dem Sport ein Muss, oder die Freitags-
sauna als Familienritual. Sauna gehört 
in Finnland einfach zur Lebensart. Babys 
sind bei ihrer Saunapremiere oft erst 
wenige Monate alt. Daher ist es nicht 
verwunderlich, dass der Saunamarkt in 

Die finnische Sauna – entweder mit Holz oder mit Strom beheizt  
– findet sich in Privathäusern, in Sommerhäusern, in Mietwohnungen  
und manchmal sogar in Einzimmerwohnungen. Statistisch gesehen  
gibt es in Finnland für jede dritte Person eine eigene Sauna. 

Finnische Sauna  
– ein Erfolgsmodell

„SAUNA GEHT AUF EINEN 
GLOBALEN MEGATREND EIN. 
DAS GLOBAL WELLNESS 
INSTITUTE HAT DIE SAUNA 
2017 ZUR NUMMER 1 
DER WELLNESSTRENDS 
ERNANNT.“ SAGT 
CARITA HARJU, DIE 
GESCHÄFTSFÜHRERIN VON 
SAUNA FROM FINLAND

Finnland sehr groß ist und es viele Un-
ternehmen gibt, die verschiedenste Pro-
dukte und Dienstleistungen zum Thema 
Sauna anbieten. 

Finnische Sauna in Deutschland
Um finnische Saunen auch schon bald 
in Deutschland besser erhältlich zu 
machen, hat unser Market Entry and 
Business Development-Team vor einigen 
Jahren eine Zusammenarbeit mit der 
Organisation Sauna from Finland be-
gonnen. Dies ist ein Netzwerk von über 
200 Unternehmen, welches das welt-
weite Geschäft von finnischen Unter-
nehmen im Saunabereich fördert. Es 
umfasst den Großteil der finnischen 
Sauna- und Wellnessunternehmen, die 
das authentische finnische Saunaer-
lebnis mit ihren Produkten prägen. 

Das Ziel ist es, diese Unternehmen zu 
internationalisieren und auf der ganzen 
Welt anzubieten. Unsere Zusammenar-
beit ermöglicht beispielsweise die Teil-
nahme an Wellnessmessen. Seit einigen 
Monaten ist Sauna from Finland offizieller 
Partner der Messe interbad, eine inter-
nationale Fachmesse der Sauna- und 
Wellnessindustrie organisiert von der 

Messe Stuttgart, die die AHK Finn-
land auf dem finnischen Markt offiziell 
vertritt.

Wellnessmesse mit  
finnischer Beteiligung
Daher präsentieren wir das finnische 
Sauna-Knowhow auf der interbad im Ok-
tober nächsten Jahres in Stuttgart. Dort 
treffen sich knapp 450 deutsche und 
internationale Aussteller aus 28 Län-
dern, die ihre Produkte und Lösungen für 
Schwimmbadbauer und -händler, Hote-
liers, Architekten, Planer und  
private Bauherren präsentieren. 

Parallel gibt es auch eine Spa Market 
Conference sowie begleitende Side 
Events – wie die Sauna Lounge, die von 
Sauna from Finland organisiert wird. Dort 
bekommen die Fachbesucher und Ex-
perten die Gelegenheit, aktuelle Trends 
für das Badewesen zu diskutieren und 
Maßstäbe für die Branche zu setzen. 

Falls auch Sie Interesse an der interbad- 
Messe haben, kontaktieren Sie dafür: 

Frau Anna Tolvanen 
anna.tolvanen@dfhk.fi | +358 50 3879 900

 − Die Sauna ist für jedermann.

 − Finnen reden in der Sauna.

 − Eine Saunaeinladung ist eine 
Ehre, die man nicht absagen 
sollte.

 − In der Sauna begegnet man sich 
auf Augenhöhe – frei von Status, 
Herkunft und Äußerlichem.

 − In Gruppen gehen Männer und 
Frauen getrennt in die Sauna, 
aber Familien gehen gemeinsam.

 − Es gibt keine Regeln dafür, wie 
häufig man einen Aufguss ma-
chen kann.

 − Ungeschriebenes Gesetz: In der 
Sauna wird nicht gestritten. 

FINNISCHE SAUNATIPPS ©
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Das Finnland-Institut wird im Herbst 25 Jahre alt. 
Als erstes Kultur- und Wissenschaftsinstitut Finn-
lands im deutschsprachigen Europa wurde es 1994 
in Berlin eröffnet. Die Aufgabe des Finnland-Insti-
tuts besteht darin, die Kultur-, Wissenschafts- und 

Wirtschaftsbeziehungen zwischen Finnland und den deutsch-
sprachigen Ländern zu fördern. Dazu organisiert und för-
dert das Institut regelmäßig kulturelle und wissenschaftliche 
Veranstaltungen.

Am 26. September 2019 wird in Wien die Vienna Design 
Week eröffnet. Gastland 2019 ist Finnland, was unter anderem 
durch das Finnland-Institut ermöglicht wird. Der Zufall will es, 
dass auf den Tag genau 25 Jahre zuvor im Jahr 1994, das Finn-
land-Institut in Deutschland eröffnet wurde. 

Nur gemeinsam kann man viel erreichen
Der Gastlandauftritt Finnlands 2019 in Wien wird durch das Zu-
sammenwirken engagierter Partner bewerkstelligt: Business 
Finland, Visit Finland und der Botschaft von Finnland in Wien.

Der langfristige Aufbau guter Kontakte ist das A und O der 
Arbeit des Institutes. Genauso wichtig ist aber auch die Förde-
rung junger Menschen als Vermittler zwischen Finnland und 
Deutschland. Dieser „Nachwuchs“ soll durch Unterstützung 
des Finnland-Instituts Gelegenheit bekommen, seine akademi-
sche Ausbildung und sein Knowhow in der Praxis anzuwenden 
– so entsteht interkulturelle Kompetenz. 

Jährlich betreut das Finnland-Institut jeweils weit über 100 
Veranstaltungen. Zu den fünf Highlights aus den vergangenen 
25 Jahren zählt sicherlich zunächst der Sibelius-Schwerpunkt 
1998, in dem eine wissenschaftliche Reihe parallel zu einer 

Konzertreihe in der Berliner Philharmonie stattfand. Dem 
großen Interesse am Bildungssystem Finnlands begegnete 
das Institut Anfang der 2000er-Jahre deutschlandweit in 
vielen stark nachgefragten Veranstaltungen. Dem Schwer-
punkt zum Frauenwahlrecht (2007/08) folgte das finnische 
Theaterfestival in Rostock („Terve Rostock!“). 2014 koordi-
nierte das Institut im gesamten deutschsprachigen Raum das 
Programm COOL2014 anlässlich der Teilnahme von Finn-
land als Ehrengast an der Buchmesse in Frankfurt. Und dass 
Finnland seit mittlerweile 20 Jahren auf der Leipziger Buch-
messe präsent ist, zählt ebenfalls zu den Highlights.

„Aufgabe des Finnland-Instituts ist es, die langfristige 
Zusammenarbeit und den Austausch zwischen Finnland 
und dem deutschsprachigen Europa zu fördern. Wir wollen 
finnische Kultur in Deutschland fördern und dadurch so-
wohl ein positives Finnland-Bild erschaffen als auch eine 
deutsch-finnische Community aufbauen. Wir denken, dass 
das auch für die deutsch-finnische Wirtschaft eine stabile 
Basis schafft. Und mit unserer Studien- und Praktikums-
beratung für Deutsche, die Interesse an einer Karriere in 
Finnland haben, bauen wir dies weiter aus und schaffen eine 
deutsch-finnische Zukunft,” erzählt Dr. Laura Hirvi, Leiterin 
des Finnland-Instituts.

Im April diesen Jahres wurde Dr. Jan Feller, stellvertre-
tender Geschäftsführer der AHK, in den Vorstand der Stiftung 
für das Finnland-Institut berufen.   

25 Jahre Dialog zwischen Finnland 
und dem deutschsprachigen Europa
Finnland-Institut in Deutschland
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WEITERE INFORMATIONEN:
Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Marion Holtkamp | marion.holtkamp@finstitut.de

Finnland-Institut in Deutschland
für Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft GmbH 
(gemeinnützig)
Friedrichstr. 153 a, 10117 Berlin
+49 (0)30 40 363 18 90 | info@finstitut.de 
www.finnland-institut.de
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DAS ANDERTHALBJÄHRIGE SMART Buil-
ding-Programm unserer deutsch-finni- 
schen Digitalisierungspartnerschaft ist 
seit Ende April in vollem Gange. Deut-
sche Unternehmen der Immobilien- 
und Baubranche erhalten Kontakte zu 
innovativen, finnischen Smart Buil-
ding-Lösungsanbietern. Wenn auch 
Sie Interesse an einem Gespräch oder 
möglicherweise Zusammenarbeit mit 
unseren Smart Building-Unternehmen 
haben, lassen Sie es uns wissen! Die 
finnischen Unternehmen besuchen ihre 
deutschen Partner nach Vereinbarung 
direkt vor Ort. Zusätzlich sind sie auf der 
Expo Real in München (7.–9.10) und der 
digitalBAU in Köln (11.–13.2.) anzutreffen.

Die Programmteilnehmer haben di-
gitale Lösungen von automatisierten 
Baukränen bis zur modularen Gebäude-
technologie in ihrem Portfolio. Diese Lö-
sungen machen sowohl das Bauen von 
als auch das Leben in Gebäuden einfa-
cher, kostengünstiger und effizienter.

Mit dem FIMX System stellen Ge-
bäudeeigentümer sicher, dass ihre Ge-

TEILNEHMER DES 
SMART BUILDING-

PROGRAMMS 
„GOING GERMANY“

bäude den Bewohnern bzw. Nutzern die 
versprochene Qualität von Dienstleis-
tungen rund um das Gebäude bieten, 
beispielsweise bei der Instandhaltung. 
Es lassen sich sowohl alle Dienstleister 
flexibel managen als auch deren Dienst-
leistungsqualität zu jedem Zeitpunkt 
überprüfen.

Helsinki Business Hub identifi-
ziert zusammen mit Unternehmen aus 
Deutschland und anderen Ländern Ge-
schäftsmöglichkeiten im Großraum 
Helsinki im Bereich Smart City. Insbe-
sondere beim Thema Smart Building 
werden die Unternehmen dabei unter-
stützt, Partner in Helsinki zu finden.

Helvar verbessert mit seinen Licht-
steuerungslösungen das Wohlbefinden 
von Menschen in Innenräumen. Helvar 
ist ein fast 100-jähriges Familienunter-
nehmen mit mehr als 1500 Referenzins-
tallationen in über 50 Ländern. Dazu ge-
hören die weltgrößte DALI Installation in 
Abu Dhabi, der Kölner Dom sowie zahl-
lose Bürogebäude, Universitäten, Hotels, 
Krankenhäuser und Museen.

Mit Mercantus TimeWorks lassen sich 
Besprechungsräume in Bürogebäuden 
effizient und komfortabel reservieren. 
Das System kann sowohl in einzelnen 
Büros als auch in mehreren Gebäuden 
eingesetzt werden und hat sich bereits 
seit Jahren im praktischen Betrieb 
bewährt.

Die Pilaster Gebäudetechnik revolu-
tioniert die Modernisierung von beste-
henden Gebäuden durch die Sanierung 
von Rohren, der Belüftungsanlage, der 
Heizung und/oder der Stromversorgung. 
Das modulare System ist insbesondere 
für Mehrfamilienhäuser und Büroge-
bäude geeignet.

Die seit 2000 tätigen Unternehmen 
Tietoa und Neopoint erstellen zu Beginn 
von Renovierungsprojekten ein Model 
von Grunddaten der Baustelle, worauf 
die weitere Bauplanung aufbaut. Bei 
der vorangehenden Vermessung des zu 
renovierenden Gebäudes wird insbeson-
dere auf Laserscanning gesetzt.

Trenox hat mit TX Automated eine 
einzigartige Lösung entwickelt, mit der 
Baukräne ihre Arbeit völlig ohne Kran-
führer – auch ohne Kranführer am 
Boden – verrichten können. Diese Bau-
kranautomatisierung wird bereits bei 
ersten Pilotkunden eingesetzt. 

Welche Teilnehmer vom Smart Building 
Programm möchten Sie näher kennen-
lernen? Bitte kontaktieren Sie 

Oliver Boldt | oliver.boldt@dfhk.fi |  
+358 50 308 2094, oder 
Marika Martikainen
marika.martikainen@dfhk.fi | 
+358 50 462 4375
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Das Meer und die Schifffahrt gehören zu Kotka. Man 
spürt das Meeresambiente, wenn man durch den 
Hafen spaziert, an dem der Eisbrecher Tarmo an-
dockt, oder wenn man das Fischrestaurant auf Kot-
kansaari, der „Adlerinsel”, besucht. Die Meerestage 

mit Fischmarkt werden jedes Jahr Ende Juli abgehalten, um 
das Meer zu feiern.

Die Region Kotka-Hamina liegt an der Südostküste Finn-
lands am Ufer des Finnischen Meerbusens. Kotka ist nur 1,5 
Autostunden von Helsinki und 3 Autostunden von St. Peters-
burg entfernt.

HaminaKotka Satama Oy – der Motor der Region
Die Bedeutung der Stadt Kotka und der Region Kotka-Ha-
mina wächst stetig – nicht zuletzt wegen ihrer günstigen Lage 
zwischen den zwei Metropolen. Ein besonderer Magnet der 
Region ist die ständig wachsende Hafengesellschaft Hamina-
Kotka Satama Oy, die im Begriff ist, ihren bisher größten Jah-
resumsatz zu erwirtschaften. Der Hafen besteht seit 1878 und 
ist der größte Exporthafen Finnlands.

Allein im Mai dieses Jahres wurden über 1,7 Millionen 
Tonnen an Waren umgeschlagen und im Zeitraum von Januar 
bis Mai stieg die Menge an Waren im Vergleich zum Vorjahr um 
9,8 Prozent und wuchs somit auf über 7,7 Millionen Tonnen. 

Der Geschäftsführer der Hafengesellschaft Kimmo Naski  
sieht die Zukunft optimistisch: „Das Vertrauen in unseren 
Hafen ist international sehr groß. Wir versuchen jeden Tag 
diesem Vertrauen gerecht zu werden und entwickeln uns 
stetig weiter.“

Kotkas logistische Bedeutung wächst
Investitionen stärken die Region
Die Stellung des Hafens in Kotka wird auch dadurch ge-
stärkt, dass die Hafengesellschaft Absichtserklärungen mit 
Firmen abgeschlossen hat, die die Bedeutung des Hafens 
weiter stärken. UPM wird eine Bioraffinerie im Hafenab-
schnitt Mussalo errichten und die zukünftige Biozellstoffan-
lage Finnpulp in Kuopio wird ihren Handel vorwiegend über 
den Hafen in Kotka abwickeln. Die NordStream 2 wird eben-
falls durch die Region laufen.

 Die logistische Bedeutung der Region wird zusätzlich 
durch den Ausbau des Schienenverkehrs zwischen den 
Städten Kotka, Hamina und Kouvola gestärkt. Dafür inves-
tiert die neue finnische Regierung 98 Millionen Euro.

 Der Geschäftsführer der Hafengesellschaft Naski be-
grüßt diese Entscheidung, denn für die Entladung von Zügen 
mussten bisher während der Hochsaison temporäre Lager-
flächen gesucht werden, da es nicht genug Platz für die Züge 
gab.

Auch der Bürgermeister von Kotka, Esa Sirviö, betont die 
Wichtigkeit des Hafens für die Stadt. Er sieht die Zukunft po-
sitiv, da sich zurzeit große Projekte, unter anderem Zugver-
bindungen in andere wichtige Städte Finnlands, in Planung 
befinden. 

„Die neue Metropolstrecke durch Kotka entlang der Küste 
wird drei Metropolen miteinander verbinden: Stockholm, 
Helsinki und St. Petersburg. Außerdem wird sich sowohl der 
Personen- als auch der Warenverkehr in ganz Finnland be-
deutend verbessern,“ erläutert er. 

© GETTY IMAGES
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DIE START.UP!  
GERMANY  
-TOUR

Die Start.up! Germany –Tour in findet 2019 zwei 
Mal statt: zunächst in München (25.9.–1.10.) und 
dann in Düsseldorf und Köln (27.10.–31.10.). Dort 
haben internationale Start-ups aus den Berei-
chen InsurTech, Smart City, Logistik und Mobilität 

sowie Internet of Things (IoT) und Healthcare die Gelegen-
heit, neue Kontakte zu knüpfen und Start-up-Ökosysteme 
kennenzulernen.

Das Herzstück der Tour in München ist das Start-up-Fes-
tival Bits & Pretzels. Dies ist eine der größten europäischen 
Start-up-Veranstaltungen, welche vielfältige Möglichkeiten 
zur Vernetzung und zum Erfahrungsaustausch sowohl mit 
anderen Start-ups als auch mit Investoren und etablierten 
Unternehmen bietet. Ausgewählte internationale Start-ups 
der Tour bekommen die Möglichkeit, ihr Unternehmen auf 
der Bits & Pretzels zu bewerben – auch finnische Start-ups 
sind dabei. Organisiert wird die Start.up! Germany – Munich 
Tour 2019 von der IHK München für Oberbayern in Zusam-
menarbeit mit den Auslandshandelskammern wie der AHK 
Finnland.

