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Finnland auf  
dem langen Weg  
aus der krise
Nach zwei Wachstumsjah-
ren und positiven Prog-
nosen kommt Finnland 
langsam, aber stabil  
aus der Krise. 

14|42
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aurinkoenergia- 
asiantuntijat  
helsingissä

34

goldgrube  
rohrsanierung 
Finnland erlebt aktuell einen Sanie-
rungsboom, die steilste Spitze steht 
um 2025 an. Das birgt Potential für 
deutsche Unternehmen.

Minister lintilä  
im interview
Die finnische Exportförderung wird 
derzeit erneuert. Was könnte Finn-
land von Deutschland im Bereich 
der Exportförderung lernen?

haastattelussa elinkeino- 
ministeri Mika lintilä 
Suomen vienninedistämistä uudiste-
taan paraikaa. Mitkä ovat ne avain-
tekijät, joiden ansiosta uudistukses-
ta tulee menestys? 

ahk-netzwerk  
öffnet sich finnischen  
unternehmen
Die AHKs verhelfen finnischen  
Unternehmen zu globalen  
Wertschöpfungsketten und  
Netzwerken.

saksan kauppa-
kamariverkosto 
suomalaisyritysten 
käyttöön
Suomalaisyritysten osaamiselle ja  
tuotteille tehokas väylä globaaleihin  
toimitusketjuihin ja verkostoihin.

Asiantuntijaseminaarissa 
on erinomainen tilaisuus 
verkostoitua saksalaistoi-
mijoiden kanssa tiistaina 
16.5. Ilmoittaudu myös 
B2B-tapaamisiin!
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voRWoRt | esIpuHe

Liebe Mitglieder und Partner der Deutsch- 
Finnischen Handelskammer, 

2016 belief sich der Wert des deutsch-finnischen Handels 
auf 14,9 Milliarden Euro, seit 2014 behauptet sich die Bun-
desrepublik als Finnlands wichtigster Handelspartner. Von 
jeher kommen die deutschen Exportschlager aus dem Be-
reich der Automobilindustrie. Der Sektor Beförderungs-
mittel belegte 2016 auch bei den finnischen Exporten den 
zweiten Platz, 74,8 % der 2016 aus Finnland exportierten 
KfZ gingen nach Deutschland. Der in Uusikaupunki (dt. 
Neustadt) ansässige Auftragsfertiger Valmet Automotive 
hat sich in den letzten Jahren rundum erneuert, der Sektor 
strotzt vor Wachstumspotential.

Auch für die Zukunft der Handelskammer und die 
deutsch-finnischen Wirtschaftsbeziehungen ist es von 
enormer Bedeutung, dass man sich ständig weiterentwi-
ckelt und Neues schafft. Schon eine alte Weisheit besagt: 
„Nichts ist beständiger als der Wandel“. 

Ein konkretes Beispiel dafür ist die deutsch-finnische 
Digitalisierungspartnerschaft, deren erste Veranstaltungen 
diesen Frühling im Zeichen von Industrie 4.0 stattfanden. 
Weiteres Potential birgt das 90 Länder umfassende Netz-
werk der deutschen Auslandshandelskammern (AHK), das 
nun für finnische Unternehmen zugänglich gemacht wird.

Ganz konkret Neues schafft auch die Bauindustrie. Seit 
2011 steigt der Gesamtumsatz der deutschen Bauindustrie, 
in Finnland treibt die Branche seit einigen Jahren die Wirt-
schaft an. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem 
finnischen „Phänomen“ Rohrsanierung sowie der Baubran-
che an der Schwelle zur Digitalisierung. 

Wie Ihnen mit Sicherheit aufgefallen ist, hat auch unser 
Magazin pünktlich zur ersten Ausgabe des Jahres ein neu-
es Äußeres erhalten. Wir würden uns freuen zu hören, wie 
uns das Update gelungen ist und worüber Sie künftig mehr 
lesen möchten.

Eines ist allemal sicher: es tut immer wieder mal gut, die 
ausgetretenen Pfade zu verlassen und etwas Neues zu wa-
gen. In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen! 

Dagmar ossenbrink
Geschäftsführerin

Hyvät Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin  
jäsenet ja yhteistyökumppanit, 

saksalais-suomalaisen kaupan arvo oli 14,9 miljardia eu-
roa vuonna 2016 ja Saksa on pysynyt Suomen tärkeimpänä 
kauppakumppanina vuodesta 2014 lähtien. Autoteollisuus 
on pitkään ollut Saksan vientivaltti. Vuonna 2016 Suomen 
viennin toiseksi tärkein ala olivat kuljetusvälineet, ja 74,8 
prosenttia Suomesta viedyistä autoista suuntasi Saksaan. 
Uudessakaupungissa toimiva sopimusvalmistaja Valmet 
Automotive on uudistunut viime vuosina ja alalla on valtava 
kasvupotentiaali.

Myös saksalais–suomalaisille taloussuhteille ja meille 
Kauppakamarina on erittäin tärkeää kehittyä ja uudistua 
jatkuvasti. Vanhan sanonnan mukaan ”mikään ei ole yhtä 
pysyvää kuin muutos”.

Konkreettinen esimerkki tästä on saksalais-suomalai-
nen digikumppanuushanke, johon liittyvä ensimmäinen 
”Industrie 4.0” -aiheinen tapahtuma oli tänä keväänä. Iso 
potentiaali sisältyy myös kasvu- ja suuryritysten yhteistyö-
hön sekä 90 maassa toimivaan Saksan kauppakamarien 
verkostoon (AHK), joka avattiin alkuvuonna suomalaisyri-
tysten käyttöön.

Aivan uutta luo myös rakennusteollisuus. Saksan raken-
nusteollisuuden kokonaisliikevaihto on noussut vuodesta 
2011 lähtien ja Suomessa teollisuudenala on tukenut maan 
talouskasvua jo usean vuoden ajan. Tässä lehden numeros-
sa pureudutaan suomalaiseen putkiremontti-ilmiöön sekä 
Saksan rakennusteollisuuden digitalisaatiomurrokseen.

Kuten varmasti huomasitte, vuoden ensimmäisen defini-
tiv-lehden ulkoasu on muuttunut. Toivomme teiltä palautet-
ta siitä, missä onnistuimme ja missä voimme mahdollisesti 
parantaa. Otamme mieluusti vastaan myös juttuaiheita!

Yksi asia on varma: silloin tällöin tekee hyvä jättää tutut 
polut taakseen ja uskaltautua kokeilemaan jotain uutta. Tä-
hän ajatukseen liittyen toivotankin teille lukuiloa! 

Dagmar ossenbrink
toimitusjohtaja

Geschäftsführerin Dagmar Ossenbrink und das Team 
der Öffentlichkeitsarbeit. | Toimitusjohtaja Dagmar 
Ossenbrink ja viestintätiimi.

FEEDBACK GEBEN | ANNA PALAUTETTA
suvi.makinen@dfhk.fi 

mailto:suvi.makinen@dfhk.fi
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tutkinto (pWd)

Vuosikokous  
helsingissä

saksalaiset  
aurinkoenergia- 
asiantuntijat  
suomessa

”digital düsseldorf meets 
digital finland” -seminaari 
yhteistyössä ihk düsseldorfin 
kanssa

”4. hessischer aussenWirt- 
schaftstag” -tapahtuma  
frankfurtissa

findeladieslounge  
yhteistyössä  
sokos hotelsin kanssa

oktoberfest  
helsinki 

”deutsch-finnisches  
business forum” -tapahtuma 
dortmundissa

Vuosijuhlatilaisuus  
lyypekissä

29.4./4.5.

7.–8.5.

15.–19.5.

12.6. 

20.6. 

24.8. 

31.8.

4.–5.10.

4.–5.6. 
2018

prüfung Wirtschaftsdeutsch 
international

jahrestagung,  
helsinki

geschäftsanbahnungsreise 
„pV-aufdachanlagen und 

solarthermie in gebäuden“
 nach finnland

seminar „digital düsseldorf  
meets digital finland”,  
in Zusammenarbeit mit  

ihk düsseldorf

hessischer  
aussenWirtschaftstag,  

frankfurt

findeladieslounge  
in Zusammenarbeit mit  
sokos hotels, helsinki

oktoberfest  
helsinki

deutsch-finnisches  
business forum,

dortmund

jubiläumsVeranstaltung,  
lübeck

Unseren tagesaktUellen VeranstaltUngskalender  
finden sie aUf www.dfhk.fi.

ajankohtainen tapahtUmakalenteri  
löytyy osoitteesta www.dfhk.fi

http://www.dfhk.fi
http://www.dfhk.fi
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neue MItGLIeDeR | 

ASMO Solutions aus Oulu entwickelt 
intelligente Geräte, die den Alltag 
leichter und praktischer machen. Un-
ser erstes Produkt ist das intelligente 
ASMO-Ladegerät, welches sich auto-
matisch ausschaltet, wenn das Handy 
nicht an das Ladegerät angeschlossen 
ist. Das in Finnland entwickelte und 
produzierte Ladegerät verbraucht im 
Standby-Modus keine Energie. Das 
achtköpfige Team sitzt in Oulu und 
Helsinki. 

KONTAKT:
Bernhard Gerlich | +358 46 920 9600
bernhard@asmosolutions.com 
www.asmosolutions.com

ASMO  
Solutions

COMATCH ist der Marktplatz für freibe-
rufliche Top-Managementberater und In-
dustrieexperten und vermittelt Berater an 
Unternehmen jeder Größe - darunter inter-
nationale Konzerne, Start-ups und Bera-
tungshäuser. Erstklassige Qualität wird durch 
den zweistufigen Auswahlprozess garantiert: 
viele der Berater waren vorher bei Bain, BCG 
oder McKinsey tätig. Gegründet wurde die 
in Deutschland ansässige COMATCH GmbH 
2014 von früheren McKinsey-Beratern, seit 
Anfang 2016 ist COMATCH auch in den Nor-
dics aktiv. 

COMATCH GmbH

e2m Voimakauppa Oy
Die e2m Voimakauppa Oy ist spezialisiert auf 
die Bewirtschaftung und Optimierung dyna-
mischer Portfolios sowie auf die Vermarktung 
von Strom und Flexibilität aus dezentralen 
Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen an den 
Spot- und Intraday-Märkten sowie als System-
dienstleistung an Regelenergiemärkten. Die 
Tochter der international aufgestellten Leip-
ziger energy2market GmbH ist mit über 3.000 
Erzeugungsanlagen und gut 3.200 MW instal-
lierter Erzeugungsleistung ein hervorragend 
aufgestelltes unabhängiges Stromhandelshaus 
und strebt eine führende Rolle als Aggregator 
der europäischen Energiewirtschaft an. 

KONTAKT:
Toby Toudal Nielsen 
+45 40 330 466
t.nielsen@comatch.com  
www.comatch.com

KONTAKT: 
Harri J. Vesa   
+358 40 524 9145   
harri.vesa@e2m.energy
www.e2m.energy

KONTAKT: 
Satu Freyberg  
+358 400 966 112   
satu@saunafromfinland.fi   
www.saunafromfinland.com

Sauna from Finland e.V. ist ein sektorüber-
greifendes Netzwerk von mehr als 160 Unter-
nehmen, das sich mit der finnischen Sauna 
befasst. Das Ziel des Netzwerkes ist es, das 
bestmögliche finnische Sauna-Erlebnis anzu-
bieten.

Wir stehen zur Verfügung, wenn Sie mehr 
über die finnische Saunabranche erfahren 
möchten, und stellen den Kontakt zu potentiel-
len Kooperationsunternehmen her. Die Unter-
nehmen im Netzwerk interessieren sich für die 
Zusammenarbeit u.a. mit deutschen Händlern, 
Hotels, Spas und Endverbrauchern. 

Sauna from Finland

mailto:bernhard@asmosolutions.com
http://www.asmosolutions.com
mailto:t.nielsen@comatch.com
http://www.comatch.com
mailto:harri.vesa@e2m.energy
http://www.e2m.energy
mailto:satu@saunafromfinland.fi
http://www.saunafromfinland.com
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 | neue MItGLIeDeR

Enersense ist auf das Ressourcen- und Pro-
jektmanagement großer Bauprojekte der 
Energiebranche spezialisiert. Wir verfügen 
über mehr als 10-jährige Erfahrung in Neu-
bauprojekten von Atomkraftwerken. Das 
Optimieren von Projektknowhow und -wissen 
gehört zu unseren Kernkompetenzen. Wir 
digitalisieren Auditaktivitäten, entwickeln das 
Internet der Dinge und Mobillösungen zur 
Unterstützung von transparentem Personal-
management, Lieferketten, Unternehmens-
prozessen sowie Versorgungsbedarf. 

Enersense International Oy

KONTAKT: 
Jussi Holopainen  
+358 44 517 4542   
jussi.holopainen@enersense.eu
www.enersense.eu  

Die Internationalisierung von überwiegend 
technologiegeprägten KMU ist das Aufga-
bengebiet von EurAsiaGrowth mit Firmensitz 
in Hamburg und einem bewährten Partner-
netzwerk in Asien und Europa. Spezialität ist 
der systematische Aufbau und die Weiterent-
wicklung von Vertriebsstrukturen in komple-
xen Märkten. Alle Partner in den einzelnen 
Ländern verfügen über jahrzehntelange 
Erfahrung in der Zusammenarbeit mit fin-
nischen Firmen bzw. haben ihre Wurzeln in 
Finnland. 

EurAsiaGrowth -  
Business Development

KONTAKT: 
Christine Grumbach  
+49 171 8893 000   
christine@eurasiagrowth.com 
www.eurasiagrowth.com

Die Rentenversicherungsgesell-
schaft ETERA bietet Altersversor-
gungsleistungen für Beschäftigte 
und Unternehmer an. Wir betreuen 
unsere Kunden individuell. Mehr 
als 50 Jahre Erfahrung haben Etera 
zum Sachverständigen für Renten-
fragen und die Veränderungen des 
Arbeitslebens gemacht. Gemeinsam 
mit unseren Kunden setzen wir uns 
für die Erhaltung und Förderung der 
Erwerbsfähigkeit ein. 

Etera

KONTAKT: 
Riku Koivusalo | +358 41 539 4002  
riku.koivusalo@etera.fi  
www.etera.fi 

Die Unternehmen DER HETZNER 
GRUPPE stellen Privat- und Geschäfts-
kunden aus aller Welt leistungsstarke 
Hosting-Produkte sowie die nötige 
Infrastruktur für den reibungslosen 
Betrieb von Websites zur Verfügung. 
Hetzner Finland Oy, die als Teil der 
Gruppe in 2015 gegründet wurde, 
greift auf die Expertise der deutschen 
Hetzner Online GmbH zurück. Der 
Hetzner Datacenterpark Helsinki steht 
künftig mit seinen Diensten allen Hetz-
ner-Kunden weltweit zur Verfügung. 

Hetzner 
Finland Oy

KONTAKT: 
Helena Hurri | +358 20 787 0390 
info@hetzner.fi | www.hetzner.de 

Holvi, 2011 in Helsinki von Selbstständi-
gen für Selbstständige gegründet, steht 
für digitale Geschäftskonten der nächsten 
Generation. Zusätzlich zum Konto mit 
europäischer IBAN, erhalten Holvi-Kun-
den eine automatisierte Buchhaltung, ein 
Rechnungserstellungs-Tool und einen 
integrierten Online-Shop. Das Fintech 
aus Finnland hat durch die Integration all 
dieser Funktionen auf einer Plattform das 
perfekte Geschäftskonto für Freelancer und 
Kleinunternehmer erschaffen, das sie in 
ihrer alltäglichen Arbeit unterstützt. 

Holvi Payments Services Oy

KONTAKT: 
Helen Hofmann  
+358 50 570 7897 | helen@holvi.com 
holvi.com

mailto:jussi.holopainen@enersense.eu
http://www.enersense.eu
mailto:christine@eurasiagrowth.com
http://www.eurasiagrowth.com
mailto:riku.koivusalo@etera.fi
http://www.etera.fi
mailto:info@hetzner.fi
http://www.hetzner.de
mailto:helen@holvi.com
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Traditionell wird auf dem Oktoberfest Schuhplattler getanzt.  
Wer auf dem Oktoberfest Helsinki am 31. August richtig Eindruck  

machen will, hat noch Zeit, die Schritte einzustudieren. 
Reservieren Sie Ihren Tisch unter 

WWW.oKtobeRFest-HeLsInKI.FI 

1 2 3 4 5 6

FINNLAND

ahlberg consulting,  
Innoberg consulting 
Helsinki
Unternehmensberatung

asahi partners oy
Helsinki 
Unternehmensberatung

asmo solutions oy
Oulu
IT- und Telekommunikationsgeräte
www.asmosolutions.com

Daikon oy
Helsinki
Lebensmittel und Getränke

elomatic Marine engineering oy
Turku
Architektur- und Ingenieurbüros 
www.elomatic.com

enersense International oy
Pori
Software
www.enersense.eu

Heuwerk oy
Pori
Onlineshop
www.heuwerk.com 

posti Group oyj
Helsinki
Verkehr und Logistik
www.posti.fi

sauna From Finland ry
Jyväskylä
Interessenvertretung und  
Handelskammern
www.saunafromfinland.fi

neue MItGLIeDeR | 

Wir heißen folgende Unternehmen als neue Mitglieder  
in der Deutsch-Finnischen Handelskammer willkommen.

uudenmaan tR-palvelut oy /  
tRp parts oy
Lohja
Fahrzeuge und Fahrzeugteile
www.trpalvelut.fi

DEUTSCHLAND

FinDe business consulting
Hamburg
PR
www.FinDe-Consulting.com

Grünig Legal
Hamburg 
Rechtsanwälte
www.gruenig-legal.de

http://www.oktoberfest-helsinki.fi
http://www.asmosolutions.com
http://www.elomatic.com
http://www.enersense.eu
http://www.heuwerk.com
http://www.posti.fi
http://www.saunafromfinland.fi
http://www.trpalvelut.fi
http://www.FinDe-Consulting.com
http://www.gruenig-legal.de
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Planung des 5. Finnish-German 
Energy Day gestartet
Die Deutsch-Finnische Handelskam-
mer hat mit den Vorbereitungen für den 
5. Finnish-German Energy Day begon-
nen, der im Frühjahr 2018 in Deutsch-
land stattfinden wird. Aus diesem Anlass 
versammelte sich Ende März ein von der 
Kammer einberufener Beirat, welches 
sich aus Spitzenvertretern der finni-
schen Energiewirtschaft zusammen-
setzt. Der Beirat erarbeitet ein Konzept 
für die Inhalte der Veranstaltung. 

Die Zielgruppe der Veranstaltung sind 
Entscheidungsträger von Stadtwerken, 
die Geschäftsleitung von Energieunter-

nehmen, Exporteure und Importeure, 
Energiedienstleister, Experten und Ver-
bände. Im Rahmen des Energy Day wer-
den zahlreiche internationale, deutsche 
und finnische Experten auf aktuelle Ent-
wicklungen und Herausforderungen in 
der Energiebranche eingehen und so-
wohl Sichtweisen als auch Lösungsan-
sätze präsentieren.  

WEItERE InFoRMAtIonEn: 
elina Annala | +358 9 6122 1233
elina.annala@dfhk.fi

 | netzwerk

Die erste GeleGenheit des Jahres 2017 
zum deutsch-finnischen networking bot 
sich am 7. Februar. Die rund 60 teilneh-
mer der FinDeLounge in Zusammen-
arbeit mit Microsoft nutzen die Chance, 
um im Microsoft Flux ins Start-up-Leben 
zu schnuppern. Flux ist ein Gemein-
schaftsraum für Start-ups in Helsinki, 
wo jeder willkommen ist, um seine Ge-
schäftsidee weiterzuentwickeln. 

Am 30. März luden die Deutsch-Fin-
nische Handelskammer und Restel oy 
ins Holiday Inn Helsinki City Centre ein. 
Auf dem Programm standen neue Be-
gegnungen und Kontaktpflege in einer 
inspirierenden Umgebung. Um die 65 
Personen folgten der Einladung. 

Die FinDe-
Lounges des 
Frühlings

FinDeLounge in 
Zusammenarbeit mit Microsoft

mailto:elina.annala@dfhk.fi
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DIe jaHRestaGunG DeR Deutsch-Finni-
schen Handelskammer findet am 8. Mai 
2017 im Katajanokan Kasino in Helsinki 
statt. Die Beiträge beschäftigen sich mit 
dem Thema „Europäische Wirtschaft im 
Einfluss der Weltpolitik“.

Die Veranstaltung beginnt mit der 
öffentlichen Sitzung des Verkehrsaus-
schusses. Inhaltich beschäftigt sich 
diese mit der neuen finnischen Trans-
portgesetzgebung, die Mobilität als 
Dienstleistung ermöglicht, und der 
Entwicklung des Personenschiffsver-

Jahrestagung „Europäische Wirtschaft  
im Einfluss der Weltpolitik“ in Helsinki

kehrs zwischen Deutschland und Finn-
land. Außerdem stellt der Ausschuß für 
Verkehr und digitale Infrastruktur des 
Deutschen Bundestages aktuelle Ent-
wicklungen in der deutschen Verkehrs- 
politik vor.

Im Rahmen der um 11 Uhr begin-
nenden Vortragsveranstaltung spre-
chen der finnische Minister für Außen-
handel und Entwicklung Kai Mykkänen 
und Bernd Weidensteiner, Senior Eco-
nomist der Commerzbank AG. Die Vor-
träge beleuchten die aktuelle Lage der 

europäischen Wirtschaft. Beim an-
schließenden Buffet gibt es die Gele-
genheit zum Networking und Gedan-
kenaustausch.

Die Vorträge werden in deutscher und 
englischer Sprache gehalten.

Die deutsche Botschafterin Dorothee 
Janetzke-Wenzel lädt die Tagungsteil-
nehmer zu einem Empfang am Vor-
abend der Tagung, Sonntag, den 7. Mai, 
ein. Die Sitzungen des Geschäftsführen-
den Vorstandes und des Vorstandes fin-
den ebenfalls am 7. Mai statt. 

netZWeRK | 

DIe neue satZunG DeR Deutsch-Finnischen 
Handelskammer wurde im Dezember 2016 in 
das Vereinsregister eingetragen und ist damit 
in Kraft getreten. Sie war auf der letzten Mit-
gliederversammlung einstimmig verabschiedet 
worden. Die Neufassung bedeutet eine deutliche 
Stärkung der Mitgliederrechte: Vorstand, Beirat 
und Präsident werden künftig direkt von den 
Mitgliedern gewählt – zum ersten Mal auf der 
nächsten Mitgliederversammlung am 8. Mai. 

ANMELDUNGEN UND  WEITERE INFORMATIONEN:
Mariaana Rainerla-pulli | +358 50 343 2716 | mariaana.rainerla-pulli@dfhk.fi

Neue Satzung  
der Handelskammer  

in Kraft getreten

mailto:mariaana.rainerla-pulli@dfhk.fi
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aM 21. MäRZ veranstalteten die ROSTOCK 
PORT GmbH und die Deutsch-Finnische 
Handelskammer einen Rostocker Ha-
fenabend in Helsinki. Im Kaapelitehdas 
versammelten sich knapp 90 Entschei-
dungsträger aus der Logistikindustrie, 
um den Rostocker Hafen samt der vie-
len aus Rostock angereisten Unterneh-
men kennenzulernen. Dr. Gernot Tesch, 

Maritime Stimmung 
am Rostocker Hafenabend

Geschäftsführer der ROSTOCK PORT 
GmbH, betonte die Bedeutung der 
finnischen Häfen und Transport- und 
Logistikunternehmen für den Rosto-
cker Hafen. 

Der Rostocker Hafen zählt zu den 
wichtigsten und umschlagstärksten 
Universalhäfen in der südlichen Ost-
see. Insbesondere der Fähr- und Ro-

Ro-Verkehr von und nach Mitteleuropa, 
Skandinavien und Finnland entwickelt 
sich rasant. Im letzten Jahrzehnt ge-
wann Rostock als Verkehrsdrehscheibe 
und größter Industriestandort in Meck-
lenburg-Vorpommern weiter an Bedeu-
tung. Für Finnland ist Rostock der am 
nächsten gelegene deutsche Universal-
hafen. 

IM RaHMen DeR Exportinitiative Energie 
organisiert die Deutsch-Finnische Han-
delskammer vom 15. bis 19. Mai 2017 
eine Geschäftsreise zum Thema Photo-
voltaik-Aufdachanlagen und Solarther-
mie in Gebäuden nach Finnland. Die 
Reise ermöglicht den teilnehmenden 
deutschen Unternehmen sich über das 
Marktpotential in Finnland zu informie-
ren und Geschäftskontakte zu knüpfen. 
Im Fokus der Reise stehen B2B-Termine 
mit potenziellen finnischen Kooperati-
onspartnern und Kunden.