In München sind folgende Start-ups aus Finnland mit dabei:

Viimatech Digital Ltd 
Viimatech ermöglicht Kosten- und Energieeinsparungen für 
jeden Elektromotor mit der weltweit umfangreichsten und 
kosteneffektivsten Lösung für vorausschauende Wartung. Das 
Unternehmen hat sich auf die Überwachung von elektrischen 
Antrieben, insbesondere aber von Pumpen, spezialisiert. Vii-
matechs Lösung für Predictive Maintenance und Energieopti-
mierung von Pumpensystemen ermöglicht Einsparungen von 
30% bis 50% der Betriebskosten. https://viimatech.fi/

Vaisto Solutions Oy
Vaisto bietet Software-Entwicklungsdienstleistungen und Lö-
sungen für Industrieunternehmen, insbesondere Hersteller 
von intelligenten Maschinen und Fahrzeugen sowie Unter-
nehmen in der fortgeschrittenen Herstellung. Das Ziel von 
Vaisto ist es, den Übergang seiner Kunden zu einem soft-
waregesteuerten Betriebs- und Innovationsmodell zu unter-
stützen und zu beschleunigen. Hierbei spielen Software und 
Digitalisierung eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von 
Alleinstellungsmerkmalen und der Erhöhung der Wettbe-
werbsfähigkeit. https://vaisto.io/

KAMU Health Oy
KAMU Health Oy hat eine Applikation entwickelt, die Asthma-
tikern hilft, die Krankheit an sich und deren Symptome sowie 
die Behandlung in Realzeit zu verfolgen und dadurch die 
Symptome zu lindern. Die Dienstleistung ist zusammen mit 
den finnischen Ärzten und Asthmatikern entwickelt worden 
und orientiert sich an den Empfehlungen der Global Initiative 
for Asthma (GINA). Die Applikation ist sowohl für Android als 
auch iOS verfügbar. https://kamuhealth.com/

Mato Engineering Oy
Mato bietet Messgeräte zur Bestimmung der Feuchtigkeit von 
Beton während der Bauphase. Dadurch kann genau über-
prüft werden, wann der Beton hart genug ist und mit der 
nächsten Bauphase begonnen werden kann. Auch bereits 
fertige Gebäude können mit Sensoren zur Feuchtigkeitsmes-
sung ausgestattet werden, um die Bildung von Schimmel zu 
vermeiden. https://www.matolog.fi/
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ZUGANG NACH FINNLAND
DER INTERESSANTESTE 

www.portofhelsinki.. 

Die urbane 
Wärmewende
ANFANG JUNI 2019 organisierten wir im Rahmen der Export-
initiative Energie eine Geschäftsreise nach Finnland mit dem 
Schwerpunktthema „Wärmewende in urbanen Regionen”. Im 
Zuge dessen wurde insbesondere deutschen Unternehmen 
die Möglichkeit geboten, sich über finnische Marktpotentiale 
zu informieren und erste Geschäftskontakte zu knüpfen. 

Einer eintägigen Fachkonferenz in Helsinki mit Vertretern 
der finnischen Wirtschaft und Politik folgte der Kern der Ge-
schäftsreise – ein Expertisenaustausch zwischen deutschen 
und finnischen Unternehmen über nachhaltige und innovative 
Wärmelösungen, in Form von Einzelterminen über ganz Finn-
land verteilt.  

Wir stellten im Laufe der Wärmewende-Veranstaltung 
fest, dass Finnland auch in der Energiebranche einen Inno-
vationsvorsprung gegenüber Deutschland hat. Besonders im 
Kontext des Klimawandels ist die Tatsache, wie schon heute 
Fernwärme als Hauptbestandteil finnischer Wärmeversor-
gung genutzt wird, zentral. 

„Finnland ist in vielen Dingen Deutschland einige Schritte 
voraus. Energiespartechnologien, die wir schon seit Jahren 
nutzen, kommen gerade erst nach Deutschland. Wir haben 
also sehr gute Chancen auf dem deutschen Markt mit un-
seren Innovationen. Im Austausch können wir in Finnland 
aber auch sehr viel von den deutschen Produktionstechno-
logien lernen.” erzählt der Teilnehmer Hannu Janhunen, Di-
rector Export Sales & OEM, Itula.      

Teilnehmer des Seminars,  
Ronald Ellebrecht von Va-Q-Tec. 
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Der Schiffbau ist eine der Schlüsselindustrien in 
Finnland und ein wachstumsstarkes Segment. 
Während in vielen Ländern die Schiffbaubranche 
unter dem Containerschiffüberfluss leidet, profi-
tiert der traditionelle Schiffbaustandort Finnland 

von der guten Auftragslage im Kreuzfahrtschiffbau. 
Finnland ist der Standort für den Bau von hochkomplexen 

Schiffen für die internationale Kreuzfahrtindustrie sowie Ver-
sorgern, Roll-on/Roll-off (Ro-Ro), Eisbrechern und ozeanog-
raphischen Vermessungsschiffen. Seit 2014 liegt der Schwer-
punkt hauptsächlich auf der Kreuzfahrtindustrie und dem 
Passagierschiffbau sowie auch auf dem arktischen Schiffbau. 
Finnland ist eines von lediglich vier Auslieferungsländern für 
größere Kreuzfahrtschiffe in Europa und ein Großteil aller 
Eisbrecher der Welt werden in Finnland produziert.

Insgesamt beschäftigt das ganze maritime Cluster in Finn-
land etwa 50.000 Menschen und hat einen Gesamtumsatz von 
ca. 13 Mrd. Euro. Direkt beschäftigt die maritime Industrie 
in Finnland etwa 30.000 Personen. Das Unternehmen Meyer 
Turku und dessen Zulieferer erwirtschafteten 2017 einen Um-
satz von etwa 1,3 Milliarden Euro. 

Finnlands Schiffbauer auf Platz 8
Im Jahr 2016 war Finnland der achtgrößte Schiffbauer der 
Welt (gemessen in CGT, gewichtete Bruttoraumzahl). Ins-
gesamt gibt es in Finnland etwa 1.000 Unternehmen in der 
maritimen Branche, die in verschiedenen Teilen Finnlands 
liegen. Regionale Schwerpunkte der Industrie sind jedoch 
die Hauptstadtregion Helsinki sowie die Hafenstädte Turku, 
Vaasa und Rauma an der Westküste.

Der Anteil des finnischen Kreuzfahrtschiffbaus am 
globalen Markt blieb zwischen 2000 und 2016 stabil bei etwa 
20 %. Bisher stellte das Jahr 2005 die einzige Ausnahme dar, 
als keine Kreuzfahrtschiffe in Finnland ausgeliefert wurden. 
Im laufenden Jahrzehnt ist Finnland der drittgrößte Kreuz-
fahrtschiffhersteller der Welt neben Italien, Deutschland und 
Frankreich.

 
Zukunftsperspektiven
Der finnischen maritimen Industrie geht es gut. Zur Zeit sind 
zahlreiche Investitionen, Schiffbau- und F&E-Projekte in 
Planung. Die deutsch-finnischen Werft Meyer Turku ist bis 
2024 ausgelastet. Meyer wird in den nächsten Jahren weiter 

stark investieren und hat das Ziel, die Produktivität bis 2025 
zu verdreifachen. Bisher investierte das Unternehmen bereits 
knapp 200 Millionen Euro in die Modernisierung. Auch die fin-
nischen Zulieferer planen weitere Investitionen. 

Bis 2035 will die maritime Industrie in Finnland schritt-
weise Fernsteuerungslösungen für die Hochseeschifffahrt 
entwickeln. Finnland will bis 2025 die weltweit ersten  
Produkte und Dienstleistungen für die unbemannte und  
autonome Schifffahrt einführen sowie ein global führendes 
Ökosystem in diesem Feld etablieren. 

Finnlands Innovationen weit vorne
Der auf die maritime Wirtschaft fokussierte Blue Industry 
Business Park in Turku soll Investitionen bis zu 500 Mio. Euro 
anziehen. Das Ziel des Projektes ist es, einer der führenden 
Industrieparks in der maritimen Industrie zu werden. Der 
Fokus liegt hierbei auf Innovationen und der produzierenden 
maritimen Industrie. 

Weitere Anknüpfungspunkte für deutsche Zulieferer bieten 
LNG-betriebene Schiffsmotoren, die in Finnland entwickelt 
werden, sowie Technologien für die autonome Schifffahrt, 
für die der Motorenhersteller Rolls-Royce ein neues For-
schungszentrum für Fernsteuerung und autonome Schiffe in 
Turku eröffnete, um sowohl weitere Produkte und Dienstle-
istungen für landbasierte Kontrollzentren als auch Lösungen 
mithilfe künstlicher Intelligenz zu entwickeln. Ebenfalls ver-
fügbar ist seit 2018 ein Testgebiet für solche Lösungen in 
Westfinnland. 

Außerdem will Rolls-Royce seine Propellergondelherstel-
lung in der finnischen Stadt Rauma an der Westküste er-
weitern und dafür rund 57 Mio. Euro in eine Modernisierung 
der Produktionsanlage investieren. 

Forschung auf Hochbetrieb
Als einer der führenden Lieferanten für schnelle Patrouillen- 
und Gruppentransportboote weltweit bietet Marine Alutech 
Oy Ab kundenspezifische Serien für Behörden und staatliche 
Organisationen an. Bereits 2008 lieferte Marine Alutech ein 
fernsteuerbares Boot und entwickelt seither weitere individu-
elle Konzepte; die Integration von autonomen Programmen 
ist theoretisch bereits umsetzbar. Die Forschung nach rea-
lisierbaren alternativen Antrieben, meist eine Budgetfrage, 
und der bewusste Einsatz von Rohstoffen und ausgewählten 

SCHIFFBAU  
– Finnland als Supermacht
AUTOR MIKAELA JAANTI BILD GETTY IMAGES
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Komponenten unterstützen das Ziel, 
den Nutzungszyklus von 15–20 Jahren 
auf 30–35 Jahre zu erhöhen und eine 
Recycelfähigkeit von 95% zu erreichen. 
Der finnische Schiffsmotorenhersteller 
Wärtsilä plant einen „Smart Techno-
logy Hub“ für Forschung, Produktent-
wicklung und Herstellung im Bereich 
des maritimen Sektors in der finnischen 
Stadt Vaasa an der Westküste. 2020 wird 
der Gesamtbetrieb und das Personal 
von Wärtsilä in Vaasa den neu geschaf-
fenen Standort zusammen mit Logistik 
und Wartungsoperationen der Vaasa Re-
gion beziehen. Als Teil dieses Projektes 
wird Wärtsilä 83 Mio. Euro in modernes 
Testen und innovative Produktionstech-
nologien investieren. Die Gesamtinves-
tition beträgt 200 Mio. Euro (inkl. Büro- 

und Fabrikgebäude, Logistik sowie 
Infrastruktur).
 
Kooperation und  
Geschäftsmöglichkeiten
Finnland bietet einen hochinteressanten 
und innovativen Markt für deutsche Un-
ternehmen und Zulieferer aus der mari-
timen Industrie. Finnland ist auch in der 
Forschung für maritime Technologien 
ein attraktiver Markt. 

In Hamburg wird vom 11.–13. Sep-
tember 2019 die neue MARINE INTER-
IORS Cruise & Ferry Global Expo mit 
Schwerpunkt auf Innenausstattung und 
-ausbau von Passagierschiffen organi-
siert – von See- und Flusskreuzfahrt-
schiffen über Fähren bis hin zu Me-
ga-Yachten. Dort haben die führenden, 

internationalen und deutschen Akteure 
der Kreuzfahrtindustrie die Chance, 
auch mögliche finnische Kooperations-
partner zu treffen und Geschäfte zu ma-
chen. Die dreitägige Veranstaltung findet 
in Zusammenarbeit mit der 10. Seatrade 
Europe Cruise and River Cruise Con-
vention statt und wird von den Machern 
der SMM – der führenden internatio-
nalen Schiffbaumesse – organisiert. 
Neben den weiteren Ausstellern aus 67 
Ländern stellt sich ebenso die finnische 
maritime Industrie auf der SMM vom 
8.–11.9.2020 vor. 

MEHR INFORMATIONEN:
www.marineinteriors-expo.com
www.smm-hamburg.com
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#* CGT  
(in 1000)

GT  
(in 1000) #* CGT  

(in 1000)
% am 
Gesamt

GT  
(in 1000)

% am 
Gesamt

Kreuzfahrtschiffe 98 17 481 16 874 8 2 354 13,4 % 2 501 14,8 %

Passagierschiff/ 
Autotransporter 313 5 549 4 728 14 527 9,5 % 582 12,3 %

Versorger,  
Tragfähigkeit (tdw)  
von 4 000

373 4 009 2 034 3 36 0,9 % 23 1,1 %

Eisbrecher 7 257 222 3 32 12,3 % 22 9,8 %

Ro-Ro 123 2 008 2 618 1 18 0,9 % 23 0,9 %

Baggerlader/Bagger 43 184 68 2 5 2,8 % 1 7,5 %

ozeanographischen 
Vermessungsschiffe 20 121.9 62 1 16 13,3 % 13 20,8 %

SCHIFFSTYP                               GLOBAL                                            FINNLAND
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WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN | 

Scanfil kauft  
Hasec-Elektronik
DAS FINNISCHE UNTERNEHMEN Scanfil kauft Hasec Elek-
tronik GmbH für insgesamt 10,25 Millionen Euro. Der 
Kauf wird zu 2,2 Millionen Euro in Aktien getätigt. Dies 
entspricht 544.554 Aktien nach dem durchschnittlichen 
Kursstand vom März 2019. Der Rest des Kaufpreises 
wird aus dem Kassenbestand getilgt. 

Die Wettbewerbsbehörde hat den Kauf bereits am 
17.06. abgesegnet. Scanfil erwartet bereits eine positive 
Auswirkung auf den Jahresumsatz 2019. 

Etteplan expandiert 
nach Deutschland
DIE FINNISCHE FIRMA Etteplan Oyj hat das deutsche 
Unternehmen EMP Engineering Alliance gekauft. 
Etteplan Oyj ist spezialisiert auf Lösungen in der 
Geräte- und Anlagenplanung, Software und einge-
bettete Rechnersysteme sowie technische Doku-
mentationslösungen. EMP Engineering Alliance ist 
auf industrielle Automatisierungs- und Prozess-
planung spezialisiert. 

„Der Grad der Digitalisierung und Automatisie-
rung in der Industrie nimmt stetig zu. Wir wollen 
unsere Präsenz in Mitteleuropa verstärken und 
alle unsere Dienstleistungen in unserem gesamten 
Wirkungsgebiet anbieten. Die Firmenübernahme 
bringt uns eine noch bessere Wachstumsgrund-
lage auf dem bedeutenden deutschen Markt für 
Planungsdienstleistungen,“ erklärt Juha Näkki, 
Geschäftsführer der Etteplan Oyj. 
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DEUTSCHLAND IMPORTIERT immer mehr 
finnische Lebensmittel. Ein besonderer 
Vorreiter auf diesem Gebiet ist das Jymy 
Bio-Eis. Die deutsche Bio-Kette Denn‘s 
vertreibt das Eis nun deutschland-
weit. Dazu gehören Sorten wie Zi-
trone & Lakritze, Kiefer oder die 
finnische wilde Blaubeere.

Schon auf der Grünen Woche 
Anfang Januar in Berlin wurden 
dem deutschen Publikum viele fin-
nische Produkte präsentiert. Auch 
Edeka vertreibt in seinem Sorti-
ment bereits über 50 verschiedene 
finnische Produkte. 

Finnland exportiert pro Jahr Le-
bensmittel im Wert von 1,6 Milliarden 

Zukunftsfähigkeit  
der Schulen:  
FINNLAND 1.

DER WORLDWIDE 
EDUCATING for 

the Future 
Index (WEFFI) 
vergleicht 
jährlich 50 

Länder weltweit 
in Bezug auf die 

Zukunftsfähigkeit 
der Fertigkeiten, die den Kindern ver-
mittelt werden. Finnland liegt auf Rang 
1, Deutschland belegt Rang 7. Die Kri-
terien des Vergleichs sind: Programm-
initiativen, Lehrmethoden und die so-
zio-ökonomische Umgebung. 

Finnland stach vor allem in der 
Kategorie der Programminitiativen 
heraus, da es sich der kommenden 
Anforderungen bewusst zu sein schien 
und auch seine Lehrmethoden über-
arbeitet, um sie zukunftsfähiger zu 
machen. Viele andere Länder haben 
erhebliche Defizite, sich an die sich 
schnell wandelnden Herausforde-
rungen der Lebens- und Arbeitswelt 
anzupassen. 

Proventia macht deutsche  
Kommunalfahrzeuge umweltfreundlicher 
DAS FINNISCHE UMWELTTECHNIK-UNTER-
NEHMEN Proventia hat die bundesweite 
Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) 
bekommen. Dies erlaubt dem Unter-
nehmen, bundesweit Dieselfahrzeuge 
nachzurüsten, sodass diese bis zu 95% 
weniger Stickoxide (NOx) ausstoßen. 

Das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) hat 107 
Millionen Euro bereitgestellt, um Diesel-

busse des öffentlichen Nahverkehrs und 
andere kommunale Dieselfahrzeuge so 
umzurüsten, dass sie weniger Stickoxide 
ausstoßen. 