Geschäftsreise nach Helsinki:  
„PV-Aufdachanlagen und  
Solarthermie in Gebäuden“

Im Rahmen der Reise wird am 16. Mai 
ein Fachseminar in Helsinki organisiert, 
wo die teilnehmenden Unternehmen ihre 
Produkte und Dienstleistungen vor finni-
schem Fachpublikum präsentieren. Die 
Teilnahme an der Geschäftsreise ist kos-
tenfrei. Die Teilnehmer übernehmen le-
diglich ihre Reisekosten und Kosten für 
Unterkunft und Verpflegung. 

WEITERE INFORMATIONEN:
Mikaela jaanti | +358 50 555 5308   
mikaela.jaanti@dfhk.fi

 | netZWeRK

mailto:mikaela.jaanti@dfhk.fi
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Messukeskus Helsinki  
Führende Messen in Finnland
SEPTEMBER

7.–9.	 MAXPO:	Die	größte	Ausstellung	von	Landbau-		
	 und	Umweltschutzmaschinen	in	Finnland

13.–17.	 HABITARE:	Internationale	Ausstellung	für	Möbel,		
	 Wohnen	und	Design	zusammen	mit	Antiikki,		
	 SHOWROOM	(13.–15.9),	HIGHEND	HELSINKI	(15.–17.9.)		
	 und	FORMA	Herbst:	Treffpunkt	für	Käufer	und		
	 Verkäufer	von	Lifestyle-Produkten	(15.–17.9.)		

26.–27.	 FINNSEC	2017,	REAL	ESTATE,	CYBERSECURITYNORDIC,		
	 AVITA	AUDIOVISUAL	EXPO	2017

OKTOBER

10.–12.	 Technology	Fair:	Die	Austellung	besteht	aus:		
	 HYDRAULICS		AND	PNEUMATICS,	ELKOM,	FINNTEC	17,	*	 	
	 TOOLTEC	17,	AUTOMATION	17,	MECATEC	17,	KUNNOSSAPITO,		
	 ROBOSTEAM	HELSINKI

20.–22.	 I	LOVE	ME:	Well-being	Fair	(B2C):	BEAUTY,	NATURALLY,		
	 FASHION,	JEWEL	&	WATCH,	HEALTH	und	BEAUTY	PRO	(B2B)

26.–29.	 BUCHMESSE	HELSINKI	2017,	WEIN	UND	ESSEN	2017

NOVEMBER

3.–5.	 GOEXPO	WINTER:	Die	größte	Sport-	und	Outdoor-Arena		
	 in	Finnland,	GAMEXPO	2017

10.–12.	 ELMA,	Forstmesse,	55PLUS,	Kunsthandwerk	2017	Herbst

JANUAR 

10.–12.	 DOCTOR	2018:	Die	größte	medizinische	Veranstaltung		
	 in	Finnland

17.	 MATKA	WOPRKSHOP	DAY

18.–21.	 MATKA	–	Nordic	Travel	Fair

19.–21.	 CARAVAN

26.–27.	 EDUCA:	Veranstaltung	für	den	Bildungs-	und		
	 Ausbildungssektor	

Messukeskus	Helsinki,	Expo	and	Convention	Centre
Tel.	+358	40	450	3250		
customer.service@messukeskus.com		
messukeskus.com	|	#messukeskus	

„Technologie 17“ 
Leistungsschau der 
finnischen Industrie
Die Messe „Technologie 17“ (Teknologia 
17), die vom 10. bis 12. Oktober 2017 
in Helsinki stattfindet, ist die größte 
Leistungsschau der Industrie in Skan-
dinavien. Sie bietet einen Überblick zu 
den neuesten Technologien, Maschinen, 
Produkten und Leistungen, vielseitig und 
branchenübergreifend. 

Technologie 17 ist eine Fachmesse für Automatik, 
professionelle Elektronik, Hydraulik und Pneu-
matik, Maschinen- und Anlagenbau, Robotik und 
Instandhaltung. 2015 verzeichnete die Messe über 

14.000 Fachbesucher aus Finnland und den Nachbarlän-
dern. Zu den Kernthemen der Messe zählen Informations-
nutzung und produktorientierte Vermarktung von Dienst-
leistungen. 

Messeprogramm speziell auf  
ein breites Fachpublikum ausgelegt
Mit seinen verschiedenen Programmbausteinen bietet 
das Messeprogramm dem Besucher die Möglichkeit, sich 
umfassend zu informieren. Das Programm des Seminar-
komplexes „Technologie-Forum“ wird in enger Zusammen-
arbeit u.a. mit der Aalto-Universität, dem Technischen For-
schungszentrum VTT und anderen Expertenorganisationen 
erstellt. Auf der „Plaza“ werden finnische Erfolgsstorys 
prägnant dargestellt. „Neue Technologie“ ist die Domäne 
von Start-ups, Hochschulen, Vernetzung, Studenten und 
Erfindern. Das detaillierte Messeprogramm wird im Som-
mer veröffentlicht. 

ANSPRECHPARTNERIN  
DER MESSE IN DEUTSCHLAND: 

Hannele Zilm-schulz | FinDeConnect 
+49 173 600 1211 | hannele@findeconnect.com  
www.findeconnect.com

mailto:customer.service@messukeskus.com
mailto:hannele@findeconnect.com
http://www.findeconnect.com
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Am 23. März trafen sich die 
teilnehmenden finnischen 
Unternehmen erstmals 
zum Vorbereitungsseminar 
in Helsinki. Neben einer 

Einführung in den Industrie 4.0-Markt 
in Deutschland sowie die deutschen 
Marktbesonderheiten konnten sich die 
Teilnehmer untereinander vernetzen.

Ihre Marktkenntnisse konnten die 
finnischen Teilnehmer auf der Hanno-
ver Messe am 25. und 26. April vertiefen. 
Während des Messebesuchs standen 
exklusive Treffen mit Vertretern ausge-
suchter deutscher Unternehmen zum 
Thema Planung und Implementierung 
von Digitalisierungsprojekten an.

Finnische technologieunternehmen 
bei der IHk Düsseldorf und IHk  
Dortmund
Die erste Veranstaltung in Zusam-
menarbeit mit einer deutschen Indus-
trie- und Handelskammer (IHK) findet 
am 12. Juni in Düsseldorf statt. Hier 
erhalten die deutschen Unternehmen 
aus der Region einen Einblick in das, 

was derzeit im Bereich Industrie 4.0 in 
Finnland passiert und können einige der 
finnischen Teilnehmerunternehmen des 
Programms kennenlernen.

Nach Düsseldorf werden ähnliche  
Veranstaltungen zusammen mit weite-
ren IHKs organisiert.

Eine weitere Veranstaltung, die im 
Rahmen des Programms stattfindet und 
ganz im Zeichen von Industrie 4.0 stehen 
wird, ist das Deutsch-Finnische Busi-
ness Forum am 4. und 5. Oktober 2017. 
Die Deutsch-Finnische Handelskammer 
organisiert das Event gemeinsam mit 
der IHK Dortmund. Neben Fachvorträ-
gen zum Thema Industrie 4.0 finden im 
Rahmen der Veranstaltung vorab ver-
einbarte Treffen zwischen interessierten 
deutschen Unternehmen und den finni-
schen Programmteilnehmern statt, bei 
denen konkrete Kooperationsmöglich-
keiten ausgelotet werden können. 

WEITERE INFORMATIONEN:
Oliver Boldt  
+358 9 6122 1294   
oliver.boldt@dfhk.fi

DIe FInnIscHen 
teIlneHmerunterneHmen Des 
InDustrIe 4.0-PrOgramms:

Augumenta 

Arcusys

Avarea  

Collapick

Confidex

Distence

Eera

Elisa 

Enersense

SSF

Trelab

Wapice

Viimatech

VTT

Deutsch-finnische Digitalisierungspartnerschaft:  

gelungener Programmstart 
im zeichen von Industrie 4.0

Mit den ersten Veranstaltungen des Industrie 4.0-Programms lief die deutsch-finnische 
Digitalisierungspartnerschaft diesen Frühling an. Dieses erste Programm der Partner-
schaft dauert bis Ende 2018 an und umfasst neben zahlreichen Veranstaltungen Dienst-
leistungen wie maßgeschneiderte Geschäftsreisen und Marktanalysen. 

mailto:oliver.boldt@dfhk.fi
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Das deutsche Auslandshan-
delskammernetzwerk genießt 
weltweit einen guten Ruf. Be-
reits 2013 hat das Wall Street 
Journal das AHK-Netzwerk 

mit „die geheime Waffe der deutschen 
Wirtschaft“ betitelt. 

Nun erhält das einzigartige AHK-Netz-
werk eine weitere Bestätigung für die 
Qualität seiner Arbeit: Finnland möchte 
seine Exportförderung mit Hilfe des deut-
schen Auslandshandelskammernetz-
werkes ausbauen. Da die deutsche Wirt-
schaftsförderung eine weitaus größere 
Präsenz als das nordische Land aufweist, 
soll die Zusammenarbeit der Netzwerke 
beider Länder nun vertieft werden. 

Am 15. Februar legten der Deutsche  
Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK), die Deutsch-Finnische Handels-
kammer und die Zentralhandelskammer 
Finnlands mit der Unterzeichnung einer 
Absichtserklärung den Grundstein für  
eine engere Zusammenarbeit. 

„Dies ist eine ausgezeichnete Gelegen-
heit für die finnischen Unternehmen 
auf ihrem Weg auf den internationa-
len Markt. Die Tatsache, dass Finnland 
seine Exportförderung teilweise dem 
AHK-Netzwerk anvertraut, ist ein tolles 
Testimonial für die Qualität der AHK-Ar-
beit“, kommentiert Dagmar Ossenbrink, 
Geschäftsführerin der Deutsch-Finni-
schen Handelskammer.

Die Absichtserklärung definiert die 
Ziele der Zusammenarbeit, die Koopera-
tionspartner sowie die Inhalte. Die kon-
krete Zusammenarbeit begann am 1. 
März 2017. Ab sofort steht das deutsche 
AHK-Netzwerk als einer der internatio- 
nalen Dienstleister für finnische Un-
ternehmen im Ausland zur Verfügung. 
Finnische Firmen im Ausland werden 
künftig auf die Dienstleistungen der 
deutschen AHK hingewiesen, was den 
AHKs neue Kundengruppen und Aufträ-
ge ermöglicht und ihre starke interna-
tionale Stellung unterstreicht. „Durch 

aHK-netzwerk öffnet sich  
finnischen unternehmen

Das DeutscHe ausLanDsHanDeLs-
KaMMeRnetZWeRK

An über 130 Standorten in 90 Ländern 
weltweit beraten, betreuen und vertreten 
die Deutschen Auslandshandelskam-
mern Unternehmen, die ihr Auslands-
geschäft auf- oder ausbauen wollen. Sie 
sind bilaterale Mitgliedsorganisationen 
mit rund 45.000 Mitgliedsunternehmen 
weltweit. Die AHKs werden vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) anteilig gefördert. Der Deutsche 
Industrie-und Handelskammertag e. V. 
(DIHK) koordiniert das Netz der AHKs 
und der Industrie- und Handelskammern 
(IHKs) in Deutschland.

die Erweiterung des Netzwerks kön-
nen deutsche Unternehmen im Ausland 
auch am Innovationspotential Finnlands 
teilhaben und gemeinsam können bei-
de Länder ihr Potential auf Drittmärkten 
maximieren“, so Ossenbrink.

Die AHKs bieten eine breite Palette 
an verschiedenen Dienstleitungen für 
die Internationalisierung von Unterneh-
men an. Dazu gehören u.a. Marktana-
lysen, Geschäftspartnersuche, Fiskal-
vertretung, Personalverwaltung sowie 
Rechtsauskunft. Wie die deutschen Kun-
den, zahlen auch die finnischen für die 
Inanspruchnahme der Dienstleistungen. 
Zu Beginn der Zusammenarbeit stellt 
die Deutsch-Finnische Handelskammer 
bei Bedarf den Kontakt zwischen den 
finnischen Unternehmen und den ande-
ren AHKs her.  

WEITERE INFORMATIONEN:  
maailmalle@dfhk.fi

netZWeRK | 

mailto:maailmalle@dfhk.fi
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Als Wirtschaftsminister leitet Mika Lintilä seit Ende Dezember 2016 das 
Ministerium für Arbeit und Wirtschaft. In Lintiläs Verantwortungsbereich 
fallen die Sektoren wirtschaftliche Entwicklung, Innovation, regionale Politik 
sowie Energie- und Klimapolitik. Lintilä gehört der Zentrumspartei an und ist 
insbesondere für seine Wirtschaftsexpertise bekannt. Als Abgeordneter war er 
sowohl Mitglied des Finanz- als auch des Wirtschaftsausschusses.