Proventia setzt hierfür seinen welt-
weit führenden NOxBUSTER® City ein. 
Das System kann sogar auf die schwie-
rigen Bedingungen durch den „Stop and 
Go“-Betrieb bei Bussen und Müllwagen 
reagieren.  

Import von finnischen  
Lebensmitteln nimmt zu

Euro. Um dies weiter auszubauen, soll 
unter anderem auch der Export nach 
Deutschland stark steigen. 

Arbeitskos-
tenvergleich
BEI EINEM AKTUELLEN EU-weiten 
Vergleich lagen die Arbeitskosten 
durchschnittlich bei 27€ pro 
Stunde. Spitzenreiter ist Däne-
mark mit durchschnittlich 44,70€. 
Deutschland belegt den sechsten 
Rang mit durchschnittlichen 
Kosten von 35€/h. In Finnland be-
tragen die Kosten durchschnitt-
lich 34,50€. Damit liegt Finnland 
auf dem 9. Rang.  
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In was für einem Unternehmen will 
ich arbeiten? – Diese Frage stellten 
sich vor zwei Jahren vier Software-
entwickler aus Tampere und be-
schlossen nach längerer Überle-

gung eine eigene Firma zu gründen. 
Diese sollte sich auf Automatisierung 
und Digitalisierung von Maschinen und 
Fahrzeugen spezialisieren und somit 
die Industrie auf die Zukunft vorbe-
reiten. Es entstand Vaisto Solutions. 

Die Gründer hatten bereits vorher 
zusammengearbeitet und konnten 

daher auf eine gemeinsame 
Geschichte zurückblicken. 
Ein Ziel ihres neuen Unter-
nehmens war es so von An-
fang an, für ihr zukunftsori-
entiertes Können bekannt zu 

werden und an vielfältigen 
Projekten beteiligt zu 

sein, um dadurch ihre 
eigenen Fähigkeiten 
weiter zu entwickeln. 
Schon der Name soll 
auf die Leidenschaft 
der Gründer für ihre 
Arbeit hinweisen, denn 
Vaisto ist Finnisch und 
bedeutet „Gespür“ oder 
„Instinkt“.

Gleich zu Beginn 
erhielt Vaisto einen 
Auftrag im Bereich 

künstliche Intelligenz 
von einem japanischen 

Zulieferer aus der Auto-
mobilindustrie und konnte 
so international beweisen, 
wozu das junge Unter-
nehmen fähig ist. Dies schuf 
eine stabile finanzielle Basis 
und das Team wuchs schnell 
auf fast 20 Mitarbeiter an.

Vaisto besteht nun seit 
zwei Jahren und das Unter-

nehmen hat auch für die 
Zukunft große Ziele. Sie 

sehen große Chancen in der Ent-
wicklung des Industrial Internet of 
Things (IIoT) und in der Künstlichen 
Intelligenz. „Diese werden die Zu-
kunft stärker verändern als wir es 
uns heute vorstellen können,“ sagt 
Ville Aittomäki, Gründer und Ge-
schäftsführer von Vaisto. Er ergänzt: 
„Wir möchten unsere Kunden mit 
unserem Fachwissen unterstützen, 
damit sie die Wettbewerbsfähig-
keit ihrer Produkte und Dienstleis-
tungen in eine stärker auf Software 
ausgerichtete Richtung entwickeln 
können.”

Das Team von Vaisto ist sich si-
cher, dass intelligente Maschinen die 
Zukunft sind und schon bald in jeder 
erdenklichen Branche zu finden sein 
werden. Daher bilden die Mitarbeiter 
sich auch ständig weiter, um auch 
selbst immer auf dem neuesten Ent-
wicklungsstand zu sein.

Das Ziel von Vaisto sind stets er-
folgreiche Projekte und zufriedene 
Kunden. Möglich wird dies durch ihre 
Top-Experten, die ständig in Wissen 
investieren, zusammenarbeiten und 
gemeinsam lernen. So kann gewähr-
leistet werden, dass die Wettbe-
werbsfähigkeit zukünftiger Produkte 
und Dienstleistungen für Kunden 
stets in Topform ist.

Ein weiterer Meilenstein in der 
noch jungen Firmengeschichte soll 
nun die Expansion nach Deutschland 
werden. Schon bei der Firmengrün-
dung stand fest, dass der finnische 
Markt zu klein für die Ambitionen der 
Gründer ist. Deutschland soll nun 
Ziel der ersten Expansion werden, 
denn dort gibt es viele Großunter-
nehmen, sowie kleine aber erfolg-
reiche Familienbetriebe (sogenannte 
„Hidden Champions“). Das Ziel ist es, 
den Kundenstamm zu erweitern und 
Vaisto schon bald auch in Deutsch-
land zu etablieren.   

Durchstarter der Zukunft: 

Vaisto 

Ville Aittomäki, Gründer und Geschäftsführer von Vaisto

DURCHSTARTER DER ZUKUNFT | 

RANGFOLGE UNTER 28 EU-LÄNDERN

OFFENE DATEN  
(Anteil der offen zur Verfügung zu 

stellenden Daten der öffentlichen Hand)

4G-ABDECKUNG (% aller Haushalte)

NUTZUNG VON ELEKTRONISCHEN 
GESUNDHEITSDIENSTEN

NUTZUNG VON E-GOVERNMENT-
BEHÖRDENDIENSTEN

12. PLATZ 1. PLATZ

64 %  (17.) 62 %  (19.)

90 %  (24.) 99 %  (4.)

7 %  (26.) 49 %  (1.)

43 %  (26.) 92 %  (3.)

DIE WELT IN ZAHLEN | 

Deutschland  
und 

Finnland  
im Vergleich

Rangfolge nach dem Index für die digitale 
Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) 2019 
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H: können sich auf ihr eigenes “Business” konzentrieren, da Sie 
von uns ein Komplettpaket an Dienstleistungen erhalten.  

Am meisten Spaß macht mir bei der Arbeit…  
B: Ich finde es toll, dass ich durch die Arbeit eine Brücke von 
meiner Wahlheimat Finnland zu meiner Heimat Deutschland 
schlage.  
H: natürlich, wenn Kunden sich bedanken, weil unsere Ergeb-
nisse so gut sind, aber auch, wenn wir knoblige Fälle lösen 
können. 

Im Laufe meiner AHK-Laufbahn hat sich am besten eingeprägt…   
B: die gute Zusammenarbeit der gesamten Steuerabteilungen 
der AHKs in der Welt.  
H: wie unser Tax & HR-Team während meiner 11 Jahre in der 
AHK gewachsen ist und vielseitige Erfahrungen auch in komple-
xeren Fällen gesammelt hat. 

Am meisten freue ich mich auf…  
B: unsere Einweihungsfeier des neuen Büros! Seit April arbeiten 
wir im Herzen von Helsinki, direkt am Senatsplatz in modernen 
Büroräumen. 
H: Ja, unsere Events sind eine tolle Abwechslung zum Büroalltag. 
Aber ich liebe es auch, Neues zu lernen und bin immer für Semi-
nare und AHK-Treffen dankbar. 

Die besten Städte in Deutschland und Finnland sind: 
B: Helsinki und Dresden 
H: Stuttgart und Espoo  

Mein deutsch-finnischer Hintergrund ist: 
B: Ich bin in Deutschland geboren und habe dort gelebt bis ich 
meinen Mann geheiratet habe, der bereits in Finnland lebte. Wir 
haben uns gemeinsam für Finnland entschieden. 
H: Ich bin Finnin, aber habe in der Schule Deutsch gelernt und 
später in der Schweiz und Deutschland gearbeitet. 

An Finnland gefällt mir am besten …  
B: die Ruhe und unendlich schöne Landschaft. Außerdem die 
pragmatische Art der Finnen und die großartigen Möglichkeiten 
Familie und Beruf zu verbinden. 

An Deutschland gefällt mir am besten ... 
H: die Sprache und die lebhafte Atmosphäre sowie die vielen in-
teressanten Städte.  

Zu unseren Hauptaufgaben gehört… 
B: die Beratung zu umsatzsteuerlichen Fragen. Von der Ein-
schätzung, wie Rechnungen ausgestellt werden müssen, bis hin 
zur Erstellung aller notwendigen Meldungen.  
H: Für deutsche Unternehmen, deren Mitarbeiter in Finnland 
steuerpflichtig sind, bearbeiten wir zusätzlich die Gehaltsab-
rechnungen inklusive Reisekosten, Urlaubsgelder und beraten 
zum Thema Gesundheitsfürsorge und Pflichtversicherungen der 
Arbeitnehmer. 

Unsere Kunden...  
B: können uns vertrauen, dass wir alle Steuer- und Personal-
verwaltungsangelegenheiten kompetent und pünktlich für sie 
regeln – auf Deutsch!  

 | DIE MACHER

Lernen Sie unsere Mitarbeiter kennen!

STECKBRIEF:
Name:  Bettina Krüger 
Position:  Tax & HR Services 
Seit wann bei der AHK:  03.2011 

STECKBRIEF:
Name: Hannele Dalin 
Position: Tax & HR Services 
Seit wann bei der AHK: 1.2.2008
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Finnlands neue Regierung schiebt die Modernisierung 
der Verkehrsinfrastruktur an, deren Sanierungsstau 
auf rund 2,5 Milliarden Euro beziffert wird. Größter 
Profiteur wird die Schiene, deren Anteil am Verkehr 
erhöht und mit milliardenschweren Projekten aus-

gebaut wird. Eine parlamentarische Arbeitsgruppe forderte 
in der vorigen Legislaturperiode bereits eine Anhebung der 
jährlichen Infrastrukturinvestitionen um 300 Millionen Euro. 
Geplant ist, die Investitionen in einem nationalen zwölfjäh-
rigen Verkehrswegeplan zu bündeln, der im Zeitraum 2020 
bis 2031 realisiert werden soll. 

Modernisierung und Ausbau  
des Schienennetzwerks im Inland
Die Modernisierungs- und Ausbaupläne im Inland werden 
über die im Februar gegründete Projektgesellschaft Nordic 
Railways Ltd. (Pohjolan Rautatiet Oy) koordiniert. Die Haupt-
stadtregion profitiert dabei vor allem von schnelleren Verbin-
dungen mit den Städten Turku und Tampere. Die Fahrtzeiten 
dorthin sollen auf eine Stunde reduziert und der Flughafen 
Helsinki-Vantaa auf der Tampere-Strecke eingebunden 
werden. Allein diese beiden Vorhaben werden mit etwa 7,5 
Milliarden Euro veranschlagt. Für den Ausbau der östlich von 
Helsinki liegenden Strecke über Porvoo nach Kouvola (Pro-
jekt Itärata) veranschlagen die Planer 1,7 Milliarden Euro. 
Auch der Ausbau von Helsinkis einziger U-Bahn in Rich-
tung Westen, der mit knapp 1,2 Mrd. Euro veranschlagt ist, 
schreitet voran (Projekt Länsimetro, http://www.lansimetro.fi).

Trotz der hohen Priorität der oben genannten Schienen-
projekte im Regierungsprogramm ruderte die zuständige 
Verkehrs- und Kommunikationsministerin Sanna Marin am 
20. Juli wieder etwas zurück. Die Finanzierung sei noch nicht 
gesichert. Trotz angestrebter EU-Förderung könne man die 
Projekte nicht vollständig aus öffentlichen Mitteln finanzieren. 
Gegenüber Germany Trade & Invest erklärte Timo Kievari, 
Director of Unit beim Ministerium für Verkehr und Kommu-
nikation: „In der Planungsphase einzelner Schienenprojekte 

können wir finanzielle Mittel der EU möglicherweise schon in 
der jetzigen, 2020 auslaufenden Förderperiode beantragen. 
Für die Planungs- und Bauphase verschiedener Projekte 
streben wir auch in der neuen EU-Förderperiode ab 2021 
Mittel aus der Connecting Europe Fazilität (CEF) an.“

Privater Investor treibt  
überregionale Schienenprojekte an
Zwei Projekte könnten Finnlands logistische Anbindung an die 
Welt grundlegend verändern: Ein Tunnel von Helsinki in die 
circa 80 km entfernte estnische Hauptstadt Tallinn und eine 
Schienenanbindung der finnischen Stadt Rovaniemi am Polar-
kreis an die norwegische Hafenstadt Kirkenes (Arctic Rail). 
Germany Trade & Invest hat bereits über die Projekte und 
ihre Bedeutung für Finnland berichtet: https://tinyurl.com/
finnland-schienen. 

Ein erfolgreicher finnischer Start-up-Unternehmer schafft 
bereits Fakten zum Tunnelprojekt Helsinki-Tallinn: Peter 
Vesterbacka, einer der Mitgründer des Gaming-Unterneh-
mens Rovio (Angry Birds), hat über die Projektgesellschaft 
FinEst Bay Area Development (https://finestbayarea.online) 
ein Memorandum of Understanding mit einem Baukonsortium 
unterzeichnet. Dieses besteht aus China Railway International 
Group, China Railway Engineering Company, China Communi-
cations Construction Company und dem ebenfalls aus China 
stammenden Milliardeninvestor Touchstone Capital Part-
ners. Die Verbindung wäre mit rund 100 km Länge der längste 
Unterseeschienentunnel der Welt und nach Planungen von 
FinEst Bay Area Development auch darüber hinaus sehr ambi-
tioniert: So soll der erste Zug schon Weihnachten 2024 fahren. 
Außerdem sollen auf einer künstlichen Insel in der Ostsee, die 
für den Tunnelbau benötigt wird, Wohngebäude errichtet werden.

Auch Tunnelexperten aus dem deutschsprachigen Raum 
verfolgen das Projekt des weltlängsten Unterseeschienentun-
nels mit großem Interesse. Bei einer Projektfinanzierung und 
Bauunternehmen aus Asien dürften sie im Wettbewerb aber 
hintenanstehen. 

Milliardeninvestitionen 
verbessern Finnlands 
Schieneninfrastruktur
Neue Schieneninvestitionen verbessern Finnlands 
Logistik innerhalb des Landes, aber auch die 
Verbindungen ins Ausland.

AUTOR MARC LEHNFELD BILD GETTY IMAGES
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Die finnische Regierung hat im Projekt 
FinEstLink gemeinsam mit der estni-
schen Regierung und beiden Haupt-
städten ebenfalls Vorstudien für einen 
solchen Tunnel durchgeführt und hält 
diesen – trotz aller Sympathie für die 
Vision – weiterhin für ein Projekt auf 
längere Sicht: „Finnland ist eine logisti-
sche Insel. Eine solche Verbindung wäre 
grundsätzlich eine Verbesserung“, er-
klärt Staatssekretär im Ministerium für 
Verkehr und Kommunikation Mikko Kos-
kinen. „Unklar bleibt das Wann und Wie, 
denn die von FinEst Bay Area Develop-
ment in den Medien präsentierten Infor-
mationen, zum Beispiel zur Machbar-
keit, den Kosten und dem technischen 
Betrieb mit Schnellzügen, sind un-
genau.“ Allerdings erklärt das Ministe-
rium auch, keine Einsicht in das Memo-
randum of Understanding oder andere 
Unterlagen gehabt zu haben.

Die finnische Regierung hat in ihrem 
Regierungsprogramm auch Rahmen-
bedingungen für die genannten Projekt-
gesellschaften und das Eigentum an 
der Infrastruktur festgelegt, nach denen 
unter anderem in den Projektgesell-
schaften, welche die Schienenprojekte 

Weitere Informationen über die 
Wirtschaftsentwicklung und 
Marktchancen in Finnland finden 
Sie unter www.gtai.de/finnland

ausführen, die öffentliche Hand eine 
qualifizierte Mehrheit haben muss. Auch 
diese Anforderung erfüllt das Projekt 
von FinEst Bay Area Development nicht. 
Zu erwarten ist, dass die private Pro-
jektgesellschaft Kompromisse eingehen 
muss, um ihr Projekt voranzutreiben. 
Das deutet schon die begonnene Um-
weltverträglichkeitsprüfung an, die auch 
die bisher vom Team um Peter Vester-
backa abgelehnte Route über das Stadt-
zentrum von Helsinki berücksichtigt.

 
Arctic Rail könnte Finnland  
an Nordostpassage anschließen
Im Norden ist eine mögliche Schienen-
anbindung Arctic Rail vom finnischen 
Polarkreis an das norwegische Polar-
meer nicht nur für Finnland interessant, 
sondern vor einem größeren Hinter-
grund zu betrachten. Der Gütertransport 
über die Nordostpassage entlang der 
russischen Polarmeerküste könnte die 
Lieferzeiten gegenüber der Route durch 
den Suez-Kanal um etwa zwei Wochen 
verkürzen. China, Japan und Südkorea 
wären logistisch deutlich besser an 
Nordeuropa und den Umschlagplatz 
Rotterdam angebunden.

1.

2.

3.

4.