Was sind die vorteile einer Zusam-
menarbeit mit den Deutschen aus-
landshandelskammern (aHK) aus 
sicht der finnischen exportförderung?
Die Ressourcen der finnischen Export-
förderung sind begrenzter als z.B. die 
der deutschen, schwedischen und däni-
schen Netzwerke. Mit den neuen Team 
Finland-Partnerschaften wie mit den 
AHKs wollen wir finnischen KMUs das 
beste Knowhow und die besten Netz-
werke zur Verfügung stellen.

Das weltweite AHK-Netzwerk ist au-
ßergewöhnlich umfangreich und die  
AHKs sind im Bereich der Exportförde-
rung erfahrene und respektierte Akteure. 
Die AHK-Experten können Unternehmen 
auch bei konkreten Vertriebsaktivitäten 
unterstützen. Hierbei entscheiden die 
Unternehmen natürlich immer selbst, 
welche und wessen Dienstleistungen sie 
nutzen möchten.

Über die AHKs können die Unterneh-
men auch gute Kontakte zu potentiellen 
deutschen Partnern und Kunden knüp-
fen.

Deutschland ist eine der 
weltweiten führenden exportna-
tionen. Was könnte Finnland von 
Deutschland im bereich der  
exportförderung lernen?
Das Wachstum des deutschen Mittel-
standes, das auf starker internationaler 
Nachfrage basiert, hat eine Schlüssel-
rolle in der Entwicklung der deutschen 
Wirtschaft gespielt. In Finnland haben 
wir bereits erste Aktivitäten eingeleitet, 
mit denen wir KMU auf ihrem Wachs-
tumskurs und bei der Internationalisie-
rung noch besser unterstützen können.

Minister Lintilä im Interview

Als eine Erfolgsgeschichte würde ich 
auch das deutsche Exportförderungs-
system bezeichnen, in dessen Mittel-
punkt das bilaterale AHK-Netzwerk mit 
seinen qualitativ hochwertigen Dienst-
leistungen steht. 

Aktuell sind wir dabei, Partnerschaf-
ten mit den AHKs als Teil der Team Fin-
land-Kooperation zu entwickeln und 
können dabei von den Erfahrungen der 
Deutschen profitieren.

Die finnische exportförderung wird 
derzeit erneuert. Was sind die wich-
tigsten Faktoren, durch die die Re-
form zum erfolg wird?
Wir werden eine Reihe von Entwick-
lungsmaßnahmen umsetzen, 
mit denen wir unmittelbar auf 
internationales Wachstum 
bedachten Unternehmen 
besser helfen können. 
Beispiele dafür sind 
die Zusammenlegung 
der Programme von 
Tekes und Finpro, 
neue Finanzie-
rungsinstrumente 
für KMU und im 
Allgemeinen die 
Vereinfachung der 
Aktivitäten des 
Team Finland.

Derzeit bereiten 
wir strukturelle Än-
derungen zur enge-
ren Zusammenarbeit 
von Tekes und Finpro 
vor. Dies hilft uns, ein 
breiteres Spektrum an 
KMU bei der Internatio-

nalisierung umfassender und aus einer 
Hand zu unterstützen.

Wir verstärken auch die Ressour-
cen des Team Finland in wachsenden 
Zielmärkten. Eine engere Zusammen-
arbeit mit dem Außenministerium und 
den finnischen Auslandsvertretungen ist 
hierbei von größter Bedeutung, um den 
Unternehmen eine nahtlose Verbindung 
zur Heimat zu bieten. 

 | netZWeRK
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Laut dem finnischen Statistischen Amt gab es En-
de 2015 2,9 Millionen Wohnungen in Finnland. Die 
durchschnittliche Wohnfläche betrug 80,8 m2. Seit 
1990 wächst der Wohnungsbestand jährlich um 
durchschnittlich 29.000 Wohnungen.

„putkiremontti“  
– ein finnisches phänomen? 
Ein Phänomen, dem man in Finnland kaum entgehen kann, 
sind Rohrsanierungen. Bei Gesprächen um die Wohnung 
scheint es unumgänglich, dass der Begriff „putkiremontti“ 
über kurz oder lang fällt. Bei der Rohrsanierung handelt es 
sich in Finnland um eine gebäudetechnische Modernisierung, 
die meist architektonische und bautechnische Maßnahmen 
sowie die ganzheitliche Planung der Stromversorgung sowie 
der Heizung, Lüftung und Klimatisierung umfasst.

Laut dem finnischen Hausmeisterverband sind jedes Jahr 
bis zu 20.000 Heime von einer Rohrsanierung betroffen. Roh-
re verstopfen und korrodieren, so dass nach etwa 50 Jahren 
eine Rohrsanierung durchgeführt werden muss. Die meisten 
Wohnungen in Finnland kommen in den nächsten Jahren in 
dieses Alter. 

Da es sich bei nur 30 Prozent aller Wohnungen in Finn-
land um Mietwohnungen handelt, sind viele als Wohnungs-
eigentümer direkt betroffen. „In Finnland werden fast alle in 
die Thematik der Rohrsanierung eingebunden“, kommentiert 
Anna-Maija Juvonen von Pipe-Modul Oy, die extern verlegbare 
Installationsmodule für Rohre herstellt. Als weiteren Grund 
nennt sie, dass in Finnland viele weitere Baumaßnahmen 
in Wohnungen stattfinden, während sich die Arbeiten in der 
Bundesrepublik auf die größtenteils in Treppenhäusern ver-
laufenden Rohre beschränken.

AUTOR suvI MäKInen BILD sHutteRstocK

Die steilste spitze steht um 2025 an
Laut Wirtschaftszeitung Kauppalehti summierten sich in 
Finnland 2015 die Ausgaben für Instandsetzungsarbeiten auf 
6,3 Mrd. Euro, eine Steigerung um neun Prozent zum Vor-
jahr. Das Wirtschaftsmagazin Tekniikka & Talous schätzt den 
Rohrsanierungsmarkt auf drei Mio. Euro ein, der in den 2020-
er Jahren auf 4-5 Mio. Euro steigen könne. Den Branchenex-
perten zufolge steht die höchste Spitze in der Nachfrage noch 
bevor; rein rechnerisch fallen die meisten Rohrrenovierungen 
um das Jahr 2025 an. 

Der finnische Hausmeisterverband geht von einer Verdop-
pelung der Zahl der Projekte im kommenden Jahrzehnt aus. 
Laut Talouselämä liegt der Anteil der bald renovierungsbe-
dürftigen Gebäude aus den 1970- und 1980-er Jahren bei 40 
Prozent aller Gebäude. Jari Syrjälä, Geschäftsführer des Ar-
beitgeberverbandes LVI-TU wies im Kauppalehti-Interview 
darauf hin, dass die Kapazitäten bereits sehr gut ausgelastet 
seien und das hohe Wachstum in Engpässen von fachkundi-
gem Personal resultieren könne.

Was wird gemacht und warum?
Die Planung einer Rohrsanierung beginnt laut dem „Rohrsa-
nierungsbarometer 2015“ des finnischen Hausmeisterverban-
des meist durch Leckagen und Verstopfungen der Leitungen. 
Das Barometer zeigt, dass in den meisten Fällen nicht nur 
die Rohre ausgetauscht werden. 59 Prozent der Befragten 
gaben an, in dem Zusammenhang auch die Stromversorgung, 
57 Prozent die Verkabelung der Telekommunikation erneuert 
zu haben. Auch die Gemeinschaftssaunen der Wohnanlagen 
(47%), Waschküchen (37%), Heizungssysteme und Lüftungs-
systeme (beide 32%) wurden modernisiert. „Rohrsanierungen 
resultieren häufig in weiterer Instandhaltungsarbeit, so dass 

Goldgrube Rohrsanierung  
Finnland erlebt  
einen sanierungsboom
40 Prozent aller Gebäude in Finnland wurden in den 1970- und 1980-er Jahren 
gebaut. Nach etwa 50 Jahren müssen die Rohre erneuert werden. Jedes Jahr 
sind bis zu 20.000 Heime von einer Rohrsanierung betroffen und die Zahl steigt 
rasant. Experten befürchten Personalmangel – und die Uhr tickt.
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Prozent der Arbeitszeit leer stehen. Mit 
Hilfe von Lean Management, das Leer-
laufzeiten minimiert, konnte das Unter-
nehmen die Dauer einer Rohrsanierung 
inklusive Badezimmerrenovierung auf 
bis zu zwei Wochen reduzieren.

neue Methoden  
helfen Kosten zu sparen
Zur traditionellen Methode, dem Aus-
tausch der Rohre, gibt es mittlerweile 
Alternativen. Beispielsweise wird beim 
Inlinerverfahren ein in Epoxidharz ge-
tränkter Schlauch in das beschädigte 
Rohr eingeblasen und verhärtet zu einer 
neuen Rohrwand. Bei der PreBad-Me-
thode werden Fertigbauelemente 
genutzt und das neue Badezimmer in 
das alte „eingebaut“. Laut Talouselämä 
nimmt der kombinierte Einsatz ver-
schiedener Methoden in verschiedenen 
Gebäudeteilen zu. 

Eine weitere Lösung könnte das 
Start-up ProtectPipe Oy parat haben. 
Das Unternehmen behauptet, eine 
Rohrsanierung um Jahrzehnte verschie-
ben zu können – mittels einer mikrobi-
ellen Lösung, die organische Ablage-
rungen in den Rohren zerstört. Weiteres 
Potential sieht der Geschäftsführer der 
Fira Oy, Jussi Aho, in der Digitalisierung. 
„Wir entwickeln ein skalierbares, digita-
les Geschäftsmodell. Das Bauen an sich 
kann man nicht skalieren, aber dazuge-
hörige digitale Konzepte schon“, skiz-
ziert Aho die Zukunft der Baubranche. 

die Abgrenzung etwas schwierig ist“, 
kommentiert Hannu J. Mäkinen, Regio-
nalleiter des finnischen Verbandes der 
Bauindustrie.

Von der ersten Untersuchung bis zur 
Fertigstellung der Sanierungsarbeiten 
können laut dem Bauunternehmen Ta-
lokeskus zwischen 2,5 und sechs Jahre 
vergehen.

ein teurer und  
langwieriger „spaß“ 
Für die Besitzer der Gebäude sind die 
Sanierungsarbeiten mit hohen Kosten 
verbunden. Laut Kauppalehti beliefen 
sich 2015 die Kosten für eine „traditio-
nelle Rohrsanierung“, bei der die Rohre 
ausgetauscht werden, im Großraum Hel-
sinki im Median auf 830 Euro/ m2. 2012 
hatten diese noch bei 650 Euro gelegen. 
Bei der durchschnittlichen Wohnfläche 
von 80,8 m2 bedeutet dies also Mehrkos-
ten in Höhe von 67.000 Euro. Als Faust- 
regel gilt: je kleiner die Wohnfläche,  
desto höher der Quadratmeterpreis. 

Allgemein geht man von einem weite-
ren Anziehen der Preise um drei bis fünf 
Prozent pro Jahr aus. Hinzukommt, dass 
die Anwohner bei der traditionellen Me-
thode im Durchschnitt für drei Monate 
eine Ersatzunterkunft aufsuchen müs-
sen, die zusätzliche Kosten verursacht.

Das Unternehmen Fira Palvelut Oy 
hat Baustellen mit Infrarotkameras aus-
gestattet und festgestellt, dass die zu 
sanierenden Nasszellen mehr als 80 

VoN DER ERSTEN 

UNTERSUCHUNG 

BIS zUR 

FERTIGSTELLUNG DER 

SANIERUNGSARBEITEN 

KöNNEN zWISCHEN 

2,5 UND SECHS JAHRE 

VERGEHEN.
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DeR HaFen HaMInaKotKa berichtete 
im März von einem 2,5-prozentigen 
Zuwachs bei der Ausfuhr von Waren 
seit Jahresbeginn. HaminaKotka ist der 
größte finnische Exporthafen mit einem 
Warenumschlag von 13,4 Millionen Ton-
nen im vergangenen Jahr. Für dieses 
Jahr zielt der Hafen auf mehr als 14 
Millionen Tonnen.

Laut Dr. Kimmo Naski, Geschäftsfüh-
rer des Hafens HaminaKotka und Vor-
sitzender des Verkehrsausschusses der 
Deutsch-Finnischen Handelskammer, 
habe die wirtschaftliche Entwicklung 
seit 2008/2009 konstant abgenommen. 
Nun hofft er, dass sich diese umgekehrt 
habe und die finnische Wirtschaft auf 
Wachstumskurs befindet. Ausschlagge-
bend für die gute Entwicklung im Hafen 
HaminaKotka seien vor allem die positi-
ven Impulse aus der Forstwirtschaft, die 
bis Jahresende anzuhalten scheinen. 

Gestiegener Warenumschlag in den Häfen 
deutet vorsichtiges Wirtschaftswachstum an

Die Zunahme des Exportumsatzes 
in Häfen kann laut dem finnischen 
Rundfunk Yle als ein Indikator der 
Wirtschaftslage betrachtet werden, 
da er sich parallel zu den Bestellun-
gen der Industrie entwickelt. Laut 
Informationen des finnischen Hafen-
verbandes ist die Güterbeförderung 
in den Häfen des Landes letztes Jahr 
um knapp sieben Prozent gestiegen. 
Allerdings konnte damit die Abnahme 
von sieben Prozent im Vorjahr nicht 
aufgefangen werden, kommentiert 
Geschäftsführerin des Hafenverban-
des Annaleena Mäkilä die Entwick-
lung. Auch Aki Kangasharju, Cheföko-
nom der Bank Nordea, weist darauf 
hin, dass noch keine Anzeichen eines 
starken Exportsoges erkennbar seien, 
der die finnische Wirtschaft in eine 
nachhaltige Wachstumsphase verset-
zen würde. 

Laut DeR cRanet-stuDIe, der größten 
internationalen HR-Studie, nehmen 
Personalangelegenheiten in Deutsch-
land im Vergleich zu anderen europä-
ischen Ländern eine weniger wichtige 
Rolle ein. In Deutschland ist nur in 
jedem zweiten Unternehmen (49%) 
ein Personalverantwortlicher in die 
Geschäftsführung eingebunden. Neben 
Schweden und Frankreich gehört Finn-
land (78%) zu den Spitzenreitern. 

In Schweden (81%), Spanien und 

HR in Finnland bei 80% 
der Unternehmen in der Geschäftsleitung  
– in Deutschland nur bei der Hälfte

Finnland (beide 80%) ist eine schriftli-
che HR-Strategie meist obligatorisch, 
während sie bei nur knapp der Hälfte 
der deutschen Unternehmen vorhan-
den ist. Ebenfalls nur die Hälfte der 
Unternehmen in Deutschland verfügt 
über eine Personalentwicklungsstra-
tegie. Insgesamt sind deutsche Perso-
nalverantwortliche im internationalen 
Vergleich am häufigsten überhaupt 
nicht in die Entwicklung der Unterneh-
mensstrategie eingebunden.

Der Haken dabei: Unternehmen mit 
einer schlechten strategischen HR-Ein-
bindung sehen sich schlechter gewapp-
net für die Megatrends der Zukunft wie 
Digitalisierung, Globalisierung und de-
mografischen Wandel. Nur jeweils ein 
knappes Drittel glaubt, gut auf diese 
vorbereitet zu sein. Unternehmen mit 
strategischer Einbindung der Perso-
nalabteilung in die Geschäftsführung 
blicken hingegen optimistischer in die 
Zukunft. 
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DIe aRbeItsKosten In Finnland 
sind im vergangenen Jahr um 
1,8 Prozent gestiegen, berichtet 
Eurostat, das Statistische Amt der 
Europäischen Union. Mit einem 
Prozent nahmen die Arbeitskos-
ten im Privatsektor langsamer als 
im öffentlichen Sektor (+2,9%) zu. 
Damit stiegen die Arbeitskosten 
im nordischen Land langsamer 
an als etwa in der Bundesrepub-
lik (+3,0%) oder im Nachbarland 
Schweden (+2,5%). Der Durch-

Anstieg der Arbeitskosten in Finnland 
niedriger als in Deutschland

schnitt der Eurozone lag bei 1,7 
Prozent. 

Laut der Tageszeitung Helsin-
gin Sanomat haben viele EU-Län-
der in den letzten Jahren eine 
vorsichtige Lohnpolitik betrieben. 
In einigen Krisenländern habe 
die Massenarbeitslosigkeit sogar 
dazu geführt, dass das Lohnni-
veau insgesamt gefallen sei. Am 
stärksten gewachsen sind die Ar-
beitskosten innerhalb der EU letz-
tes Jahr in Rumänien (+12,3 %). 

 | WIRtscHaFtsnacHRIcHten

DeR DeutscHe HanDeLsKonZeRn Lidl 
importiert nicht nur Waren nach Finn-
land, sondern das Unternehmen expor-
tiert auch finnische Lebensmittel ins 
Ausland. Nach Unternehmensangaben 
hat Lidl letztes Jahr durch sein Netz-
werk knapp 60 verschiedene Produkte 
von 20 finnischen Lebensmittelfirmen in 
23 europäische Länder exportiert. Der 
Wert der Lebensmittelausfuhren betrage 
mehr als 30 Millionen Euro.

Zu den größten Verkaufsschlagern ge-
hören backfertiges Roggen- und Hafer-
brot sowie Proteingetränke auf Milchba-
sis. Seit letztem Jahr werden in Finnland 
beliebte Fertigbackwaren nach Polen, in 
die Tschechei, Slowakei, Dänemark und 
nach Schweden exportiert. In Finnland 
betreibt Lidl 160 Filialen und beschäftigt 
5200 Mitarbeiter. 

PwC-Studie:  
Glaube an Wachstum gestiegen
Laut eIneR aKtueLLen Studie der 
Beratungs- und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft PwC hat das Vertrauen 
von Geschäftsführern in die Wirtschaft 
zugenommen. Im Rahmen der Umfrage 
wurden 1400 Führungskräfte aus der 
ganzen Welt befragt, 31 davon stamm-
ten aus Finnland. 

Zwei Drittel der Befragten gehen 
davon aus, dass sich das globale Wirt-
schaftswachstum beschleunigen wird. 
Der Vertrauensindikator ist von 7-14 auf 
60 Prozent gestiegen.

Als wichtigste Wachstumsmärkte 
nennen die finnischen Geschäftsführer 
Schweden, USA und Deutschland.

Im internationalen Vergleich setzen 

die Finnen mehr auf Wachstum aus Un-
ternehmensübernahmen und -arran-
gements als andere. Die Hauptquelle 
des Wachstums ist jedoch organisches 
Wachstum.

Zur gleichen Zeit sollen Kosten redu-
ziert werden: Mehr als 70 Prozent der 
Befragten planen Kostenkürzungen, im 
Vorjahr lag die Zahl bei 60.

Die Wachstumsziele spiegeln sich in 
Rekrutierungen wider. Fast die Hälfte 
der finnischen Führungskräfte plant die 
Zahl ihrer Mitarbeiter in diesem Jahr zu 
erhöhen. Hingegen will ein Viertel Mit-
arbeiter entlassen. Im letzten Jahr woll-
ten sowohl 30 Prozent Personal einstel-
len als auch entlassen. 

Lidl ebnet den 
Weg für finnische 
Lebensmittel  
nach Europa
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DeutscHLanD Ist seIt 2014 der wich-
tigste Handelspartner Finnlands. 2016 
wurden Waren im Gesamtwert von 8,1 
Milliarden Euro aus der Bundesrepublik 
nach Finnland importiert. Dies ent-
spricht einer Abnahme um zwei Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr.

Letztes Jahr wurden vor allem Be-

Deutschland nach wie vor Finnlands 
Handelspartner Nr. 1

förderungsmittel (18,7% Anteil) sowie 
Industrieanlagen (18,3%) von Deutsch-
land nach Finnland eingeführt. Dicht 
gefolgt wurde dies vom Import von che-
mischen Stoffen und Produkten (16%). 
Die restlichen Warengruppen hatten 
einen Anteil von weniger als zehn Pro-
zent der Gesamtimporte.

Finnischer export nach Deutschland
Der Wert der finnischen Exporte nach 
Deutschland belief sich 2016 auf 6,8 
Milliarden Euro. Die Ausfuhren in die 

Bundesrepublik haben somit um neun 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr abge-
nommen.

Fast einen Drittel der finnischen Ex-
porte nach Deutschland machten 2016 
Holz- und Papiererzeugnisse aus. An 
zweiter Stelle der Exporte in die Bun-
desrepublik rangierten Produkte der 
Beförderungsmittelindustrie mit einem 
Anteil von 20,8 Prozent, trotz einer Ab-
nahme um 25 Prozent zum Vorjahr. 17,8 
Prozent der Exporte entfielen auf den 
Bereich Metall und Metallprodukte. 

MItte FebRuaR RoLLten die ersten in 
Finnland hergestellten Fahrzeuge des 
Modells Mercedes Benz GLC beim Auf-
tragsfertiger Valmet Automotive vom 
Band. Neben dem neuen Modell wird 
dieses Jahr weiter die A-Klasse produ-
ziert, aufgrund der starken Nachfrage 
wurde der Auftrag bis Ende 2017 verlän-
gert.

Die GLC-Produktion befindet sich im 
westfinnischen Uusikaupunki noch in 
der Aufbauphase: aktuell verlassen pro 

Die ersten Mercedes GLC  
rollen in Uusikaupunki vom Band

Tag etwa 200 Autos das Werk. Das Ziel 
sei es die Menge auf ca. 100.000 jährlich 
produzierte Kfz anzuheben, was etwa 
270 Autos pro Tag entspricht.

Der nächste Schritt der erfolgreichen 
Kooperation wurde Ende März bekannt 
gegeben: Valmet Automotive wird auch 
Fahrzeuge der nächsten Kompaktwa-
gengeneration produzieren.

Anfang Februar hat Valmet Automo-
tive bekanntgegeben die in Deutsch-
land angesiedelte Ingenieursdienstleis-

tungssparte von Semcon zu erwerben. 
Das Abkommen umfasst neben dem 
deutschen Automobiltechnikgeschäft 
mit 800 Beschäftigten und einem jähr-
lichen Umsatz von rund 90 Millionen 
Euro den Testbetrieb in Spanien. Mit 
der Akquisition und der jüngsten stra-
tegischen Partnerschaft mit CATL stellt 
Valmet Automotive die Weichen, um 
sein Geschäft auf das schnell wachsen-
de Elektrofahrzeug-Geschäft zu erwei-
tern. 
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In meiner Zeit im Geschäftsleben  
habe ich gelernt, dass… 
… Verlässlichkeit eine entscheidende Rolle dabei spielt, 
langlebige Geschäftsbeziehungen miteinander aufzubauen. 
Das gilt im Übrigen nach meiner Einschätzung neben Ehr-
lichkeit und Offenheit auch für Freundschaften.

Die größten Herausforderungen und / oder  
Möglichkeiten der Häfen in der Zukunft sind… 
… neue Warenströme aufzunehmen, zu verknüpfen und 
bestmöglich für einen reibungslosen Übergang zwischen 
den einzelnen Verkehrsträgern zu sorgen.

an den Finnen schätze ich… 
… ihre Ehrlichkeit, Gradlinigkeit und Zuverlässigkeit. Die fin-
nischen Geschäftspartner, mit denen ich im Laufe der Zeit 
zu tun hatte, machen vielleicht nicht viele Worte, aber sie 
kommen schnell zum Kern der Sache. Und was sie sagen, 
darauf ist Verlass.

Die Finnen könnten von den Deutschen…  
lernen / annehmen 
Die Finnen sollen so bleiben, wie sie sind. Sie sind einmalig 
und unverwechselbar. 

Deutschlandbesuchern empfehle ich… 
… in die kulturelle Vielfalt einzusteigen, die Großstädte wie 
Berlin, Hamburg, München und auch Lübeck zu bieten ha-
ben. Auch sollte ein Besuch der zahlreichen Naturschönhei-
ten nicht fehlen, z. B. Alpenvorland, Teutoburger Wald und 
die Ostseeküste, um nur einige zu nennen.

Im Scheinwerferlicht…
prof. Dr. sebastian jürgens

PROF. DR. SEBASTIAN JÜRGENS ist seit 
2014 Mitglied im Gesamtvorstand der 
Deutsch-Finnischen Handelskammer.

Finnlandbesuchern rate ich… 
… sich Zeit zu nehmen, ins Land einzutauchen. Ob Ski-
laufen in Ruka, Kultur in Helsinki oder Wandern durch die 
Fjälllandschaft – Finnland steckt voller Wunder.

Das schönste Wort im Finnischen ist… 
Da bin ich auf die Redewendung „nostaa kissa pöydälle” 
gestoßen, eine Katze auf den Tisch heben, was wohl so viel 
heißen soll wie, ”etwas Schwieriges offen ansprechen“.