B

A

Kirkenes

Rovaniemi

Narvik

Tampere

Helsinki

Turku

Tallinn

Quellen: Recherchen von Germany Trade & Invest; 
© 2019 Germany Trade & Invest
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RUSSLAND 1.  „ARCTIC RAIL“

2.  LAURILA-TORNIO-HAAPARANTA
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4.  HELSINKI-TALLINN-TUNNEL

A
 „RAIL BALTICA“

B
 BOTTNISCHER KORRIDOR &

 NARVIK-VERBINDUNG

Immerhin tauschen Schweden, Nor-
wegen und Finnland jährlich mehr als 
13,4 Millionen Tonnen Waren mit den 
von der Route profitierenden asiatischen 
Ländern China, Südkorea und Japan 
aus. Das Gütervolumen steigt seit 2005 
jahresdurchschnittlich um 4,1 Pro-
zent. Das gehandelte Gütervolumen mit 
China, Südkorea und Japan läge in der 
finnischen Handelsstatistik nach Ge-
wicht mit etwa 4,4 Millionen Tonnen auf 
Platz sechs der wichtigsten Handels-
partner. Eine Verbesserung der logis-
tischen Anbindung wäre für die nordi-
schen Länder also ein großer Vorteil. 
Eine öffentlich finanzierte Machbarkeits-
studie kam allerdings zu dem Schluss, 
dass sich ein solches Projekt nicht 
tragen würde. FinEst Bay Area Develop-
ment wiederum unterzeichnete beim 
Arctic Business Forum im Mai 2019 
einen Letter of Intent mit einer norwegi-
schen Projektgesellschaft, um die Arctic 
Rail voranzutreiben.  

SCHIENENINFRASTRUKTUR- 
PROJEKTE IN FINNLAND
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Juhlimme 5.9. tupaantuliaisiamme lähes 200 vieraan voimin. Ohjel-
massa oli retropelejä ja polaroid-kuvausta hyvää saksalaistyyppistä 
juoma- ja ruokatarjoilua unohtamatta. Tilaisuudessa varatoimitus-
johtajamme Jan Feller myös nimitettiin vastaavaksi toimitusjohta-
jaksi. Saimme seuraavaa palautetta: ”Toimistonne vastaa kaikkia 
tulevaisuuden vaatimuksia. Kaikki Suomen edistykselliset arvot nä-
kyvät toimintakulttuurissanne!”. Kiitos kaikille osanottajille! 

 
Am 5.9. haben wir die Einweihung unseres neuen Büros mit fast 200 
Gästen gefeiert. Neben deutschem Essen und Getränken gab es 
im Programm Retrospiele sowie Polaroid-Fotos in unseren deut-
schen Themenräumen. Bei der Veranstaltung wurde Jan Feller zum 
kommissarischen Geschäftsführer ernannt. Wir haben folgendes 
Feedback bekommen: ”Euer Büro entspricht allen Anforderungen 
der Zukunft. Eure Arbeitskultur ist genau das, was ich mir unter dem 
digitalen Finnland vorgestellt habe.”. Danke an alle Teilnehmer! 

OpenHouse 5.9.
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SUOMI 
Coriosi Oy / ETYPE Publishing 
Helsinki
Yrityskonsultointi
www.etypepublishing.com

Creoir Oy 
Oulu
Tietojenkäsittely, tietokannat,  
IT-palvelut
www.creoir.com

Datacrane Oy 
Espoo
Ohjelmistotuotanto
www.datacrane.co

Fimbul Oy
Helsinki
Hallintopalvelut
www.fimbul.fi

Finnchain Oy 
Rauma
Ympäristötekniikka
www.finnchain.fi

Fortum Oyj 
Espoo
Energiantuotanto
www.fortum.com

Glera Consulting Oy 
Luvia
Mainonta, markkinointi, PR
www.glera.fi

Itu Design Oy 
Helsinki
Arkkitehtitoimisto
www.itudesign.com

Lungo Oy
Helsinki
Yrityskonsultointi
www.lungo.fi

Majoituspalvelu Forenom Oy 
Helsinki
Majoituspalvelu
www.forenom.fi

Nordhaven Corporate Finance Oy 
Helsinki
Yrityskonsultointi
www.nordhaven.com

Oy Scanfina Ab 
Espoo
Yrityskonsultointi

Sofia Helsinki Oy,  
Sofia Future Farm 
Helsinki
Kiinteistöliiketoiminta
www.sofiafuture.fi

SOLEMO Oy 
Helsinki
Kiinteistöalan toiminta
www.sol.fi

Systems Garden Oy 
Espoo
Ohjelmistotuotanto
www.systemsgarden.com

Tavata Global Oy 
Lahti
Ohjelmistotuotanto
www.tavata.events

Tricton Oy
Lahti
Yrityskonsultointi
www.tricton.fi

VibeVision Oy
Helsinki
Yrityskonsultointi
www.vibevision.io

SAKSA 
Delcker Anwalts- und  
Steuerkanzlei  
Karlsruhe
Asianajaja 
www.delcker.de

Gofore Germany GmbH 
München
Ohjelmistotuotanto
www.gofore.com

Nordic Minds GmbH
Hampuri
Yrityskonsultointi
www.nordic-minds.com

RIIS Construction GMBH
Flensburg
Rakennusteollisuus
www.riis-retail.com

Toivotamme seuraavat yritykset uusina jäseninä  
tervetulleiksi Kauppakamariimme.

43



30   DEFINITIV 2/2019

UUDET JÄSENET | 

DELCKER Anwalts-  
und Steuerkanzlei
DELCKER Anwalts- und Steuerkanzlei on Karlsruhessa (Etelä-Saksa) ja Ber-
liinissä toimiva asianajo-, vero- ja talouskysymyksiin perehtynyt konsultoin-
tiyritys. Jo vuosien ajan sen erikoisalaa ovat olleet Saksaan suuntaavien tai jo 
maassa toimivien suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten avustaminen. 
Yritys on jo yli kymmenen vuoden ajan neuvonut ja auttanut suomalaisyrityksiä 
mutkattomasti, tehokkaasti ja menestyksekkäästi. Palvelua on saatavilla sak-
saksi, englanniksi ja suomeksi. 

YHTEYSTIEDOT
Dr. Matthias Delcker
+49 721 42625 
kontakt@delcker.de
www.delcker.de

Forenom 
Forenom on vuonna 2000 Suomessa perustettu Pohjoismaiden johtava yritys-
majoittaja. Forenomin tarjontaan kuuluu 7000 valmiiksi kalustettua asuntoa, 
huoneistohotellia ja hostellia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 
Forenomilla majoittuu vuosittain yli 200 000 matkustajaa ja jo yli 4000 yritystä 
käyttää Forenomia työntekijöidensä majoittamiseen kodinomaisesti työmat-
koilla tai pidempien projektien ajaksi. 

YHTEYSTIEDOT:
Paula Ruusunen | +358 50 476 8276
paula.ruusunen@forenom.com
www.forenom.com

Oy Scanfina Ab 
Oy Scanfina Ab on vuonna 1993 perustettu perheomisteinen rahoitusneuvon-
tapalveluja tarjoava yritys. Se keskittyy sekä suomalaisten että kansainvälisten 
yritysten investointihankkeiden rahoitusjärjestelyihin neuvonantajan ominai-
suudessa. Keskeisiä asiakkaita ovat mm. ABB, Carlsberg, Neste ja Nokia. 

Tällä hetkellä yritys toimii mm. itävaltalaisen Raiffeisen Bank International 
AG:n neuvonantajana Suomessa. 

YHTEYSTIEDOT: 
Vesa Turtiainen | +358 40 505 6349 | vesa.turtiainen@scanfina.fi

Fimbul Oy 
Fimbul tarjoaa räätälöityjä ja täysin inte-
groituja yrityspalveluja. Palveluportfolio 
kattaa kaiken olipa kyse sitten yrityksen 
perustamisesta, rekisteröidystä osoit-
teesta, paikalta palkattavasta johtajasta 
tai edustajista, kirjanpitopalveluista, 
toimintakertomuksesta, veroilmoituk-
sesta, henkilöstö- tai palkkahallintoky-
symyksistä tai muista hallinnollisista 
palveluista. He auttavat myös sellaisten 
palveluiden kanssa, joita he eivät itse 
tarjoa.   

YHTEYSTIEDOT:
Timo Talvitie | +358 50 575 5776
timo.talvitie@fimbul.fi 
www.fimbul.fi

Nordhaven 
Nordhaven on Pohjoismaiden suurin 
rahoittajista riippumaton taloudellinen 
neuvonantaja. Toimimme neuvonan-
tajana yritys-, rahoitus- ja osakekan-
nustinjärjestelyissä. Käytössänne on 
40 kokenutta asiantuntijaa Helsingissä, 
Oslossa ja Tukholmassa. Toimimme 
strategisena taloudellisena neuvonan-
tajana ja kumppanina yritysten ja yhtei-
söjen omistajille, hallitusten jäsenille ja 
johdolle. 

YHTEYSTIEDOT:
Nordhaven Corporate Finance
+358 207 613 910 | info@nordhaven.com 
www.nordhaven.com 
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Hyvät kaupat saksaksi
Onko nyt aika nostaa yrityksesi saksantaidot uudelle tasolle ja 
oppia lisää saksalaisesta kulttuurista ja taloudesta?

Goethe-Institutissa astut saksankieliseen ympäristöön keskellä Helsinkiä.  
Halutessasi räätälöimme juuri sinun yrityksellesi sopivan kokonaisuuden.  

Kysy lisää!

www.goethe.de/opisaksaa 
sprache-helsinki@goethe.de 
Tel. +358 44 7222701 AHK:n jäsenille 10 %:n alennus!

2019 Anzeige DFHK-Definitiv.indd   1 09.08.2019   10:48:28
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Creoir 
Creoir on tuotekehitystalo, joka tarjoaa palveluita ää-
niohjattujen laitteiden suunnitteluun ja testaukseen. 
Toteutettujen projektien sisältö vaihtelee audio- ja 
akustiikkakonsultoinnista kokonaisten ääniohjattavien 
laitteiden ja järjestelmien suunnittelemiseen, toteutta-
miseen ja valmistuttamiseen.  

 Yritys on Amazonin Alexa Voice Services Solution 
Provider. Sillä on asiakkaita Suomen lisäksi Saksassa, 
Itävallassa, Ranskassa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa, Japa-
nissa ja Sveitsissä. Tuotekehitys tapahtuu Oulussa.  

YHTEYSTIEDOT: 
Pekka Väyrynen | +358 400 357 849 
pekka.vayrynen@creoir.com | www.creoir.com

Lungo 
Autamme kansainvälisiä työntekijöitä sopeutumaan 
Suomeen. B2B- relokaatiopalvelumme sisältää asiak-
kaan toiveen mukaisesti henkilökohtaista apua mm. 
asunnon etsimiseen, muuttoon ja muihin käytännön 
asioihin liittyen. Tarjoamme myös suomen kielen ope-
tusta. Ritva Savonsaari ja Paula Halme ovat opetusalan 
ammattilaisia, jotka ymmärtävät ja osaavat ratkaista 
kieli- ja kulttuurihaasteita. Lungo Oy:n palvelut kattavat 
erityisesti Helsingin ja Tampereen teknologia- ja IT-alan 
yritykset. 
    
YHTEYSTIEDOT:  
Ritva Savonsaari | +358 50 301 7384 
ritva.savonsaari@lungo.fi | www.lungo.fi

http://www.creoir.com
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Smart Building 
-vientiohjelmamme 
avulla Saksan 
rakennusmarkkinoille
AVAAMME SUOMALAISILLE SMART BUILDING -YRITYKSILLE pääsyn Saksan 
rakennus- ja kiinteistömarkkinoille puolentoista vuoden Smart Building 
-ohjelmallamme. Huhtikuussa alkaneessa ohjelmassa keskitytään uusien 
saksalaisasiakkaiden löytämiseen suomalaisille yrityksille: Järjestämme 
henkilökohtaisia tapaamisia joko paikan päällä saksalaisyrityksissä tai 
Expo Real -messuilla Münchenissä ja digitalBAU-messuilla Kölnissä. 

LISÄTIETOJA: Oliver Boldt | oliver.boldt@dfhk.fi | 050 308 2094

Kauppakamarin 
hallituksen 
puheenjohtaja, 
hallitus ja 
valtuuskunta nimitetty
UUDEKSI HALLITUKSEN PUHEENJOHTA-
JAKSI valittiin Philip Aminoff. Väistynyt 
puheenjohtaja Dr. Andreas Ostrowicki 
kiitti Kauppakamaria, sen jäsenistöä ja 
hallitusta hyvästä yhteistyöstä. Aminoff 
on mm. Veho Oy:n hallituksen varapu-
heenjohtaja ja jatkaa näin Kauppaka-
marin perinnettä, jonka mukaan halli-
tuksen puheenjohtaja on vuoron perään 
Saksasta tai Suomesta.

Hallitukseen valittiin Pirkko Harrela 
(UPM-Kymmene), Kari Hietanen (Wärt-
silä), Markus Weinbrenner (IHK Offen-
bach), Christopher Zimmer (Lufthansa) 
ja uutena Alexander Bargum (Algol). 
Miriam Holsteinin (Bayer Nordic) ja Mar-
jukka Nybergin (M-Brain) kausi hallituk-
sessa jatkuu ensi vuoteen. 

Valtuuskuntaan valittiin uusina jä-
seninä Dirk Hoffmann (Dain Studios) ja 
Marcus Honkanen (Nordic Minds). 

Liikennevaliokunnassa aloitti uutena 
jäsenenä Hanna Korvenpää (Oy Kuehne 
+ Nagel Ltd).

Kiitämme väistynyttä hallituksen 
puheenjohtaja Dr. Andreas Ostrowickia 
sekä hallituksen ja johtokunnan jäseniä 
merkittävästä panoksesta Kauppakama-
rin toiminnassa ja saksalais-suomalai-
sen kaupan edistämisessä! 

ME, SAKSALAIS-SUOMALAINEN KAUPPAKAMARI, Goethe-Institut ja 
Saksalainen kirkko Helsingissä järjestämme yhteistyössä asian-
tuntijaseminaarin tekoälyn eettisistä kysymyksistä 2.10.2019.

Suomi ja Saksa ovat Euroopan johtavia tekoälymaita. Keskus-
telu alan etiikasta käydään kuitenkin vielä siiloissa. Haluamme 
yhdistää maissa käytyä diskurssia tuomalla saman pöydän ää-
reen keskustelemaan tieteen edustajat, yritykset, moraalifiloso-
fit ja päättäjät molemmista maista. 

LISÄTIETOJA: www.ethicsX.ai

2.10.2019|9–15  
HELSINKI 

etiikka X tekoäly
Saksa X Suomi
tiede X uskonto X talouselämä

Kauppakamarin uusi palvelu:  
Pankkitilin avaaminen Saksassa
AIOTKO LAAJENTAA YRITYSTOIMINTAASI ja avata pankkitilin Saksassa? Halu-
atko yksityishenkilönä vaihtaa Saksassa pankkia? Meidän avullamme tilin 
avaaminen on mahdollista käymättä Saksassa paikan päällä.

Saksan teollisuus- ja kauppakamarien keskusjärjestön DIHK ja saksa-
laisten pankkien välillä on tehty sopimus, jonka avulla ulkomailla toimiva 
saksalainen kauppakamari voi todentaa pankkien asiakkaiden henkilölli-
syyden. Näin ollen säästyt vaivalta ja matkalta Saksaan, sillä me (AHK Finn-
land) voimme todentaa henkilöllisyytesi pankin puolesta Helsingissä. 

LISÄTIETOJA: Tuulia Kolkka | 050 345 5044 | tuulia.kolkka@dfhk.fi
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SAKSAN SUURLÄHETYSTÖSSÄ JÄRJESTETTIIN juhlatilaisuus 
Liikesaksan kokeen suorittaneille ja Helsingin Saksalaisen 
koulun abiturienteille 31. toukokuuta. Tilaisuudessa Saksan 
suurlähettiläs Detlef Lingemann jakoi todistukset Liike-
saksan tutkinnon (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International, 
PWD) suorittaneille. Tutkinnon suorittivat tänä vuonna me-
nestyksekkäästi kaikki seitsemän osanottajaa. 

Saksan suurlähetti-
läs Detlef Lingemann 
Liikesaksan tutkin-
non suorittaneiden ja 
tutkintolautakunnan 
sekä Hankenin ja 
Turun kauppakorkea-
koulun saksan kielen 
opettajien kanssa

Business Culture 
-seminaari  
28.11. Helsingissä 
BUSINESS CULTURE -SEMINAARISSA pe-
rehdytään Saksan ja Suomen liiketoi-
minta-, viestintä- ja neuvottelukulttuu-
reihin. Valmennuskurssilla eroavaisuuksia 
avataan käytännön harjoituksilla sekä 
esimerkkitapauksilla.

Tavoitteena on muodostaa silta teorian ja 
käytännön välille, jolloin osanottajat saavat 
myös käytännönläheistä opastusta tilantei-
den hallintaan. Osanottajien määrä on ra-
joitettu. 

LISÄTIETOJA: Elina Annala | 050 598 1735 | 
elina.annala@dfhk.fi

Deutsch-Finnisches Business-
forum -talousfoorumi  
Dresdenissä 11. lokakuuta
TALOUSFOORUMIN AIHEINA OVAT terveysteknologia, sähköiset terveyden-
huoltopalvelut ja automatisoitu tuotanto.

Dresdenissä 11. lokakuuta järjestettävässä tapahtumassa pääset 
myös tutustumaan näiden aihealueiden startupeihin Suomesta ja Sak-
sasta. Vierailemme lisäksi saksalaisen lääketeknologian valmistajan B. 
Braun Avitumin uusimmassa tehtaassa. 

Dresdenin teollisuus- ja kauppakamari ja Saksin osavaltion kehitys-
yhtiö kutsuvat talousfoorumin osallistujat jo edellisenä iltana verkostoi-
tumaan ja viettämään saksilais-suomalaista iltaa. 

LISÄTIETOJA: Elina Annala | 050 598 1735 | elina.annala@dfhk.fi

Suurlähettiläs Lingemann jakoi 
Liikesaksan tutkinnon todistukset

Tänä vuonna parhaimman arvosanan saavutti Kimmo 
Koops. Saksalais-Suomalainen Yhdistys (DFV) lahjoitti hä-
nelle erinomaisesta koetuloksesta 250 euron arvoisen Frie-
drich-E.-Russegger-palkinnon. Onnittelut kaikille tutkinnon 
suorittajille! 

LISÄTIETOJA LIIKESAKSAN TUTKINNOSTA:  
https://www.dfhk.fi/fi/tietopankki/liikesaksan-tutkinto-pwd/ 

mailto:elina.annala@dfhk.fi
https://www.dfhk.fi/fi/tietopankki/liikesaksan-tutkinto-pwd/
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Eurooppa on murroksessa. "Ny-
kyinen kriisi kehittyy, koska 
vanha kuolee eikä uusi voi vielä 
syntyä.” Kuinka tämä tilanne 
voidaan ratkaista? Futuristi 

Roope Mokka näki talouden ja yhteis-
kunnan nykyisen murroksen merkkinä 
siirtymisestä maailmanjärjestyksestä 
toiseen. Roope Mokka on Demos Helsin-
gin perustaja, futuristi ja urbanisti, joka 
keskittyy sosiaalisiin muutoksiin.

"Olemme keskellä suurta muutosta. 
Uusi tekniikka ja nopea globalisaatio 
muuttavat työtämme ja tapaamme, jolla 
organisaatiot ja yhteiskunta toimivat. 
Elinikäinen oppiminen on siksi pakol-
lista. Olipa kyse sitten liikeyrityksestä, 
julkisesta sektorista tai ammattiliitoista, 
meidän on työskenneltävä yhdessä 
ja muovattava tulevaisuus yhdessä", 
Mokka sanoo.

Eurooppa tarvitsee vapaakauppaa
Saksa ja Suomi seisovat ehdottomasti 
tämän lausunnon takana. Molempien 
maiden yritykset ovat jo pitkään ja vah-
vasti sitoutuneet Euroopan unioniin. 
Myös Saksan teollisuus- ja kauppaka-
marien keskusliitto DIHK ajaa taloudel-
lisesti vahvempaa Eurooppaa. Monien 
Saksan ulkomailla sijaitsevien kaup-
pakamarien tavoitteena on mm. edis-
tää EU:n sisämarkkinoita ja siten tehdä 

alueesta houkutteleva investointikohde. 
Samalla vahvistetaan myös eurooppa-
laisten yritysten kilpailukykyä. Lisäksi 
tavoitteena on yhdessä vahvistaa vapaa-
kauppaa Euroopassa, poistaa kaupan 
esteitä ja vähentää byrokratiaa.

Niihin tekijöihin, jotka tekevät Sak-
sasta vahvan kaupan toimijan, kuuluvat 
markkinoiden koon lisäksi keskeinen si-
jainti Euroopassa ja erinomainen liiken-
neverkko. Ne tekevät Saksasta Euroo-
pan vahvimman talousmaan ja nostavat 
maan siten myös Suomen tärkeimmäksi 
kauppakumppaniksi sekä tuonnin että 
viennin osalta.

Liikennevaliokuntamme on tehnyt 
töitä Saksan ja Suomen välisen liiken-
teen kehittämiseksi jo 25 vuoden ajan. 
Liikennevaliokunnan kokouksessa va-
liokunnan puheenjohtaja Kimmo Naski 
ja Finnlinesin Staffan Herlin johdatti-
vat kuulijat 25-vuotisen taipaleen läpi. 
Finnavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki 
kertoi, kuinka Suomesta luodaan logis-
tiikkakeskusta Euroopan ja Aasian vä-
lille. Tämän mahdollistaa ennen kaikkea 
Suomen suotuisa sijainti ja investoinnit 
uusiin logistiikkakeskuksiin.

Eurooppa tarvitsee  
eurooppalaisia mestareita
"Euroopan on oltava vahva vastatakseen 
maailman haasteisiin, jotka tällä het-

kellä tulevat pääosin Yhdysvalloista ja 
Kiinasta. Tasapuolisten mahdollisuuk-
sien takaamiseksi kaupan tulevaisuutta 
on hallittava kestävillä ja vakailla pe-
lisäännöillä", Saksan ulkoministeriön 
talous- ja kestävän kehityksen osaston 
johtaja Miguel Berger painotti. Eurooppa 
tarvitsee eurooppalaisia mestareita vas-
tatakseen näihin haasteisiin. Yksi näistä 
eurooppalaisista mestareista on Fas-
tems, jonka entinen toimitusjohtaja ja 
nykyinen hallituksen neuvonantaja To-
mas Hedenborg piirsi kuvan huippuau-
tomatisoidun tuotannon tulevaisuudesta 
– aiheesta, joka on välttämätön tulevai-
suuden teolliselle Euroopalle.

Vuosikokouksen yhteydessä osallis-
tujilla oli harvinainen tilaisuus vierailla 
uudessa Finnair COOL Cargo -terminaa-
lissa. Terminaalin nimi juontuu kolmesta 
kylmäalueesta ja huippuautomatisoi-
duista varastointiratkaisuista. Optimoi-
tujen prosessien avulla on mahdollista 
toimittaa 80 tonnia lohta päivässä Nor-
jan vesiltä 36 tunnin sisällä Tokiossa 
olevan sushiravintolan pöydälle.

Osallistujat olivat tyytyväisiä. "Tämä 
oli mielenkiintoisin tapahtuma, jonka 
Kauppakamari on koskaan järjestä-
nyt", hehkutti tapahtumaan osallistunut 
Kauppakamarin jäsen Kai-André Santjer. 
"Aihe on erittäin ajankohtainen, koska 
Euroopan teollisuuden kilpailukyvystä ja 

KUVAT SAKSALAIS-SUOMALAINEN KAUPPAKAMARI JA GETTY IMAGES
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GLOBALISAATIO 1.5  
– EUROOPPALAISEN 
TEOLLISUUDEN TULEVAISUUS
Vanha vesivoimalla toiminut viilatehdas Vantaankoskella. Kontrastina 
sille päivän teema: Euroopan teollisuuden tulevaisuus. Kansainväliset 
puhujat. Tulevaisuusaiheet. Saksalais-suomalainen yritysmaailma 
saman katon alla. Tämä oli vuosikokouksemme 15.5. Vantaalla.
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tulevaisuudesta on jo päätetty tai aina-
kin siihen vaikutetaan vahvasti. Euroo-
pan tulevaisuuteen teollisuusalueena, 
johon digitalisaation myötä on kohdis-
tunut erittäin nopeaa teknistä kehitystä, 
on vastattava tänään. Tämä pätee sekä 
EU:n eurooppalaiseen teollisuusstrate-
giaan että tulevaisuuden suuntaviivoi-
hin liittyviin yrittäjyyspäätöksiin."

Teollisuus on monilla Euroopan 
alueilla edelleen yksi tärkeimmistä 
työnantajista. Mutta digitalisoinnin, 
geopoliittisen kehityksen ja kasvavan 
protektionismin aikana esiintyy epävar-
muutta. Euroopan teollisuuden tulevai-
suus koskettaa meitä todennäköisesti 
vielä pidempään. 

Mielenkiintoisten puheenvuorojen 
lisäksi tapahtumassa nimitettiin 
Kauppakamarin hallituksen 
puheenjohtaja, hallitus ja valtuuskunta.

  Pirkko Harrela ja Philip Aminoff, 
uusi hallituksen puheenjohtaja.

  Uuden hallituksen jäseniä.

 | JÄSENSIVUT
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Start.up! Germany -konsepti 
koostuu kiertueesta ja useista 
isoista startup-tapahtumista. 
Kiertueen aikana kansainvä-
lisillä startupeilla on mahdol-

lisuus luoda uusia yhteyksiä ja tutustua 
saksalaisten startup-ekosysteemien toi-
mintaan. Tapahtumissa on monipuolisia 
verkostoitumis- ja kokemustenvaihto-
mahdollisuuksia muiden startup-yri-
tysten sekä sijoittajien ja vakiintuneiden 
yritysten kanssa. 

Vuosittaisen kiertueen järjestävät yh-
teistyössä Saksan kauppakamarit (IHK), 
Saksan ulkomaankauppakamarit (kuten 
Saksalais-Suomalainen Kauppakamari, 
AHK Finnland) ja Saksan teollisuus- ja 
kauppakamarien keskusjärjestö (DIHK). 
Osallistuvien kasvuyritysten on ainoas-
taan maksettava omat matkakulunsa. 

Kaksi päätapahtumaa
Start.up! Germany -kiertueella on 
vuonna 2019 kaksi päätapahtumaa: ensin 

Münchenissä (25.9.–1.10.) ja myöhem-
min Düsseldorfissa ja Kölnissä (27.–
31.10.). Kiertueelle valikoituneet star-
tupit ovat suuntautuneet InsurTechiin, 
Smart Cityyn, logistiikan ja liikkuvuuden 
aloille sekä esineiden internetiin (IoT) ja 
terveydenhuoltoon.

Müncheniin suuntautuvan kiertu-
een sydän on startup-festivaali ”Bits & 
Pretzels”, joka on yksi suurimmista eu-
rooppalaisista startup-tapahtumista. 
Kolmipäiväiseen tapahtumaan osallistuu 
yli 5000 sijoittajaa ja yrittäjää. Kiertu-
eelle valitut kansainväliset startup-yri-
tykset pääsevät mainostamaan yritys-
tään Bits & Pretzels -tapahtumassa. 

Kiertueella ovat mukana seuraavat 
suomalaisyritykset: KAMU Health Oy, 
Mato Engineering Oy, Vaisto Solutions 
Oy ja Viimatech Digital Ltd. 

LISÄTIETOJA: 
David Wunder | 050 435 0717 |  
david.wunder@dfhk.fi

Start.up! Germany kokoaa 
kansainvälisen startup-kentän
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Lyypekin satamayhtiössä on jo pitkään ollut digitali-
saatiohankkeita. Saksan hallituksen rahoitusohjel-
man (IHATEC, ”Innovative Hafentechnologien”) avulla 
olemme käynnistäneet kolme hanketta: ”RoRo-Ha-
fen 4.0” on tulevaisuuden roro-satamakonsepti. Tällä 

hetkellä tutkitaan, onko logistiikkaketjun eri osien verkottu-
minen mahdollista ja tarpeellista. Toinen projekti, ”Secure-
Port”, keskittyy Lyypekin sataman turvallisuuteen, tarkemmin 
sanottuna IT-, satama- ja työturvallisuuteen. Droonit ja robotit 
ovat tässä keskeisessä asemassa. Kolmas hanke, ”MISSION”, 
jatkaa RoRo-Hafen 4.0 -tutkimuksen tuloksista.

Yksinkertaistettuna MISSION-hankkeessa tarkastelemme 
tarkemmin satamien kautta kulkevia meriliikenneketjuja. Pai-
nopiste on tehokkaammassa tilannetiedon jakamisessa eri-
tyisesti perävaunujen, kuorma-autojen ja konttien osalta.

Tähän tarkoitukseen olemme etsineet kumppaneita tut-
kimuksesta, opetuksesta ja teollisuudesta. Mukana ovat Lyy-
pekin yliopisto, Fraunhofer-meriliikenneinstituutti sekä Luft-
hansa Industry Solutions. Tutkimushanke päättyy lokakuussa 
2020.

Alusta korvaa rajapinnat
Nykytilanteessa teemme tilailmoituksen varustamolle heti, 
kun kuljetusyksikkö saapuu satamaan. Rekisteröimme, kun 
yksikkö on lastattu, purettu, kuljetettu toiseen terminaaliin, 
pysäköity jne. Varustamon lisäksi nämä tiedot voivat kuiten-
kin kiinnostaa monia muitakin kuljetusketjun toimijoita, kuten 
huolitsijaa ja kohdesatamaa. Myös varustamot, huolitsijat ja 
rautatieyhtiöt keräävät tietoja, jotka puolestaan ovat hyödylli-
siä muille kuljetusketjun osallisille.

Tällä hetkellä kaikki ovat luomassa omia järjestelmiään. 
Visiomme on yhdistää kaikki sidosryhmät yhdelle alustalle. 
Alustan avulla tiedot syötetään yhteen paikkaan ja tarvit-

taessa ne ladataan yhdestä lähteestä. MISSION-hankkeen 
avulla on mahdollista luoda verkosto ilman, että eri toimijoi-
den on muodostettava rajapintoja toistensa kanssa. Tähän 
tarvitsemme kaikkien osallistujien panosta.

Lyypekki ja Suomi käsi kädessä
Koska Lyypekki on vain yksi linkki kansainvälisessä me-
riliikenneketjussa, teemme yhteistyötä myös suomalais-
ten yhteistyökumppaneidemme kanssa. He ovat olleet hyvin 
kiinnostuneita MISSIONista alusta alkaen. Kävimme ensim-
mäiset keskustelut Saksalais-suomalaisilla satamapäivillä 
2017/2018. Sitä seuraavien tapaamisten aikana ajatukset 
alkoivat konkretisoitua, viimeksi yhteisessä työpajassa Mün-
chenin kuljetuslogistiikkamessuilla. Monet satamat tarttuivat 
kutsuumme ja tapahtuma sai erittäin hyvää palautetta.

Siksi olemme päättäneet laajentaa MISSIONiin osallis-
tuvien piiriä Suomeen. Tämän jälkeen myös Puola ja Ruotsi 
tulevat mukaan. Toivomme, että kipinä syttyy siellä aivan sa-
moin kuin suomalaisten ystäviemme parissa. 

Prof. Sebastian Jürgens, s. 1963, on toiminut Lyypekin satamayhtiön toimi-
tusjohtajana 1.1.2014 alkaen. Lisäksi hänellä on kuljetuslogistiikan kunnia-
professuuri Berliinin teknillisessä yliopistossa. Tätä ennen hän oli Hambur-
ger Hafen Logistik AG:n (HHLA) johtoryhmän jäsen vuodesta 2009 lähtien 
ja vastasi logistiikasta ja intermodaalisesta kuljetuksesta. Prof. Jürgens on 
kauppakamarimme valtuuskunnan jäsen.
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Saksalais-suomalainen yhteishanke: 
MISSIONa tulevaisuus
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Lähes joka neljäs työpaikka Sak-
sassa riippuu viennistä. Tär-
keimmät kauppakumppanit 
ovat Yhdysvallat, Ranska, Kiina, 
Alankomaat ja Iso-Britannia. 

Saksa on näin ollen hyvin riippuvainen 
vakaasta kansainvälisestä kauppajärjes-
telmästä ja avoimesta Euroopasta. Sa-
tamien merkitys näkyy siinä, että suurin 
osa Saksan ulkomaankaupasta kulkee 
meriteitse ja satamien kautta. 

Saksan satamat käsittelivät vuonna 
2018 yhteensä 127 972 alusta, mikä on 
2,1 prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Siitä huolimatta matkustajalii-
kenne väheni vuonna 2018 0,3 prosent-
tia 30,7 miljoonaan matkustajaan (2017: 
30,8 milj. matkustajaa), jolloin paino-
piste siirtyi enemmän lastikuljetuksiin.

Liikevaihdon kasvusta huolimatta ku-
luneelle vuodelle ominaista on ulkoisten 
tekijöiden vaikutus satamissa käsitellyn 
lastin määrään. Kansainvälisen kauppa-
politiikan epävarmuustekijöiden lisäksi 
vaihtuvat tekijät, kuten vuoden 2018 
kuiva kesä, ovat aiheuttaneet muutoksia 
yksittäisissä segmenteissä.

Saksan satamat takoivat  
tasaista tulosta
Saksan 22 satamayhtiön liikevaihto 
nousi tasaisesti vuonna 2018. Saksa-
laissatamissa käsiteltävän tavaran ko-
konaismäärä kasvoi 1,7 prosenttia lähes 
305 miljoonaan tonniin: 3,5 miljoonaa 
ajoneuvoa, 15 miljoonaa TEUta (20-jal-

Saksan satamien 
kilpailukykyä parannetaan 
investoinneilla ja 
lainsäädäntömuutoksilla
Ulkomaankaupan merkitys Saksalle on tunnettu. 
Viime vuonna Saksan vienti oli 1,3 biljoonaa euroa 
ja tuonti lähes 1,1 biljoonaa euroa.

kainen eli peruskontti), 24 miljoonaa 
tonnia viljaa, öljysiemeniä ja rehua sekä 
38 miljoonaa tonnia hiiltä, maakaasua ja 
-öljyä. Vienti nousi puolitoista prosent-
tia 122 miljoonaan tonniin ja tuonti nousi 
lähes kaksi prosenttia 182,7 miljoonaan 
tonniin. Meriliikenne Saksan sisällä – 
8,2 miljoonalla tonnilla pienin kuljetus-
ryhmä – laski viitisen prosenttia.

Muiden koneiden ja laitteiden ja mää-
rittelemättömien tavaroiden osuudet 
kasvoivat merkittävästi. Sitä vastoin se-
kundaaristen raaka-aineiden ja jätteiden 
ja muiden mineraalituotteiden määrät 
laskivat. Erityisesti maataloustuotteiden 
ja niihin liittyvien tuotteiden määrät las-
kivat rajusti. 