In der Freizeit entspanne ich mich… 
… auf vielfältige Art und Weise. Religionsphilosophie, 
Kampfsport und das Saxophon-Spiel bieten mir einen per-
fekten Ausgleich zu den Anforderungen im Büro. 

 | voRstanD IM FoKus
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Deutschland nach wie vor Finnlands 
Handelspartner Nr. 1

Prof. Dr. Sebastian Jürgens, geb. 1963, ist seit 2014 Geschäftsführer 
bei der Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG) und für die Bereiche 
Vertrieb und Betrieb verantwortlich. Seine berufliche Laufbahn begann 
nach dem zweiten juristischen Staatsexamen und der Promotion 
im Fach Philosophie in einer Anwaltskanzlei bei McKinsey & Co. 
Die LHG ist Deutschlands größter Hafenbetreiber an der Ostsee. 
An ihren vier Hafenterminals werden die Ladeeinheiten 
hochfrequenter Seeverkehre gebündelt und durch 
leistungsfähige Systeme mit dem Hinterland verbunden.
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Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Finnland wird 
2017 um 1,2% und 2018 um 1,5% zulegen. Das er-
wartet die EU-Kommission in ihrer jüngsten, nach 
oben korrigierten, Wachstumsprognose. Grund für 
die bessere Einschätzung der Entwicklung ist das 

unerwartet positiv ausgefallene Realwachstum des finnischen 
BIP in 2016. Zuvor waren die EU-Ökonomen von einem Plus in 
Höhe von 0,8% (2017) beziehungsweise von 1,1% (2018) aus-
gegangen. Allerdings bleibt das BIP-Prognosespektrum breit: 
Es reicht für 2017 von der konservativen Einschätzung des 
finnischen Finanzministeriums von 0,9% bis zum ausgespro-
chenen Optimismus der OP-Bank mit 1,8%.

auslandsnachfrage regt  
Investitionstätigkeit im Inland an
Die Analysten der EU-Kommission, des finnischen Finanzmi-
nisteriums, der Nationalbank und verschiedener Banken sind 
sich weitgehend einig, dass Finnland seinen Wachstumskurs 
in 2017 und 2018 fortsetzten wird. Ein wichtiger Grund dafür 
ist, dass die Unternehmen nach dem harten Ringen um ar-
beitgeberfreundliche Arbeitsmarktreformen für den Wett-
bewerb auf dem Weltmarkt gerüstet sind. Hinzu kommt die 
konjunkturelle Erholung auf dem russischen Absatzmarkt, 
die für steigende Exporte sorgt. 

Nicht zuletzt stehen in den finnischen Büchern viele Aufträ-
ge aus dem Ausland, diese werden für Investitionen im Inland 
sorgen. Wachstumsmotor des BIP werden 2017 und 2018 die 
Ausrüstungsinvestitionen sein, prognostizieren die Analysten, 
auch wenn sie das hohe Bauboom-bedingte Wachstum von 
2016 nicht halten können.

Finnland wird 2017 und 2018 sein stabiles Wirtschafts-
wachstum fortsetzen, kann aber mit den meisten anderen 
europäischen Ländern nicht mithalten. Selbst wenn sich die 
jüngsten Prognosen der EU-Kommission bestätigen, wird 
das nordische Land auch Ende 2017 zu den verbliebenen fünf 
Mitgliedstaaten zählen, die das Niveau der Wirtschaftsleis-

tung von 2008, dem Jahr vor der internationalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise, noch nicht wieder erreicht haben.  Die lang-
fristige Entwicklung in Finnland - mit seinem kleinen Binnen-
markt - hängt maßgeblich von der Nachfrageentwicklung im 
Ausland ab, die wiederum mit dem geplanten EU-Austritt des 
Vereinigten Königreichs und durch mögliche Einschränkun-
gen des weltweiten Freihandels risikobehaftet ist.

Gute aussichten für  
deutsche Industrielieferanten
Vom anhaltenden Aufschwung wird der deutsch-finnische Au-
ßenhandel profitieren. Die Auftragslage bei der Meyer Werft 
in Turku trägt zur guten wirtschaftlichen Lage Finnlands 
ebenso bei wie der Produktionsstart des Mercedes GLC beim 
Auftragsfertiger Valmet Automotive in Uusikaupunki. Von der 
Wiederbelebung der Ausrüstungsinvestitionen finnischer Un-
ternehmen werden deutsche Exporte profitieren. Deutschland 
ist das wichtigste Herkunftsland für finnische Einfuhren von 
Industriemaschinen. Außerdem bieten zahlreiche Großprojek-
te im Land Beteiligungsmöglichkeiten für deutsche Technolo-
gieanbieter und Ingenieurdienstleistungen. 

Konsumgüterhersteller hingegen müssen ihre Absatzer-
wartungen etwas dämpfen. Die Arbeitsmarktreform erhöht 
unter anderem die Sozialbeiträge finnischer Arbeitnehmer bei 
stagnierenden Löhnen, hinzu kommt die Rückkehr der Infla-
tion. Trotz Steuererleichterungen belastet beides den Privat-
konsum. Auf der anderen Seite sind am hochpreisigen Stand-
ort Finnland besonders jetzt günstige Produkte gefragt.

Finale Investitionsentscheidungen für 
große Forstindustrieprojekte in sicht
Die Transformation in Finnlands Forstindustrie schreitet wei-
ter voran und sorgt für weitere Großprojekte. Nach Angaben 
des Verbands der finnischen Forstindustrie Metsäteollisuus 
schrumpft die Papierproduktion am Standort weiter, in 2016 
um 6,1% auf 6,8 Mio. t, während die Zellstoffherstellung um 

Finnland auf dem langen 
Weg aus der Krise
Nach zwei Wachstumsjahren und positiven Prognosen für 2017 und 2018 
kommt Finnland zwar langsam, aber stabil aus der Krise. Zunehmende 
Auslandsaufträge sorgen für Investitionen der Unternehmen, auch wenn 
der Bauboom nicht anhält. Deutsche Lieferanten werden weiterhin vom 
Wachstumskurs profitieren. Weniger dynamisch legt der Privatkonsum zu, 
weil die Löhne langsamer steigen und die Inflation anzieht.

AUTOR MaRc LeHnFeLD, GeRMany tRaDe anD Invest (GtaI) BILD sHutteRstocK
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4,7% auf 7,5 Mio. t und die Produktion 
von Nadelschnittholz um 7,3% auf 11,4 
Mio. cbm stiegen. 

Hinzu kommen zahlreiche neue In-
vestitionsprojekte, über deren Realisie-
rung in diesem Jahr entschieden wird. 
Dazu gehören Zellstoffproduktionsanla-
gen wie die Projekte von Finnpulp, Bo-
real Bioref und KaiCell Fiber, aber auch 
die Biodieselraffinerie des chinesischen 
Investors Kaidi im nordfinnischen Kemi. 
Werden die Großprojekte umgesetzt, 
werden nicht nur Aufträge für Anlagen-
bauer erwartet, sondern auch Koopera-
tionsmöglichkeiten für chemische Un-
ternehmen. 

neue energien werden ausgebaut 
Finnlands Energiewirtschaft erhält mit 
der im letzten Jahr von der Regierung 
vorgelegten Energie- und Klimastrategie 
neuen Schwung. Bis 2020 soll der Anteil 
erneuerbarer Energien am Energie-
verbrauch auf über 50% steigen. Dabei 
setzt die Regierung auf den Wettbewerb 
der regenerativen Energieerzeuger und 
bereitet derzeit die Ausschreibung von 
zwei Terrawattstunden für den Zeitraum 
2018 bis 2020 vor. Der Windenergiever-
band Suomen Tuulivoimayhdistys sieht 

prognosen für das Wirtschaftswachstum in Finnland 2017–2018 
(preisbereinigt, in %)

1) Winterprognose der EU-Kommission, 2) Waren- und Dienstleistungen
Quelle: Finnisches Statistikamt, EU-Kommission 2017

BIP Bruttoanlageinvestitionen Privatkonsum Importe 2) Exporte 2)

2016 2017 1) 2018 1)
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gute Chancen für seine Mitgliedsun-
ternehmen: In den kommenden Jahren 
stehen zahlreiche Windkraftprojekte auf 
der Agenda. 

Bei den Planungen für das Kernkraft-
werk Hanhikivi-1 im nordfinnischen Py-
häjoki deuten sich weitere Verzögerun-
gen an. Weil nicht alle Unterlagen für 
die Sicherheitsüberprüfung vorliegen, 
verzögert sich der Baustart möglicher-
weise um ein Jahr auf 2019. Deutsche 
Unternehmen können sich bei den fünf 
Hauptzulieferern von RAOS Project Oy 
als Lieferanten für das Kraftwerkspro-
jekt qualifizieren. 
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Weitere Informationen von Ger-
many Trade & Invest zur Konjunk-
tur- und Branchenentwicklung, 
länderspezifische SWOT-Analysen 
und sonstige Großprojekte stehen 
auf der Länderseite zu Finnland 
zur Verfügung.

www.gtai.de/finnland

http://www.gtai.de/finnland
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Bei deutsch-finnischen Unternehmenszusammenschlüssen können ne-
ben organisatorischen Änderungen weitere Herausforderungen an den 
Tag kommen. Auch wenn sich die deutsche und die finnische Kultur 
in vielerlei Hinsicht ähneln, zählen kulturelle Unterschiede zu den am 
häufigsten identifizierten Problemfeldern. Mit einem gegenseitigen Ver-

ständnis können viele Schwierigkeiten umgangen werden, die zum Beispiel durch 
Unterschiede in der Kommunikation und im Umgang miteinander verursacht wer-
den. 

business culture training für unternehmen  
im deutsch-finnischen Geschäft
Die Deutsch-Finnische Handelskammer bietet Unternehmen den Workshop  
„Business Culture Training“ an, in dem u.a. auf die deutsch-finnischen Kultur-
unterschiede eingegangen wird. Die sich unterscheidenden Verhaltensweisen in 
der Kommunikation sowie Unterschiede in Verhandlungs- und Geschäftskultur, 
Teamführung und Führungsstil werden durch praktische Übungen und Fallstudien 
verdeutlicht. Die theoretische Grundlage basiert auf internationalen Studien. Die 
Schulung wird auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten. 

WEITERE INFORMATIONEN: 
antti Grönlund | +358 9 61221237 | antti.gronlund@dfhk.fi

Workshop der AHK:  
Durch kulturelles Verständnis die 
Alltagswogen glätten

„Ein ausgezeichnetes Training 
mit konkreten Beispielen. Ich 
kann wärmstens empfehlen, 
das Training schnellstmög-
lich beispielsweise nach einer 
Betriebsübernahme durchzu-
führen. Es erleichtert die Kom-
munikation, wenn man die Vor-
gehensweisen und Denkweise 
seines Gegenübers versteht.“

pertti Roos  
Chief Financial Officer  
Suomen Sokeri Oy

mailto:antti.gronlund@dfhk.fi
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R e c h t s a n w ä l t e

E R GM A N N

   Anlagenbau und Infrastruktur

   Vertragsgestaltung

   Immobilien und M&A

   Erneuerbare Energien

   Umwelt und Verwaltung

   Schiedsverfahren und Prozesse

Investitionen

Projekte

Transaktionen

in Finnland

www.bergmann.fi

http://www.bergmann.fi
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STECKBRIEF:
name: Mikaela Jaanti
position: Senior Advisor in der Abteilung „Market Entry & 
Business Development”, Vertreterin der Messe Hamburg in 
Finnland
seit wann bei der DFHK: 2010

mit ihnen auszutauschen. Mein Tätigkeitsbereich 
begrenzt sich nicht nur auf Deutschland und Finn-
land, sondern aktuell koordiniere ich auch die in 
Mumbai stattfindende INMEX SMM India, Südasiens 
bedeutendste maritime Fachmesse. Als Teil des 
weltweiten Netzwerkes der Deutschen Auslands-
handelskammern sind wir bestens mit Experten in 
der ganzen Welt vernetzt.

Im Laufe meiner aHK-Laufbahn haben sich  
am besten bei mir eingeprägt… 
… die angenehmen Kunden und erstklassigen Net-
working-Veranstaltungen, die wir regelmäßig orga-
nisieren. Das Oktoberfest Helsinki zählt zu meinen 
absoluten Favoriten. Wir sind ein tolles Team und 
ich genieße es, mit so vielen großartigen Menschen 
zusammenarbeiten zu dürfen. Dies gilt sowohl in 
Bezug auf die Kunden als auch die Kollegen!

am meisten freue ich mich auf… 
… den „Energy Day“, der für Februar 2018 geplant 
ist.  