Tavaraliikenne Kiinan kanssa kasvoi 
5,3 prosenttia ja Euroopan unionin jä-
senvaltioiden kanssa 2,1 prosenttia. 

Saksan satamat Suomen  
ulkomaankaupan ytimessä
Vastaavasti Suomen ulkomaan meri-
kuljetuksia oli vuonna 2018 yhteensä 
103,8 miljoonaa tonnia. Merikuljetusten 
kokonaismäärä kasvoi edellisestä vuo-
desta 5,0 miljoonaa tonnia, josta viennin 
määrä kasvoi lähes kolme prosenttia 
ja oli yhteensä 52,9 miljoonaa tonnia. 
Tuonti kasvoi edellisvuodesta 7,5 pro-
senttia 50,9 miljoonaan tonniin.

Saksasta Suomeen tuotiin n. 5,5 mil-
joonaa tonnia, mikä nosti Saksan Suo-
men näkökulmasta kolmanneksi tär-
keimmäksi merikuljetusmaista tuonnin 

osalta. Viennin osalta Saksa on Suomen 
tärkein merikuljetusten kohdemaa: Suo-
mesta Saksaan vietiin 11,2 miljoonaa 
tonnia.

Tärkeimmät saksalaiset tuontisata-
mat Suomen näkökulmasta olivat Tra-
vemünde ja Lyypekki. Vientisatamien 
osalta tärkeimmät saksalaissatamat oli-
vat Hampuri, Rostock ja Lyypekki.

Tyhjien konttien  
kuljetukset vähentyneet
Edellisvuoden tapaan vuonna 2018 Sak-
san satamissa käsitelty konttimäärä oli 
15,1 miljoonaa TEU:ta. Sitä vastoin pai-
nomäärällisesti kasvua oli 8,1 prosent-
tia ja ns. tyhjien konttien määrä on vä-
hentynyt lähes kymmenyksellä. Saksan 
kanssa käytävän konttiliikenteen kär-
jessä olivat Kiina, USA ja Venäjä. 

Konttikuljetusten tuonti- ja vienti-
määrät säilyivät lähes muuttumatto-
mina. Kauppasodan seurauksena kul-
jetusmäärät laskivat Amerikkaan, kun 
taas kasvua tuli Afrikkaan ja Oseaniaan 
suuntautuvasta kuljetuksista.

Kilpailukykyä investoinneilla  
ja lainsäädäntömuutoksilla
Yhtiöt ovat yhä valmiimpia investoin-
teihin: Pelkästään vuonna 2018 sata-
mateollisuus investoi satoja miljoonia 
euroja satama- ja kuljetuslogistiik-
kaan, kestävän kehityksen hankkeisiin 
ja digitaalisten palvelujen kehityshank-
keisiin. Saksan satamayhtiöt valmis-
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tautuvat tulevaisuuteen maan sisäisillä ja ulkomailla 
tehdyillä yritysostoilla ja sijoituksilla sekä innovatiivisilla 
tutkimushankkeilla.

Myös Saksan valtio investoi kuljetusreitteihin ja tu-
kee kansallista satamakonseptia (saks. ”Das nationale 
Hafenkonzept 2015”) lukuisilla toimenpiteillä, mm. 
rahoittamalla IHATEC-tutkimusohjelmaa. Meren-
kulkualan toimintaohjelma ja maan investoinnit 
julkiseen satamainfrastruktuuriin tukevat tätä 
kehitystä. Myös vesiväylä-, tie- ja rautateiden 
käytön hintoja lasketaan siten, että Saksan 
merisatamien kautta kulkevat logistiikkaket-
jut ovat entistä kilpailukykyisempiä.

Lisäksi lainsäädäntöä ollaan muutta-
massa: tuontia koskeva arvonlisäverome-
nettely yhdenmukaistetaan EU-standardin 
mukaiseksi, sillä Saksassa käytössä olevaa 
menettelyä käytetään muutoin vain Krei-
kassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, 
Italiassa ja Kyproksella. Rakennushanke-
lupa- ja ympäristölainsäädäntöä keven-
netään siten, että prosessit eivät vie enää 
seitsemäätoista vuotta, kuten Elben väylä-
muutoksen yhteydessä.

Satama-alan tärkeydestä kertoo myös se, että 
Saksan liittohallitukseen on alkuvuodesta 2019 ni-
mitetty merenkulkukoordinaattori, joka keskittyy 
pelkästään merialan teemoihin. 
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3 miljardin euron tekoälystrategia
Saksan hallitus julkaisi viime vuoden loppupuolella tekoäly- 
strategiansa, joka pyrkii antamaan työkaluja tekoälyn tehok-
kaampaan hyödyntämiseen yhteiskunnassa ja teollisuudessa. 
Saksa aikoo investoida yhteensä 3 miljardia euroa vuoteen 
2025 mennessä strategian tavoitteiden toteuttamiseksi. Ta-
voitteena on esimerkiksi vähintään 100 uuden professuu-
rin luominen Saksaan ja yritysten pilotti- ja testihankkeiden 
tukeminen. 

Lisäksi Saksaan perustetaan uusia alan osaamiskeskuksia 
sekä eurooppalainen tekoäly- ja innovaatioklusteri. 

Suunnitellut investoinnit tarjoavat myös uusia liiketoimin-
tamahdollisuuksia suomalaisille alan osaajille ja edelläkävi-
jöille. Suomi hyötyy Saksassa myös hyvästä ja luotettavasta 
maineestaan. 

Alan viisi trendiä
Accenturen tekemässä tuoreessa raportissa ”Accenture 
Technology Vision 2019” nostetaan esiin viisi alan trendiä, 
jotka muodostavat post-digitaalisen ajan perustan: DARQ, 
teknologinen identiteetti, New Work, riskienhallinta ja 
MyMarkets.

DARQ:n läpimurros
Seuraavat suuren murroksen luovat innovaatiot ovat jo lähtö-
kuopissaan ja puhutaankin ns. DARQ:n läpimurrosta. DARQ 
muodostuu termeistä ”Distributed Ledger” eli hajautettu ti-
likirja, millä tarkoitetaan lohkoketjun kaltaisia ratkaisuja, 
”Artificial Intelligence” eli tekoäly, ”Virtual- and Augmented 
Reality” eli lisätty ja virtuaalinen todellisuus sekä ”Quantum 
Computing” eli kvanttilaskenta ja kvanttitietokoneet, jotka 
mahdollistavat supernopean ongelmanratkaisun.

MITÄ TEKOÄLYN AIKAKAUSI 
TUO MUKANAAN?

Saksa jää tekoälyn ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä muita maita 
jälkeen eikä näytä pärjäävään alan jättiläisille Kiinalle ja USA:lle, huolimatta 
sellaisista edelläkävijöistä kuten Siemens tai Bosch. Maassa sijaitsee myös 
maailman suurin tekoälyn tutkimuskeskus DFKI, silti tekoälyn hyödyntäminen 
on vielä hidasta. Suomi tarjoaa paljon osaamista, jota hyödyntämällä Saksa voi 
kiihdyttää tekoälyn käyttöä.

Teknologinen identiteetti
Teknologiaan perustuva vuorovaikutus luo uudenlaisen kulut-
tajille ja asiakkaille ns. ”teknologisen identiteetin”, joka antaa 
avaimet yksilöllisten, kokemuspohjaisten asiakassuhteiden 
luomiseen.

New Work – uudenlainen työekosysteemi
Myös työnteko, työympäristöt ja työn ekosysteemit muuttuvat, 
jolloin työntekijöiden ja työnantajan välinen interaktiivisuus 
kasvaa ja roolien merkitys korostuu hierarkioiden sijaan.

Riskienhallinta ekosysteemeissä
Yritykset työskentelevät entistä enemmän ekosysteemeissä ja 
ovat siten entistä vahvemmin sidoksissa toisiinsa. Uudet, in-
novatiiviset tuotteet ja palvelut syntyvät yhdessä, jolloin myös 
turvallisuuden ja luotettavuuden merkitys kasvaa entisestään.

MyMarkets
Teknologia on muovaamassa uudenlaista, asiakastarpeisiin 
vastaavaa, räätälöityä maailmaa ja maailman markkinoita. Yri-
tysten täytyy luoda itsensä uudelleen, jotta ne pystyvät tarttu-
maan riittävän nopeasti uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. 

Järjestämme 2.10. Helsingissä ETHICS X AI 
-seminaarin, jossa pureudutaan tekoälyyn etiikan 
näkökulmasta. 

LISÄTIETOJA AIHEESTA:  
Mikaela Jaanti | 050 555 5308 | mikaela.jaanti@dfhk.fi
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Meriteollisuuden parissa toimii yli 1800 yritystä ja 
noin 45 000 työntekijää. Se tuottaa noin 9,2 mil-
jardin euron vuotuisen liikevaihdon. Ei ihme, että 
meriteollisuus on erittäin merkittävä talouden 
toimija. Perinteiseen kalastusteollisuuteen yh-

distyy moderni laivanrakennus ja merenkulku sekä kansain-
välinen kauppa: 1500 yritystä käsittelee vuosittain yli 50 mil-
joonaa tonnia tuotteita. Kielin kanava on maailman eniten 
liikennöity ihmisen tekemä vesiväylä, jonka läpi kulkee vuo-
sittain yli 41 000 laivaa. Suomalaisille tutuin kaupunki on Lyy-
pekki, joka on kuuluisa Niederegger-marsipaanistaan. Sa-
malla se on myös Saksan suurin Itämeren-satama ja tärkein 
kauppayhteys Skandinavian ja Baltian maihin. 

Rannikon upeat rannikkokaupungit, luonnonkauneus ja 
Euroopan suurin kesäfestivaali Kieler Woche houkuttelevat 
puoleensa vuosittain miljoonia turisteja.

Aktiivinen innovaatiokeskus
Yritykset muodostavat alueen 15 yliopiston ja tutkimuskes-
kuksen kanssa tuotteliaan T&K-verkoston selkärangan. 
Tutkimuksellisia painopistealueita ovat merentutkimus, sy-
vänmeren teknologia ja bioteknologia. Erityisen maininnan 
ansaitsevat Fraunhofer Institute for Silicon Technology (ISIT) 
ja IZET-innovaatiokeskus.

Kasvavia teollisuudenaloja ovat kemianala, ravitsemus-
tiede, nanoteknologia, tietotekniikka ja koneenrakennus sekä 
ilmailu- ja liikenneteknologia. Uusiutuvan energian alalla – 
alueella on 2700 tuulivoimalaa – kasvu on erityisen nopeaa. 

Schleswig-Holstein  
– Pohjois-Saksan helmi
Schleswig-Holsteinin osavaltio sijaitsee Skandinavian ja Pohjois-Euroopan 
risteyskohdassa. Yhdistävänä tekijänä ovat Pohjanmeri ja Itämeri, joten alue on 
kulttuurisesti ja taloudellisesti vahvasti sidoksissa mereen ja merenkulkuun.

Lisäksi osavaltion vahvuudet ovat terveydenhuollon ja lääke-
tieteellisen teknologian aloilla, mikä on houkutellut yrityksiä 
kuten Dräger ja Johnson & Johnson Medical perustamaan 
alueelle toimipisteitä.

Brunsbütteliin suunnitellaan parhaillaan Saksan ensim-
mäisen nesteytetyn maakaasun terminaalia. Elben ja Kielin 
kanavan vilkkaassa risteyskohdassa varastoidaan ja jaetaan 
tulevaisuudessa jopa 220 000 kuutiometriä LNG:tä.

Startupien pelikenttä
Schleswig-Holstein tarjoaa hedelmällisen maaperän start- 
up-yrityksille ja innovaatioille. Tätä kehitystä pyritään pön-
kittämään tarjoamalla kasvuvaiheen yrityksille monipuolista 
tukea taloudellisesta tuesta mentorointiin.

Startup-klusteri on synnyttänyt mm. Gisma GmbH:n, joka 
on yksi maailman johtavista vedenalaisten sähkö-, optiikka- 
ja hybridiliittimien valmistajista. Soveltamisalasta riippuen 
nämä ratkaisut voivat varmistaa häiriöttömän signaalin siir-
ron 10 000 metrin syvyyteen asti.

Helzel Messtechnik GmbH ja DW-Shipconsult ovat puoles-
taan aktiivisempia vedenpinnan yläpuolella. Wera-aaltotutka-
järjestelmä tuottaa luotettavaa tietoja merivirroista sekä jopa 
yli 200 kilometrin etäisyydellä olevien aaltojen korkeudesta 
ja suunnasta. Esimerkiksi Rotterdamin satama käyttää jär-
jestelmää alusten saapumis- ja lähtöselvitysten optimointiin 
ja tavaroiden jälleenlaivaukseen. DW-Shipconsultin tekniikan 
avulla voidaan vähentää melusaastetta laivoilla, satamissa ja 
vedessä. 

Väkiluku: 2,89 miljoonaa
BKT: n. 93,4 mrd. euroa
Työttömiä: 5,5 %
Lukion päättötodistus: 44,6 % väestöstä
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Saksa tarjoaa suomalaisille sauna-alan yrittä-
jille lukemattomia liiketoimintamahdollisuuksia. 
Saksalaiset saunovat enemmän kuin koskaan ja 
saunomisen positiivisia terveysvaikutuksia heh-
kutetaan saksalaismedioissa. Noin 21 miljoonaa 

saksalaista saunoo epäsäännöllisesti ja noin 5,4 miljoonaa 
säännöllisesti – ja trendi on kasvava. 

Saksassa miljoonia saunojia
Saksassa saunojista vuonna 2018 oli lähes yhtä paljon 
miehiä ja naisia (49 vs 51 %). Ikäryhmävertailussa suurin 
saunova ryhmä olivat 40–59-vuotiaat (10,6 milj.) ja toiseksi 
suurin 20–39-vuotiaat (8,1 milj.). Säännöllisistä saunojista 
vain vajaa miljoona kuuluu alle 19-vuotiaiden ryhmään.

Saksan saunaliiton mukaan maassa on noin 2500 
yleistä saunaa. Sen lisäksi hotelleissa ja majataloissa on 
noin 5100 saunaa sekä noin 3800 saunaa urheilutiloissa 
ja kuntosaleissa. Näin ollen Saksan väestön käytettävissä 
olevien yleisten saunojen kokonaismäärä nousee noin 
10 000:een. Yksityisten talouksien käytössä (omakotitalot 
jne.) on noin 1,66 miljoonaa saunaa. Vertailun vuoksi Suo-
messa on yli 2 miljoonaa saunaa.

Höyrykylvystä saunaelämyksiin
”Ihmisten tietoisuus ja kiinnostus kokonaisvaltaisesta 
hyvinvoinnista lisääntyy jatkuvasti. Sauna on omalta osal-
taan vastaamassa tähän globaaliin megatrendiin. Global 
Wellness Institute nosti suomalaisen saunan maailman 
ykköshyvinvointitrendiksi vuonna 2017 – ja se näkyy myös 
kasvavana liiketoimintana”, Sauna from Finlandin toimin-
nanjohtaja Carita Harju kertoo. 

Kun tarkastellaan saksalaisten suosituimpia va-
paa-ajanviettoaktiviteetteja, vuonna 2018 hieman alle 8 
prosenttia saksalaisista ilmoitti saunomisen suosikikseen 
(10. sija). Se on synnyttänyt uudenlaista liiketoimintaa, 
kuten kauneudenhoitoalalla. Yhä useammasta kauneus-
hoitolasta löytyy nykypäivänä sauna tai höyrykylpy. Lisäksi 
ne tarjoavat asiakkailleen saunomiseen liittyviä oheistuot-
teita, kuten kylpyvaatteita ja -tekstiileitä, sekä palveluita, 
joilla luodaan kokonaisvaltainen saunaelämys.  

KIUKAAT 
KUUMENEVAT 
YHÄ 
USEAMMASSA 
SAKSALAISESSA 
KYLPYLÄSSÄ

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari raken-
taa yhteistyössä Sauna from Finlandin kanssa 
yhteisosaston suomalaisille sauna-alan yrittä-
jille Stuttgartin interbad-messuille jälleen ensi 
vuonna, 27.–30.10.2020. Interbad-messuilla 
käy noin 15 000 ammattilaiskävijää.

LISÄTIETOJA: 
Anna Tolvanen | 050 387 9900  
anna.tolvanen@dfhk.fi | www.interbad.de 
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Järjestimme kesäkuun alussa 
saksalaisille energia-alan toi-
mijoille markkinatutkimus- ja 
verkostoitumismatkan Suo-
meen. Tiistaina 4.6. pidimme 

matkan aiheeseen liittyvän, maksutto-
man Urban Heat Shift -seminaarin Hel-
singissä. Seminaari oli suunnattu ener-
gia-alan yrityksille, liitoille ja toimijoille. 
Tapahtuman suomalaiset ja saksalai-
set puheenvuorot antoivat osallistu-
jille kattavan kuvan lämmitysratkaisui-
den nykytilasta Suomessa ja Saksassa. 
Puheenvuorojen lomassa suomalai-
silla osallistujilla oli mahdollisuus ver-
kostoitua alan saksalaisten toimijoiden 
kanssa. 

Eroavaisuuksia erityisesti  
kaukolämmön käytössä
Suuri ero Suomen ja Saksan välillä on 

Wärmewende  
– kun lämpöverkolta 
vaaditaan älykkyyttä
Saksan hallituksen ilmastonsuojelutavoitteessa vuodeksi 2050 myös rakennusalalle 
asetetaan kunnianhimoinen tavoite: ala saa tuottaa vuonna 2030 enää 70–72 
miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa, mikä on noin 66–67 prosenttia alle 
vuoden 1990 päästötasosta. Ns. Wärmewenden on perustuttava rakennuksissa 
kolmeen pilariin: energiatehokkuuteen, vähähiilisiin lämmitysverkkoihin ja kohteen 
lähialueilla sijaitseviin uusiutuviin energialähteisiin. On kuitenkin epäselvää, kuinka 
paljon hallitus on valmis panostamaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

tällä hetkellä, että iso osa lämmöntuo-
tannosta Suomessa on jo katettu kau-
kolämmöllä (46 %), kun Saksassa osuus 
on vain 13,5 prosenttia. Myös sähkön ja 
lämmön yhteistuotanto on Suomessa 
hyvin yleistä (58 %, mukaan lukien puu-
lämmitys), toisin kuin Saksassa (20 %). 

”Suomi on Saksaa edellä monella 
tavalla. Energiaa säästävät teknologiat, 
joita olemme käyttäneet jo vuosia, ovat 
vasta rantautumassa Saksaan. Siten 
meillä on hyvät mahdollisuudet päästä 
Saksan markkinoille innovaatioillamme. 
Vastaavasti voimme Suomessa oppia 
paljon saksalaisista tuotantoteknii-
koista”, sanoo Itulan Oy:n Director Ex-
port Sales & OEM Hannu Janhunen.

Saksan ongelmat  
kumpuavat omistajapohjasta
Seminaarissa Institut für ökologische 

Wirtschaftsforschung (IÖW) -tutkimus-
laitoksen Dr. Julika Weiß kertoi, että 
Saksassa (lähes) koko vanha rakennus-
kanta on ”energiasaneerattava” vuoteen 
2050 mennessä. Tällä hetkellä korjaus-
aste on prosentin luokkaa, mutta mikäli 
tavoite aiotaan saavuttaa, osuus on nos-
tettava ainakin kahteen prosenttiin. 

Saksan kokoisen maan haasteena 
on lisäksi hyvin monipuolinen omistaja-
pohja, jolloin omistajat on saatava mo-
tivoitua tekemään tarpeelliset muutok-
set asuntoihin: Saksan 40,5 miljoonasta 
asunnosta 17,3 miljoonaa on sellaisia, 
joissa asuu asunnon omistaja. Yksityis-
ten käytössä olevia vuokra-asuntoja on 
15,4 miljoonaa ja liikekäytössä olevia 
tiloja 7,9 miljoonaa. Lisäksi asuntokan-
nasta paritaloja tai omakotitaloja on 19 
miljoonaa.

Väestön kiinnostus rakennuskannan 
energiatehokasta saneerausta kohtaan 
on melko alhainen. Perusteluiksi käyvät 
niin esteettiset / arkkitehtoniset syyt kun 
eristysmateriaaleissa havaitut vaarat. 
Tärkeimmäksi tekijäksi Weißin mukaan 
on noussut raha / muutostöiden rahoitus. 

Ratkaisuna hallitukselle on esitetty 
kustannusten vierittämistä vuokralaisten 
maksettavaksi, sillä vuokralainen lop-
pujen lopuksi hyötyy enemmän energi-
ankulutuksen kustannusten laskiessa. 
Vuokran nostokatoksi on suunniteltu kah-
deksaa prosenttia vuodessa. Lisäksi uu-
disrakentamisessa tulisi suosia isompia 
kokonaisuuksia ja pienempiä asuntoja. 

TEKSTI CHRISTINA ZÄNKER KUVAT SAKSALAIS-SUOMALAINEN KAUPPAKAMARI JA GETTY IMAGES
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H: voivat keskittyä omaan liiketoimintaansa, kun he saavat 
meiltä kokonaisvaltaisen palvelupaketin. 

 
Nautin työssäni erityisesti…   
B: Mielestäni on hienoa, että työni kautta saan luotua sillan 
asuinmaani ja synnyinmaani välille.  
H: tietenkin silloin, kun asiakkaat kiittävät meitä hyvästä 
työstä, mutta myös silloin, kun selvitämme ja ratkaisemme 
vaikeita tapauksia, joissa vaaditaan todellisia etsiväntaitoja.  

 
Sinä aikana, kun olen ollut Kauppakamarissa,  
mieleeni on jäänyt erityisesti…    
B: kaikkien Saksan kauppakamarien ulkomailla sijaitsevan 
(AHK-)verkoston vero-osastojen hyvä yhteistyö.  
H: miten Tax & HR -tiimimme on kasvanut Kauppakama-
rissa 11 vuoden aikana ja kasvattanut osaamistaan myös mo-
nimutkaisemmissa tapauksissa.  

 
Odotan erityisesti…   
B: uuden toimistomme tupaantuliaisia! Huhtikuusta lähtien 
olemme työskennelleet nykyaikaisissa toimitiloissa Helsingin 
sydämessä, Senaatintorilla.  
H: Kyllä, tapahtumamme ovat kivaa vaihtelua toimistoarjes-
samme. Pidän kuitenkin myös uusien asioiden oppimisesta ja 
osallistun aina mielelläni seminaareihin ja kansainvälisiin 
verkostoitumistapaamisiin.  

 
Parhaat kaupungit Saksassa ja Suomessa ovat:  
B: Helsinki ja Dresden.  
H: Stuttgart ja Espoo.  

Saksalais-suomalainen taustani on:  
B: Olen syntynyt Saksassa ja asuin siellä 30 vuotta, kunnes 
menin naimisiin saksalais-brasilialaisen mieheni kanssa, joka 
asui Suomessa. Päätimme asettua Suomeen yksissä tuumin.  
H: Olen syntyjäni suomalainen. Olen oppinut saksaa kou-
lussa ja eri kielten kursseilla sekä työskennellyt Sveitsissä ja 
Saksassa.  

Suomessa pidän erityisesti…   
B: hiljaisuudesta ja äärettömän kauniista luonnosta. Lisäksi 
arvostan suomalaisten pragmaattista luonnetta ja erinomai-
sia mahdollisuuksia yhdistää perhe- ja työelämä. 
 
Saksassa pidän erityisesti...  
H: maan kielestä ja vilkkaasta ilmapiiristä sekä 
monista mielenkiintoisista kaupungeista.  

  
Päätehtäviimme kuuluu…  
B: neuvonta arvonlisäverokysymyksissä alkaen siitä, mi-
ten laskut on kirjoitettava, huomioiden EU- ja suomalaiset ve-
rolainsäädännöt, aina niihin liittyviin ilmoituksiin saakka.  
H: Hoidamme niiden saksalaisyritysten puolesta, joiden työn-
tekijät ovat verovelvollisia Suomessa, myös henkilöstöhallintoa 
ja palkanlaskentaa, mukaan lukien matkakulut, lomaetuudet ja 
muut rahanarvoiset edut. Palvelumme sisältää myös sopimus-
teknisen neuvonnan ja sopimusten laatimisen, mm. työterveys-
huoltoon ja työntekijöiden pakollisiin vakuutuksiin liittyen.  

  
Asiakkaamme...   
B: voivat luottaa siihen, että käsittelemme kaikkia vero- ja 
henkilöstöasioita asiantuntevasti ja täsmällisesti. Palvelemme 
saksalaisia asiakkaitamme heidän omalla kielellään!   

Henkilökunta kulissien takana

KAUPPAKAMARIN TEKIJÄT | 

LYHYESTI:
Nimi: Bettina Krüger 
Tehtävä: Tax & HR Services 
Kauppakamarin palveluksessa: 3.2011 

LYHYESTI:
Nimi: Hannele Dalin 
Tehtävä: Tax & HR Services 
Kauppakamarin palveluksessa: 1.2.2008
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Suomen Saksan-instituutti 
täyttää tänä syksynä 25 vuotta. 
Se avattiin Berliinissä vuonna 
1994 ensimmäisenä kult-
tuuri- ja tiedeinstituuttina 

saksankielisessä Euroopassa. Suomen 
Saksan-instituutin tehtävänä on edis-
tää Suomen ja saksankielisten mai-
den välisiä kulttuurisia, tieteellisiä ja 
taloudellisia suhteita. Tämän tavoit-
teen saavuttamiseksi instituutti järjes-
tää ja edistää säännöllisesti kulttuuri- ja 
tiedetapahtumia.

Instituutin tavoitteena on ollut nel-
jännesvuosisadan ajan edistää Suomen 
ja saksankielisen Euroopan välistä vuo-
ropuhelua kulttuurin, tieteen ja kaupan 
alalla. Siitäkin huolimatta, että alat ovat 
hyvinkin erilaisia, monissa projekteissa 
kulttuuri ja liiketoiminta kulkevat käsi 
kädessä.

Maailmalla on 17 Suomen-instituut-
tia. Instituuttien ja Suomen kulttuuri- ja 
tiedeinstituutit ry:n perusrahoitus tulee 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä 
muilta tiedettä ja kulttuuria tukevilta 
säätiöiltä, yrityksiltä sekä kotimaisilta ja 
ulkomaisilta yhteistyökumppaneilta. 

Itävallan suurin design-tapah-
tuma ”Wienin design-viikko” avautuu 
26.9.2019. Tämän vuoden teemamaa 
on Suomi, jonka järjestelyjen taustalla 
on ollut mm. Suomen Saksan-insti-
tuutti. Ja kuinka ollakaan, päivälleen 25 
vuotta aiemmin, vuonna 1994, Suomen 
Saksan-instituutti Berliinissä avattiin 
yleisölle.

Yhdessä voi saavuttaa paljon
Teemamaan tapahtumat toteutetaan yh-
teistyössä. Suomalaisina yhteistyökump-

SUOMEN  
SAKSAN-INSTITUUTTI  
– 25 vuotta vuoropuhelua 
Suomen ja saksankielisen 
Euroopan välillä

paneina projektin taustalla ovat Suomen 
Saksan-instituutin lisäksi Business Fin-
land, Suomen suurlähetystö Wienissä 
sekä Visit Finland.

Hyvien suhteiden pitkäjänteinen ke-
hittäminen on instituutin työn peruski-
viä. Yhtä tärkeää on myös tukea nuoria 
toimimaan välittäjinä Suomen ja Sak-
san välillä. Instituutti pyrkii auttamaan 
tätä ”jälkikasvua” tarjoamalla mahdol-
lisuuksia soveltaa akateemista kou-
lutusta ja osaamista käytännössä – ja 
luoda siten kulttuurienvälistä osaa-
mista. Tästä syystä Suomen Saksan-ins-
tituutti tarjoaa yksilöllistä opinto- ja 
harjoitteluneuvontaa.

”Suomen Saksan-instituutin tehtä-
vänä on edistää pitkäaikaista yhteistyötä 
ja dialogia Suomen ja saksankielisen 
Euroopan välillä. Haluamme tuoda suo-
malaista kulttuuria esiin Saksassa ja 
luoda siten myönteistä kuvaa Suomesta 
Saksassa sekä rakentaa saksalais-suo-

LISÄTIETOJA: 
Suomen Saksan-instituutti  
Suomen kulttuurin, tieteen ja talouden 
foorumi saksankielisessä Euroopassa
 
Friedrichstr. 153 a, 10117 Berlin 
+49 3040 363 1890 
info@finstitut.de | www.finnland-institut.de

malaista yhteisöä. Mielestämme tämä 
luo vankan perustan myös maiden vä-
liselle liike-elämälle. Olemme kehittä-
mässä tätä edelleen tarjoamalla opin-
to-ohjausta saksalaisille, jotka ovat 
kiinnostuneita luomaan uraa Suomessa, 
ja luomme saksalais-suomalaista tule-
vaisuutta”, instituutin johtaja Laura Hirvi 
kertoo.

Tämän vuoden huhtikuussa Saksa-
lais-Suomalaisen Kauppakamarin va-
ratoimitusjohtaja Jan Feller nimitettiin 
Suomen Saksan-instituutin säätiön hal-
litukseen. 
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Saksassa työ 
maksaa enemmän 
kuin Suomessa
EUROSTATIN TYÖVOIMAKUSTANNUSVERTAILUSSA 
VERRATAAN EU-maiden työvoimakustannuksia 
ja ansioiden rakennetta sekä kehitystä. Julkais-
tun vertailun mukaan vuonna 2018 keskimää-
räinen tuntihinta EU:ssa on 27 euroa. Tilastoa 
johtaa Tanska, jossa työvoimakustannus nou-
see 44,70 euroon tunnilta. Saksassa vastaava 
kustannus on 35 euroa (6. sija). Suomi sijoittuu 
vertailun 9. sijalle 34,50 euron tuntihinnalla.

Saksan tilastoviranomaisen mukaan etenkin 
tuotantotekniikassa kilpailu on kova. Saksassa 
työtunti tuotantosektorilla maksaa keskimäärin 
40,00 euroa. Tällä toimialalla Saksa on EU-ver-
tailun neljännellä sijalla.  

Saksalaisviininen 
tuonti Suomeen 
kasvussa
SAKSAN VIINIMARKKINAT OVAT erittäin 
kilpaillut ja yhä useammat saksalai-
set viinurit etsivät markkinaosuuksia 
ulkomailta. Suomessa saksalainen 
viini on erittäin suo-
sittua. Saksalaisten 
viinien osuus koko 
tuonnista on kas-
vanut vuodesta 
2016 12 prosen-
tista 16 prosenttiin. 
Tuontitilastojen pe-
rusteella Saksalaisviinit 
ovat toiseksi suosituim-
pia viinejä chileläisviinien 
jälkeen.  

Printers Group ostaa 
saksalaiset J. Fink ja  
Körner Druck -painotalot
JATKUVASTI KASVAVA PRINTERS Group osti jo helmikuussa suo-
malaisen Helprintin. Nyt yritys laajentaa toimintaansa Saksaan 
ja on ostanut J. Finkin ja Körner Druckin painotalot.

J. Fink ja Körner Druck palvelevat Keski-Euroopan markki-
noita yhdessä Helprintin kanssa. Painotalot keskittyvät katalogi- 
ja aikakauslehtiasiakkaisiin. 

MIG Verwaltungs-
AG sijoittaa  
IQM Finland Oy 
-startupiin
SAKSALAINEN MIG VERWALTUNGS-AG 
on sijoittanut 11,47 miljoonaa euroa 
suomalaisen IQM Finland Oy -start-
upiin ja hankkinut näin 17 prosentin 
omistusosuuden yhtiöstä. IQM kehit-
tää skaalattavien kvanttitietokone- 
alustojen laitteistokomponentteja.

IQM on edelläkävijä kvanttitietoko-
neiden aktiivisen jäähdytystekniikan 
sekä kvanttiprosessorien luku-/kirjoi-
tusominaisuuksien käsittelynopeuden 
ja tiedon tarkkuuden lisäämisen ke-
hittäjänä. 
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Schenker 
Technologiesista 
Varjon virallinen 
jakelukumppani
SAKSALAINEN SCHENKER TECHNOLO-
GIES GmbH on liittynyt suomalaisen 
startupin Varjo Technologies Oy:n 
premium partner -myyntiverkos-
toon. Siten se on osa 14 kansain-
välisen kumppanin verkostoa, jotka 
huolehtivat VR-laitteiden jakelusta 34 
maassa. Schenker ottaa vastuulleen 
Virtual-Reality-Headset VR-1:n jake-
lun koko DACH-alueella. 

DESI-raportti 2019:  
Suomi 1., Saksa 12.
DIGITAALITALOUDEN JA -YHTEISKUNNAN indeksi (DESI) luokittelee EU-
maat digikompetenssin perusteella. Luettelon kärjessä komeilee 
tällä kertaa Suomi, jota seuraavat Ruotsi ja Alankomaat. Saksa on 12. 
sijalla.

Suomi sijoittuu kaikissa luokissa selkeästi korkeammalle kuin 
EU28-keskiarvo. Saksa sijoittuu keskiarvon yläpuolelle kaikissa 
muissa luokissa paitsi digitaalisissa julkisissa palveluissa. Siinä Saksa 
on selvästi alle EU:n keskiarvon. Tämä johtuu erityisesti siitä, että Sak-
sassa sähköisen terveydenhuollon palveluja käyttää vain seitsemän 
prosenttia väestöstä.

Parhaimmalle sijalle eri luokissa Saksa sijoittuu verkkopalvelujen 
käytössä (9. sija). Kiinteän laajakaistan käyttöaste on myös parantunut, 
mutta erittäin nopeiden laajakaistayhteyksien käyttö on edelleen alle 
EU:n keskiarvon. 

Donges Group ostaa  
Ruukki Building Systemsin
SSAB:N TYTÄRYHTIÖ RUUKKI Construction myy Building Systems -liiketoimin-
tansa Donges Groupille, jonka omistaa saksalainen sijoitusyhtiö Mutares AG. 
Kaupan toteutuminen vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän ja sen 
odotetaan toteutuvan vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Liiketoimintakaupan kohteena on liiketoiminta-alue, joka käsittää raken-
nusten runko- ja kuorirakenteiden sekä siltarakenteiden suunnittelun, valmis-
tuksen ja asennuksen. 