Zu meinen Hauptaufgaben gehört … 
das Konsultieren von Unternehmen – vor allem aus 
den Bereichen Energie, Umwelt und Bau – sowohl beim 
Eintritt in den deutschen als auch in den finnischen 
Markt. In der Praxis beinhaltet dies die Erstellung 
von Marktanalysen, Identifizieren von geeigneten Ko-
operationspartnern und potentiellen Kunden sowie 
Arrangieren von Meetings mit diesen. Daneben bin ich 
zuständig für verschiedene Exportförderprojekte, die 
vom deutschen Staat unterstützt werden und bei denen 
deutsche Unternehmen der Energiebranche den finni-
schen Markt und die wichtigsten Akteure kennenlernen 
können. Die Themen bewegen sich rund um Energie-
effizienz und erneuerbare Energien. Außerdem mache 
ich die weltweiten Veranstaltungen der Messe Ham-
burg bei finnischen Unternehmen bekannt und helfe 
ihnen, den Messeauftritt zu optimieren.

am meisten gefällt  
mir an meiner arbeit, dass …
… sie so vielfältig ist. Sie ermöglicht mir, in verschie-
densten Branchen tätige Menschen zu treffen und mich 

Die Mitarbeiter hinter  
den Kulissen kennenlernen



Definitiv 1/2017   27

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der finnischen Unabhängigkeit überreichten 
die Vorstandsvorsitzende der Aue-Stiftung, Dr. Sinikka Salo, und die Geschäftsfüh-
rerin Dr. Uta Liertz, das Buch „Saksalainen Suomi 1918“ an die finnische Parla- 
mentspräsidentin Maria Lohela.

Im auftrag von  
Kultur und sprache
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Die Aue-Stiftung fördert die Kenntnis von der Kultur des deutschen Sprachge-
biets in Finnland und seiner Wechselwirkung mit Nordosteuropa. Dazu forscht 
und publiziert sie und organisiert Seminare und andere Veranstaltungen. Dabei 
schließt „deutsch“ den gesamten deutschsprachigen Kulturkreis ein.

Die 1985 von Theodor und Ulla 
Aue in Helsinki gegründete 
private Stiftung wurde ins 
Leben gerufen, um deutsche 
Kulturbestrebungen in Finn-

land zu unterstützen. Noch heute sieht 
die Stiftung den Beitrag zum gegensei-
tigen Kennen und Verstehen deutschen 
und finnischen Kulturgutes sowie 
deutscher und finnischer Geschichte 
als eine ihrer wichtigsten Aufgaben. 
„Nur die richtige Interpretation der Ver-
gangenheit ermöglicht ein Verständnis 
der Gegenwart und zukunftsweisende 
Erkenntnisse“, erklärt Dr. Uta-Maria 
Liertz, die seit 2008 als Geschäftsführe-
rin die Stiftung leitet.

Aus diesem Grund spielt die wis-
senschaftliche Erforschung des fin-
nisch-deutschen und deutschspra-
chigen Wirkens in Finnland und im 
nordosteuropäischen Raum eine große 
Rolle in den Aktivitäten der Aue-Stiftung. 
Die Stiftung unterstützt Forschungspro-
jekte in diesem Bereich und organisiert 
Seminare und Symposien. Die Beiträge 
werden in der eigenen Publikationsreihe 
neben anderen Schriften und Monogra-
phien veröffentlicht. Diese und andere 
kulturelle Veranstaltungen, die häufig in 
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren 
auf Deutsch und über deutsch-finnische 
Themen durchgeführt werden, sollen die 
öffentliche Diskussion und Debatte för-
dern.

Im Sinne ihrer Gründer unterstützt 
die Aue-Stiftung zudem zahlreiche Initia- 
tiven, die das gegenseitige Verständnis 
zwischen europäischen Bürgern fördern. 
Die gemeinsamen Werte und der Res-
pekt vor der Vielfalt der europäischen 

Kultur sollen so gestärkt werden. Der 
Schwerpunkt liegt dabei im Kulturkon-
takt zwischen Nordosteuropa und dem 
deutschsprachigen Raum. „Oft ist die 
Förderung kleinerer Projekte durch die 
Stiftung Anlass für andere Sponsoren, 
Unterstützung zu gewähren. So sind die 
Projekte gewissermaßen „TÜV-geprüft“ “, 
veranschaulicht Dr. Liertz.

Zum gegenseitigen Verständnis trägt 
unter anderem das Verstehen der Spra-
che bei. Die Aue-Stiftung fördert vor 
allem die deutsche Sprache, die als 

KEIN DENKEN oHNE SPRACHE, 

KEINE IDENTITäT oHNE WoRTE.

Brücke zur Kultur dient und von 100 Mil-
lionen Menschen in der Europäischen 
Union als Muttersprache gesprochen 
wird. „Die Fähigkeit, in mehreren Spra-
chen kommunizieren zu können, öffnet 
den Weg zur Welt der Werte, zu Freund-
schaft und Solidarität“, fügt Dr. Liertz 
hinzu. 

DIE PUBLIKATIONEN DER STIFTUNG  
SIND ONLINE ZUGÄNGLICH:
www.aue-stiftung.org

http://www.aue-stiftung.org
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toIvotaMMe seuRaavat yRItyKset uusIna jäsenInä 
teRvetuLLeIKsI KauppaKaMaRIIMMe.

SUoMI

ahlberg consulting, Innoberg consulting, Helsinki
Yrityskonsultointi

asahi partners oy, Helsinki
Yrityskonsultointi

asmo solutions oy, Oulu
IT- ja televiestintälaitteet
www.asmosolutions.com

Daikon oy, Helsinki
Elintarvikkeet ja juomat

elomatic Marine engineering oy, Turku 
Arkkitehti- ja insinööritoimistot 
www.elomatic.com

enersense International oy, Pori
Software/ohjelmistotuotanto
www.enersense.eu

Heuwerk oy, Pori
Onlineshop/verkkokauppa
www.heuwerk.com 

posti Group oyj, Helsinki
Liikenne ja logistiikka
www.posti.fi

sauna From Finland ry, Jyväskylä 
Järjestötoiminta ja kauppakamarit
www.saunafromfinland.fi

uudenmaan tR-palvelut oy / tRp parts oy, Lohja
Ajoneuvot ja varaosat
www.trpalvelut.fi

SAKSA

FinDe business consulting, Hampuri
Konsultointi/markkinointi/PR
www.FinDe-consulting.com 

Grünig Legal, Hampuri
Asianajajat
www.gruenig-legal.de

PALAUTETTA LEHDEN  
UUDESTA ULKoASUSTA

Kuten varmasti huomasit, vuoden ensimmäisen 
definitiv-lehden ulkoasu on muuttunut. Toivom-
me sinulta palautetta siitä, missä onnistuimme 
ja missä voimme mahdollisesti parantaa. Otam-
me mieluusti vastaan myös juttuaiheita! 

Anna palautetta
suvi.makinen@dfhk.fi 

2  Sisältö

4  Esipuhe

5  Tapahtumakalenteri

28  Uudet jäsenet

31  Jäsensivut

34  Saksalaiset aurinkoenergia-alan  
 osaajat Suomeen

37  Johtokunnan jäsenet esittäytyvät:  
 Prof. Dr. Sebastian Jürgens

38  Digitalisaatiosta kasvua  
 Saksan rakennusalalle

40  Saksalais-suomalainen  
 digikumppanuushanke käyntiin

41  Saksan rakennusalan  
 markkinoiden mahdollisuudet

42  AHK-verkosto suomalaisyritysten käyttöön

43  Haastattelussa ministeri Mika Lintilä

44  Aue-säätiö – kulttuurin ja kielen asialla

45  Henkilökunta kulissien takana:  
 Mikaela Jaanti

46  Talousuutiset

49  Messut Saksassa ja maailmalla

http://www.asmosolutions.com
http://www.elomatic.com
http://www.enersense.eu
http://www.heuwerk.com
http://www.posti.fi
http://www.saunafromfinland.fi
http://www.trpalvelut.fi
http://www.FinDe-Consulting.com
http://www.gruenig-legal.de
mailto:suvi.makinen@dfhk.fi
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Oululainen ASMO Solutions kehittää 
älylaitteita, jotka tekevät jokapäiväises-
tä elämästä helpompaa ja hauskem-
paa. Tällä hetkellä tuotamme älykästä 
ja turvallista ASMO-laturia, joka menee 
pois päältä automaattisesti, kun puhe-
lin ei ole kytkettynä laturiin. Suomessa 
suunniteltu ja tuotettu ASMO-laturi ei 
kuluta lainkaan sähköä valmiustilassa. 
ASMO Solutionsin 8-henkinen tiimi 
työskentelee Oulussa ja Helsingissä. 

ASMO  
Solutions

COMATCH on freelance-pohjalta toimivien 
johdon konsulttien ja teollisuuden asiantun-
tijoiden markkinapaikka. Yritys tarjoaa neu-
vonantajia kaikenkokoisille yrityksille – niin 
kansainvälisille yrityksille, kasvuyrityksille 
kuin konsulttiyrityksillekin. Laatutae syntyy 
kaksivaiheisella valintaprosessilla: useat 
neuvonantajat ovat aiemmin toimineet yri-
tyksissä Bain, BCG tai McKinsey. Saksassa 
pääkonttoriaan pitävä COMATCH GmbH:n 
ovat perustaneet entiset McKinseyn konsultit 
vuonna 2014. Yritys on toiminut Pohjoismais-
sa vuoden 2016 alusta lähtien. 

COMATCH GmbH

e2m Voimakauppa Oy
e2m Voimakauppa Oy on itsenäinen uusiu-
tuvan energian kauppatalo, joka on erikois-
tunut dynaamisten portfolioiden hallintaan 
sekä sähkökauppaan. Yritys tuo sähköjous-
tavuutta säätö- ja reservimarkkinoille ja 
tuottaa näihin liittyviä järjestelmäpalveluita. 
Kansainvälinen energy2market GmbH -yhtiö 
tulee Leipzigista ja sen virtuaalinen voima-
laitos koostuu yli 3000 laitteesta ja noin 3200 
MW:n kapasiteetista. Pohjoismaisen tytär- 
yhtiön e2m Voimakauppa Oy:n kanssa se 
tavoittelee johtavan aggregaattipalveluiden 
tarjoajan asemaa Euroopassa. 

YHTEYSTIEDOT:
Toby Toudal Nielsen 
+45 40 330466
t.nielsen@comatch.com  
www.comatch.com

YHTEYSTIEDOT: 
Harri J. Vesa 
+358 40 5249145  
harri.vesa@e2m.energy
www.e2m.energy

YHTEYSTIEDOT: 
Satu Freyberg  
+358 400 966 112  
satu@saunafromfinland.fi  
www.saunafromfinland.com

Sauna from Finland ry on monialainen, suo-
malaisen saunan ympärillä toimiva, yli 160 
yrityksen verkosto. Verkoston tavoitteena 
on tarjota maailman paras suomalainen 
saunakokemus. 

Olemme mielellämme apuna, jos haluat-
te kuulla lisää suomalaisesta sauna-alasta 
ja toimimme linkkinä yhteistyöhön yritysten 
kanssa. 

Verkoston yritykset ovat erittäin kiin-
nostuneita yhteistyöstä mm. saksalaisten 
jälleenmyyjien, hotellien, kylpylöiden ja ku-
luttajien kanssa. 

Sauna from Finland

YHTEYSTIEDOT:
Bernhard Gerlich | +358 46 920 9600 
bernhard@asmosolutions.com 
www.asmosolutions.com

 | uuDet jäsenet

mailto:t.nielsen@comatch.com
http://www.comatch.com
mailto:harri.vesa@e2m.energy
http://www.e2m.energy
mailto:satu@saunafromfinland.fi
http://www.saunafromfinland.com
mailto:bernhard@asmosolutions.com
http://www.asmosolutions.com
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Enersense on erikoistunut energiatoimialan 
suurten rakennuskohteiden resurssi- ja 
projektihallintaan. Meillä on yli 10 vuoden 
kokemus ydinvoimaloiden uudisrakennus-
projekteista. Projektiammattitaidon ja -tiedon 
optimointi on erikoisosaamisemme ydin. 
Digitalisoimme auditointiliiketoimintaa, ja 
kehitämme esineiden internetiä sekä mobii-
liratkaisuja tukemaan henkilöstöhallinnan 
läpinäkyvyyttä, toimitusketjuja, yritysproses-
seja sekä hankintatarpeita. 

Enersense International Oy

YHTEYSTIEDOT: 
Jussi Holopainen  
+358 44 517 4542   
jussi.holopainen@enersense.eu 
www.enersense.eu  

EurAsiaGrowth on erikoistunut pääasiassa 
teknologiapainotteisten pk-yritysten kan-
sainvälistymistarpeisiin. Yrityksen pääkont-
tori sijaitsee Hampurissa ja sillä on hyväksi 
osoittautunut kumppaniverkosto Aasiassa 
ja Euroopassa. Yrityksen erikoisalaa ovat 
myynnin rakenteiden järjestelmällinen ra-
kentaminen ja kehittäminen kompleksisilla 
markkinoilla. Yrityksen kumppaneilla kus-
sakin maassa on vuosikymmenten koke-
mus suomalaisyritysten kanssa tai niillä on 
juuret Suomessa. 