Scanfil laajentaa 
yritysostolla 
Saksassa
SCANFIL OYJ ON hankkinut omis-
tukseensa kaikki Hasec-Elektronik 
GmbH:n osakkeet. Saksan kartelli-
viranomainen hyväksyi yritysoston 
17.6.2019. Yritysoston avulla Scan-
fil laajentaa asiakaskuntaansa Sak-
sassa. Pörssilistattu Scanfil Oyj on 
johtava eurooppalainen elektroniik-
kasuunnittelu- ja valmistuspalvelujen 
tarjoaja, jonka pääkonttori on Suo-
men Sievissä.  

Etteplan laajentaa 
Saksassa 
yrityskaupoilla
TEOLLISUUDEN LAITE- JA laitossuun-
nittelun ratkaisuja, ohjelmisto- ja su-
lautettuja järjestelmiä sekä teknisen 
dokumentoinnin ratkaisuja rakentava 
Etteplan Oyj on ostanut saksalaisen 
EMP Engineering Alliancen. EMP 
Engineering Alliance on erikoistunut 
teollisuuden automaatioon ja proses-
sisuunnitteluun. Kauppahintaa ei ole 
julkistettu. 
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NOUSEVAT TÄHDET | MAAILMA LUKUINA | 

VERTAILUSSA  

Saksa  Suomi

Perustajat olivat aikaisem-
min työskennelleet yhdessä ja 
heillä oli yhteinen tausta. Yksi 
heidän tavoitteistaan oli alusta 
alkaen tulla tunnetuksi tu-

levaisuuteen tähtäävästä osaamisesta 
sekä halustaan osallistua moniin projek-
teihin oman osaamisen kehittämiseksi. 
Myös yrityksen nimen tuli viitata perus-
tajien intohimoon työhönsä. Syntyi Vaisto 
Solutions Oy.

Heti yrityksen perustamisen jälkeen 
Vaisto sai tekoälyyn liittyvän tilauksen 
japanilaiselta autoteollisuuden toimi-
jalta ja pystyi näin todistamaan kan-
sainvälisellä tasolla mihin nuori yritys 
pystyi. Projekti loi yritykselle vakaan 
taloudellisen perustan ja tiimi kasvoi 
nopeasti vajaaseen kahteenkymmeneen 
työntekijään.

Vaisto on nyt ollut toiminnassa hie-
man yli kaksi vuotta ja perustajilla on 
suuret tulevaisuuden tavoitteet: He nä-
kevät hyvät mahdollisuudet teollisen 
esineiden Internetin (IIoT) kehittämi-
sessä ja tekoälyssä. ”Ne muuttavat tu-
levaisuutta enemmän kuin voimme tällä 
hetkellä kuvitellakaan”, sanoo Vaiston 
perustaja ja toimitusjohtaja Ville Aitto-
mäki ja lisää: ”Haluamme tukea asiak-

Millaisessa yrityksessä haluan itse työskennellä? – Tämän 
kysymyksen esittivät itselleen kaksi vuotta sitten neljä 
tamperelaista ohjelmistokehittäjää, ja perusteellisen 
suunnittelun jälkeen he päättivät perustaa oman yrityksen. 
Yrityksen keskeiseksi toiminta-ajatukseksi hahmottui 
pitkälle erikoistuminen, ryhmälle looginen valinta oli 
älykkäät liikkuvat koneet ja teollinen internet.

kaitamme osaamisellamme, jotta he 
pystyisivät kehittämään tuotteiden ja 
palveluiden kilpailukykyä ohjelmistokes-
keisempään suuntaan.”

Vaiston tiimi on vakuuttunut siitä, että 
älykkäät koneet ovat tulevaisuutta ja 
että ne löytyvät pian kaikilta toimialoilta. 
Tiimi kouluttautuukin jatkuvasti pysyäk-
seen ajan hermolla.
Vaiston tavoitteena on alusta asti ollut 
menestyksekkäät projektit ja tyytyväiset 
asiakkaat. Tämän tekevät mahdolliseksi 
huippuosaajat, jotka jatkuvasti pitävät 
osaamisensa ajan tasalla, työskente-
levät yhdessä ja oppivat yhdessä. Näin 
varmistetaan, että asiakkaiden tuottei-
den ja palveluiden kilpailukyky on aina 
huipputasolla.

Toinen virstanpylväs vielä nuoren 
yrityksen historiassa on laajentuminen 
Saksan markkinoille. Jo yrityksen pe-
rustamisen yhteydessä oli selvää, että 
Suomen markkinat olivat liian pienet pe-
rustajien tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Saksa on ensimmäinen kohde, sillä 
maassa on monia suuryrityksiä sekä 
pieniä mutta menestyviä perheyrityksiä 
nk. salaisia menestyjiä. Tavoitteena on 
laajentaa asiakaspohjaa ja saada jalan-
sija myös Saksassa. 

Älykkäät koneet löytyvät 
pian kaikilta toimialoilta

Maakohtainen sijoitus Digitaalitalouden ja 
-yhteiskunnan indeksin (DESI) 2019 mukaan

12. SIJA 1. SIJA

64 %  (17.) 62 %  (19.)

90 %  (24.) 99 %  (4.)

7 %  (26.) 49 %  (1.)

43 %  (26.) 92 %  (3.)

KOKONAISSIJOITUS

OPEN DATA   
(julkishallinnon tarjoaman  

avoimen datan osuus)

4G-VERKKOJEN KATTAVUUS  
(prosenttia kotitalouksista)

SÄHKÖISEN TERVEYDENHUOLLON 
KÄYTTÖ (% väestöstä)

SÄHKÖISEN HALLINNON KÄYTTÖASTE
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LISÄÄ HANNOVER MESSE -MESSUJA:
Louisville | USA | 11.–12.9.2019
León, Mexico City | Meksiko | 9.–11.10.2019
Singapore | 22.–24.10.2019
Shenzhen | Kiina | 2.–5.6.2020

| MESSUT | MESSUT
UUSI DIGITAPAHTUMA: 

TWENTY2X
17.–19.3.2020 
Hannover
New Tech. New Business.
Uusi digialan ammattilaistapahtuma 
aloittaa Hannoverissa! Alkuvaiheessa 
kohderyhmänä ovat pk-yritysten 
it-asiantuntijat saksankielisestä Eu-
roopasta. Messujen nimi TWENTY2X 
viittaa 2020-luvun it-alalle asettamiin 
vaatimuksiin.

Uudet teknologiat ja ohjelmistosovel-
lutukset luovat uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia. TWENTY2X tarjoaa 
tietoa ja ratkaisuja pk-yrityksille big 
datasta, tietoturvallisuudesta, digitaa-
lisesta liiketoiminnasta ja muuttuvan 
työn asettamista vaatimuksista. Mes-
suihin liittyy myös laaja konferens-
siohjelma, johon on nyt mahdollisuus 
hakeutua puhujaksi.

Kolmepäiväisen tapahtuman kump-
paneita ovat alan johtavat järjestöt 
Saksassa BITMi, ECO ja Voice. Lyhyt 
kesto tiistaista torstaihin pitää osal-
listumiskustannukset kurissa, sillä 
kallis viikonlopun rakentamis- ja pur-
kuaika jää pois.

LISÄTIETOJA:  
www.twenty2x.de/home

Hannover Messe
20.–24.4.2020 
Hannover
Industrial Transformation
Vuosittain järjestettävä Hannover 
Messe on teollisuuden alan merkit-
tävin teknologiatapahtuma. Siihen 
osallistuu vuosittain yli 6000 näytteil-
leasettajaa ympäri maailmaa. Uuden 
konseptin mukaan messujen tarjonta 
jakautuu kuuteen pääryhmään:

–  Automation, Motion & Drives:  
 voimansiirto ja robotiikka
–  Digital Ecosystems: teollisuuden 
 digiratkaisut
–  Energy Solutions: energia ja  
 liikkumisen sovellukset
–  Engineered Parts & Solutions: 
  teollisuuden alihankinta ja sopi- 
 musvalmistus
–  Future Lab: tutkimus ja tuotekehitys 
 sekä startupit
–  Logistics: materiaalin käsittely ja 
 logistiikka

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. 

LISÄTIETOJA:  
www.hannovermesse.com 

EMO Hannover
16.–21.9.2019 
Hannover
EMO Hannoverissa kohtaa koko me-
tallintyöstön maailma. Siellä esittäy-
tyvät kaikki merkittävät valmistus-
maat ja valmistustekniikan suuret 
kansainväliset nimet. Näytteillea-
settajia on tulossa yli 2200 kuten 
edellisilläkin messuilla. Yli puolet 
näytteilleasettajista tulee Saksan 
ulkopuolelta.

Suurimmat messuilla esiteltävät  
koneryhmät ovat:
- jyrsintäkoneet
- tarkkuustyökalut
- sorvit
- hiomakoneet
- ohjaimet/sähkö/ohjelmistot
- komponentit
- muovaustekniikka
- sahaus ja poraus
- 3D-tulostus ja muu materiaalia li-
säävä valmistus

Messuilla on perinteisesti esitelty tär-
keimmät innovaatiot asiantuntevalle 
kansainväliselle kävijäkunnalle.
EMO Hannover on hyvin kansain-
välinen messutapahtuma. Edelli-
siin messuihin vuonna 2017 tutus-
tui lähes 130 000 kävijää sadasta 
maasta. Messuihin liittyy totutusti 
kiinnostava kokousohjelma ja useita 
oheistapahtumia.

LISÄTIETOJA:
www.emo-hannover.de 

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

© DEUTSCHE MESSE
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LISÄTIETOJA MESSUISTA 
STUTTGARTISSA JA LEIPZIGISSA: 
Anna Tolvanen | +358 50 387 9900 
anna.tolvanen@dfhk.fi

Wind Energy Hamburg
22.–25.9.2020 
Hampuri

Hampurista tuulee
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 60 
eri maasta. Suomen yhteisosasto si-
joittuu sisäänkäynnin tuntumaan hal-
lissa B1.

Wind Energy Hamburg 2020 järjeste-
tään jälleen Wind Europe Summitin 
siivittämänä. Messutapahtuman kävi-
jöitä ovat mm. tuulivoima-alan yrittä-
jät, toimittajat, valmistajat, rahoittajat, 
hankekehittäjät ja -suunnittelijat sekä 
palveluntarjoajat.

LISÄTIETOJA: 
www.windenergyhamburg.com

Interbad
27.–30.10.2020
Stuttgart

Sauna- ja spa-alan 
kansainvälinen ykköstapahtuma
Joka toinen vuosi lähes 450 näyt-
teilleasettajaa 30 maasta kokoontuu 
Stuttgartin messuhalleihin esittele-
mään tyylikkäimpiä designeja, uu-
simpia innovaatioita ja johtavia tek-
nologiasuuntauksia sauna-, allas-, 
kylpylä- ja hyvinvointialalla. Ammat-
tilaismessuilla kohtaavat niin tuo-
reet startup-yritykset kuin suuret 
kansainväliset toimijatkin aina suun-
nittelijoista ja rakentajista fysiotera-
peutteihin ja suurten kylpyläketjujen 
hankintapäättäjiin.

Vuonna 2018 interbadin laaja sauna- 
ja kylpyläkattaus houkutteli paikalle 
yli 14 000 kävijää 62 eri maasta. Ta-
pahtuman keskiössä on ajatusten-
vaihdon sekä jo olemassa olevien 
asiakassuhteiden hoitamisen ohella 
erityisesti uutuuksien esittely sekä 
kansainvälinen uusasiakashankinta. 

Järjestämme myös tänä vuonna yh-
teisosaston – mikäli kiinnostuit, ota 
yhteyttä!

LISÄTIETOJA: 
www.interbad.de

AMB
15.–19.9.2020
Stuttgart

20 vuotta 
metallintyöstön asialla
Metallintyöstön kansainvälinen suur-
tapahtuma AMB juhlii 20-vuotista 
taivaltaan vuonna 2020. Vuosi vuo-
delta kasvanut tapahtuma kokosi 
vuonna 2018 messukeskukseen jopa 
1553 näytteilleasettaja, jotka tulivat 
31 eri maasta. Tapahtuman keski-
pisteenä ovat mm. jyrsimet, sorvi-
met, CAD/CAM/CAE sekä työstö- ja 
hiontakoneet.

Vierailijoita tapahtumassa oli vuonna 
2018 yli 91 000 jopa 83 eri maasta 
– kävijät ovat mm. koneenrakenta-
misen, metallialan, ajoneuvoteolli-
suuden ja työkalujen valmistuksen 
asiantuntijoita.

LISÄTIETOJA: 
www.amb-expo.de 

© HAMBURG MESSE UND CONGRESS / MICHAEL ZAPF
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DOMOTEX 
10.–13.1.2020
Hannover
Lattianpäällysteiden innostava 
maailma – The World of Flooring

Maailman johtava lattiapäällyste- 
alan messutapahtuma Domotex jär-
jestetään jälleen Hannoverissa 10.–
13.1.2020. Viikonlopun yli perjantaista 
maanantaihin lähes 1400 näytteille- 
asettajaa yli 60 maasta esittelee tuot-
teitaan 12 messuhallissa. Nelipäiväi-
sillä messuilla kävijöitä on noin 45 000, 
jotka tulevat yli 80 eri maasta.

Messuilla näet kompaktisti uusimmat 
trendit, jotta tiedät, mitä lattiapääl-
lystealan markkinoilla tapahtuu. Tätä 
asiakkaasi haluavat huomenna! Tar-
jolla on laaja kattaus käsin solmittuja 
ja konekudottuja mattoja selkeästi 
jaoteltuina kokonaisuuksina.

Taiteilijat, suunnittelijat ja valitut yri-
tykset esittelevät ideoitaan ja konsep-
tejaan pääteemalla ATMYSPHERE. 
Lattiapäällysteetkin voivat edistää 
yleistä hyvinvointia, heijastavat luon-
nonläheisyyttä ja kestävää kehitystä. 
Messuilla näet, miten tämä on toteu-
tettu käytännössä.

LISÄTIETOJA:
www.domotex.de

LISÄÄ DOMOTEX-MESSUJA: 
Mexico City | Meksiko | 15.–19.10.2019
Atlanta | USA | 5.–7.2.2020
Shanghai | Kiina | 24.–26.3.2020
Gaziantep | Turkki | huhtikuu 2020

R+T
22.–26.2.2021
Stuttgart

Maailman johtava rullakaihdinten, 
ovien, porttien ja aurinkosuojajärjes-
telmien messutapahtuma R+T avaa 
ovensa kolmen vuoden välein Stutt-
gartin messuhalleissa. 120 000 neliö-
metrin näyttelypinta-alalla on esitel-
tynä alan viimeisimmät uutuudet ja 
trendit. Tapahtuma kokoaa ammatti-
laisia kaikkialta maailmasta: vuonna 
2018 messuilla vieraili yli 65 500 am-
mattilaiskävijää 140 maasta ja näyt-
teilleasettajia oli 1025 yhteensä 41 
maasta. Varmistathan paikkasi alan 
ykköstapahtumassa hyvissä ajoin, 
sillä näyttelypinta-ala myydään no-
peasti loppuun!

Tapahtuman kävijöitä ovat rakennus-
alan ammattilaiset – niin teknikot, 
arkkitehdit kuin energiankäytön kon-
sultit. Näyttelyn lisäksi messut tar-
joavat laajan oheisohjelman, johon 
kuuluu mm. foorumeita, työpajoja ja 
erikoisnäyttelyitä.

LISÄTIETOJA:
www.rt-expo.com

OTWorld
12.–15.5.2020
Leipzig
Maailman johtava ortopedian ja 
kuntoutusteknologian tapahtuma

OTWorld kokoaa kuntoutus-, prote-
tiikka-, ortotiikka-, ortopediaken-
kätekniikka- sekä kompressiote-
rapia-alojen ammattilaiset ympäri 
maailmaa Leipzigiin. Kongressin ja 
messujen yhdistävä tapahtuma jär-
jestetään yhteistyössä Saksan ortope-
ditekniikan liiton kanssa. Edellisellä 
kerralla vuonna 2018 tapahtumaan 
osallistui 570 näytteilleasettajaa 43 
maasta sekä 21 400 ammattikävijää 
90 maasta. Messujen pääkohderyh-
miä ovat mm. ortopediateknikot, po-
diatriset fysioterapeutit, kuntoutus-
alan ammattilaiset sekä lääketieteen 
tavarantoimittajat, tukkukauppiaat ja 
vähittäismyyjät.

LISÄTIETOJA: 
www.ot-world.com

LISÄTIETOJA MESSUISTA HANNOVERISSA:  
Riitta Ahlqvist | 050 382 6256 | riitta.ahlqvist@dfhk.fi

LISÄTIETOJA MESSUISTA HAMPURISSA,  
STUTTGARTISSA JA LEIPZIGISSA: 
Anna Tolvanen | 050 387 9900 | anna.tolvanen@dfhk.fi
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WWW.PORTOFTURKU.FI

The Port of Turku offers a competitive route for the most demanding industrial shipments. Quick and congestion-free land transports to 
the port can be arranged by both road and rail. Regular liner traffic reaches key export markets and links the shipments to ocean lines. 
Fast and careful load handling ensures safe shipping of valuable products. In addition to precision and efficiency, the Port of Turku’s 
services emphasise flexibility. The Port responds quickly to its customers’ needs when changing conditions require new solutions for 
ensuring their supply chain.
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