EurAsiaGrowth -  
Business Development

YHTEYSTIEDOT: 
Christine Grumbach  
+49 171 8893 000  
christine@eurasiagrowth.com |
www.eurasiagrowth.com

Etera on työeläkeyhtiö, joka huoleh-
tii yrittäjien ja työntekijöiden eläke-
turvasta. Kuuntelemme asiakkai-
tamme ja elämme mukana heidän 
rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus 
erityyppisistä työsuhteista tekee 
Eterasta muuttuvan työelämän 
osaajan. Työskentelemme yhdessä 
asiakkaidemme kanssa suomalais-
ten työkyvyn edistämiseksi. 

Etera

YHTEYSTIEDOT: 
Riku Koivusalo | +358 41 539 4002   
riku.koivusalo@etera.fi  
www.etera.fi 

Hetzner-ryhmään kuuluvat yritykset 
tarjoavat yksityisille ja yritysasiakkaille 
maailmanlaajuisesti tehokkaita hos-
tingpalveluita sekä tarvittavan infra-
struktuurin internetsivujen sujuvaan 
toimintaan. Hetzner Finland Oy, joka 
perustettiin osaksi Hetzner-ryhmää 
vuonna 2015, hyödyntää saksalaisen 
Hetzner Online GmbH:n asiantun-
temusta. Hetzner Data Center Park 
Helsinki tarjoaa tulevaisuudessa pal-
veluitaan kaikille Hetznerin asiakkaille 
ympäri maailman. 

Hetzner 
Finland Oy

YHTEYSTIEDOT: 
Helena Hurri | +358 20 787 0390  
info@hetzner.fi | www.hetzner.de 

Helsingissä vuonna 2011 perustettu Holvi 
on luonut uudenlaisen yritystilin, joka tar-
joaa vaihtoehdon perinteisten pankkien 
tarjonnalle. Holvi kokoaa yrittäjän talouden-
hallinnalliset työkalut yhteen, ja tiliin liitetyn 
Holvi Business MasterCard -maksukortin 
avulla yrittäjä voi hoitaa kirjanpitonsa pa-
perittomana. Palvelu on täysin digitaalinen. 
Yrittäjä voi avata tilin verkossa vain muuta-
massa minuutissa. Asiakastunnistus ja 
-palvelu tehdään sähköisesti. Holvilla on 
toimipiste myös Saksassa. 

Holvi Payments Services Oy

YHTEYSTIEDOT: 
Helen Hofmann   
+358 50 5707897 | helen@holvi.com  
holvi.com

mailto:jussi.holopainen@enersense.eu
http://www.enersense.eu
mailto:christine@eurasiagrowth.com
http://www.eurasiagrowth.com
mailto:riku.koivusalo@etera.fi
http://www.etera.fi
mailto:info@hetzner.fi
http://www.hetzner.de
mailto:helen@holvi.com
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Vuosikokouksen aiheena 
”Maailmanpolitiikan vaikutus  
euroopan talouteen”
saKsaLaIs-suoMaLaIsen KauppaKaMa-
RIn vuosikokous pidetään Helsingissä 
Katajanokan Kasinolla maanantaina 
8.5.2017. Esitelmätilaisuuden aihe on 
”Maailmanpolitiikan vaikutus Euroopan 
talouteen”.

Tapahtuma alkaa liikennevaliokunnan 
julkisella kokouksella. Tilaisuudessa 
käsitellään Suomen liikennekaarta, jolla 
on tarkoitus edistää uuden teknologian, 
digitalisaation ja uusien liiketoiminta-
konseptien käyttöönottoa sekä matkus-
tajalaivaliikenteen kehitystä Saksan ja 

Suomen välillä. Lisäksi Saksan parla-
mentin liikenne- ja digitaalisen infra-
struktuurin valiokunta esittelee Saksan 
liikennepolitiikan ajankohtaisia kehitys-
suuntia.

Kello 11 alkavassa esitelmätilaisuu-
dessa puhujina ovat ulkomaankauppa- ja 
kehitysministeri Kai Mykkänen ja Com-
merzbank AG:n Senior Economist Bernd 
Weidensteiner. Esitelmissä pureudutaan 
eurooppalaisen talouden tilaan. Tilaisuus 
päättyy buffetiin, jonka aikana on mahdol-
lisuus verkostoitua ja vaihtaa ajatuksia.

Kauppakamarin uudet  
säännöt astuivat voimaan
saKsaLaIs-suoMaLaIsen Kauppa-
KaMaRIn uudet yhdistyssäännöt re-
kisteröitiin joulukuussa 2016 Saksan 
yhdistysrekisteriin ja ovat sen myötä 
voimassa. Säännöt hyväksyttiin viime 
jäsenkokouksessa yksimielisesti. 
Uudet säännöt vahvistavat jäsenien 

vaikutusmahdollisuuksia: jäsenet 
valitsevat vastaisuudessa hallituksen, 
hallituksen puheenjohtajan ja valtuus- 
kunnan suorassa vaalissa jäsenko-
kouksessa. Ensimmäiset vaalit pide-
tään seuraavassa jäsenkokouksessa 
8. toukokuuta 2017. 

Esitelmät pidetään englanniksi ja sak-
saksi. 

Saksan Suomen-suurlähettiläs Do-
rothee Janetzke-Wenzel kutsuu osan-
ottajat suurlähetystön vastanotolle sun-
nuntaina 7.5. Hallituksen ja johtokunnan 
kokoukset pidetään myös 7.5. 

 
LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN:
Mariaana Rainerla-pulli   
050 343 2716  
mariaana.rainerla-pulli@dfhk.fi

mailto:mariaana.rainerla-pulli@dfhk.fi
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Vielä on aikaa harjoitella perinteinen Schuhplattler-tanssi,  
jota tanssitaan Oktoberfestillä! Opittua pääsee kokeilemaan  
Oktoberfest Helsinki -tapahtumassa Kaisaniemen kentällä  
torstaina 31. elokuuta 2017. Varaa yrityspöytäsi osoitteesta 

 www.oktoberfest-helsinki.fi 
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RostocK poRt GMbH järjesti yhdessä 
Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin 
kanssa Rostockin satamaillan Helsin-
gissä 21. maaliskuuta. Tilaisuuteen 
osallistui noin 90 kuljetus- ja logistiik-
ka-alan päättäjää, joille esiteltiin Ros-
tockin satamaa ja sen monia satama- 
alan yrityksiä. Rostockin sataman toi-
mitusjohtaja Dr. Gernot Tesch korosti 

Rostockin 
satamailta 
Helsingissä

suomalaisten satamien sekä kuljetus- 
ja logistiikkayritysten merkitystä Ros-
tockin satamalle. 

Rostock on yksi suurimmista Sak-
san Itämeren satamista ja ainoa Itä-
meren syvävesisatama. Yhteydet Ros-
tockin kautta ovat Saksan Itämeren 
rannikolla lyhimmät, nopeimmat ja 
ennen kaikkea edullisemmat, koska 

satamamaksut ovat alhaiset. Rostockin 
etu on myös suora yhteys maantie- ja 
rautatieverkostoon.

Nykyiset roro-laivat ja lauttayhteydet 
Rostockista Hankoon, Helsinkiin, Uuteen-
kaupunkiin, Haminaan ja Raumalle ta-
kaavat nopean ja tehokkaan tavarankul-
jetuksen Suomen lisäksi myös Venäjälle 
ja Viroon.  

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

http://www.oktoberfest-helsinki.fi
mailto:elina.annala@dfhk.fi


Definitiv 1/2017   33

saKsaLaIs-suoMaLaInen KauppaKa- 
MaRI on käynnistänyt 5. Finnish-German 
Energy Day -tapahtuman valmistelut. Se 
järjestetään keväällä 2018 Saksassa.

Maaliskuun lopulla kokoontui Suo-
men energiateollisuuden kärkiedusta-

5. Finnish-German Energy Day -tapahtuman 
suunnittelu on aloitettu

jista koottu advisory board, joka työstää 
tapahtuman sisällölliset konseptit.

Tapahtuman kohderyhmä ovat julkis-
laitosten päättäjät, energiayhtiöiden joh-
to, viejät ja tuojat, energia-alan palvelu-
yritykset, asiantuntijat ja organisaatiot. 

Kevään 
FinDeLounget

Tapahtuman osana niin kansainväliset 
kuin myös saksalaiset ja suomalaiset 
asiantuntijat keskustelevat energia-alan 
nykytilanteesta, kehityksestä ja haas-
teista sekä esittävät ajankohtaisia näkö-
kulmia ja ratkaisuja. 

LISÄTIETOJA: 
elina annala | 050 598 1735 
elina.annala@dfhk.fi
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vuoDen 2017 ensIMMäInen saksalais- 
suomalainen verkostoitumismahdolli-
suus tarjoutui 7. helmikuuta. Noin 60 
henkilöä osallistui yhteistyössä Micro- 
softin kanssa järjestettyyn FinDeLoun- 
geen, jossa osanottajat pääsivät tutustu-
maan Microsoft Flux -yhteisötilaan. Flux 
on startupien ja sovelluskehittäjien avoin 
kohtaamispaikka, johon ovat tervetulleita 

kaikki startupeista ja teknologiasta kiin-
nostuneet. 

Vuoden toinen FinDeLounge järjestettiin 
yhteistyössä Restel Oy:n kanssa Holiday 
Inn Helsinki City Centressä 30. maaliskuu-
ta. Verkostoitumistilaisuuteen osallistui 
noin 65 henkilöä. Inspiroiva ympäristö oli 
omiaan ajatustenvaihdolle tuttujen kanssa 
ja uusien kontaktien luomiselle.  

mailto:elina.annala@dfhk.fi
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Saksassa aurinkoenergia-alalla 
on jo pitkät perinteet ja ala 
on Suomeen verrattuna hyvin 
pitkälle kehittynyt ja kokenut. 
Saksa on yksi Euroopan suu-

rimmista aurinkosähkön tuottajista. Au-
rinkosähkön tuotanto Saksassa asukasta 
kohti onkin 1500-kertainen Suomeen 
nähden, vaikka vuosittainen auringon 
säteilyn määrä on molemmissa maissa 
lähestulkoon yhtä suuri. Myös Saksassa 
suurin osa aurinkoenergiasta tuotetaan 
kiinteistöjen yhteyteen asennetuilla au-
rinkokennoilla. 

Saksassa markkinoiden kiihdyttäjänä 
on ollut syöttötariffi eli takuuhinta tuote-
tulle sähkölle, kun Suomessa aurinko- 
energia tuetaan lähinnä investointitu-
kien muodossa. Vuonna 2016 Saksassa 
asennettiin 1,2 GW aurinkosähköä. Vaikka 
määrä on huima, se jäi kuitenkin merkit-
tävästi alle maan asettaman 2,5 gigawa-
tin vuosittaisen tavoitteen. 

Saksalainen osaaminen on vahvaa 
ennen kaikkea hankekehityksen puolella, 
mikä tarjoaa oivia mahdollisuuksia suo-
malaisten ja saksalaisten väliselle yhteis-
työlle tälläkin alalla.

Saksalaiset  
aurinkoenergia-alan osaajat  
Suomessa 15.–19.5.2017
Suomeen saapuu joukko saksalaisia aurinkoenergia-alan yrityksiä ja asi-
antuntijoita 15.−19.5.2017. Helsinkiin saapuva saksalaisdelegaatio edustaa 
alan teknologista huippuosaamista. Matkan aikana saksalaiset asiantunti-
jat kertovat alan uusimmista virtauksista Saksassa, tutustuvat Suomen au-
rinkoenergiamarkkinoihin ja tapaavat suomalaisia yhteistyökumppaneita. 
Matkan yhteydessä Helsingissä järjestetään aiheeseen liittyvä asiantuntija-
seminaari 16.5.2017. Pääpainopisteenä on rakennusten aurinkoenergia.

Vuosi 2015 käännekohta Suomessa
Suomessa kiinnostus aurinkoenergiaa 
kohtaan on kovassa kasvussa. Aurinko- 
energia-ala lähti Suomessa merkit-
tävään nousuun vuonna 2015, minkä 
vuoksi Saksalais-Suomalainen Kauppa-
kamari järjestääkin saksalaisyrityksil-
le suunnatun aurinkoenergia-aiheisen 
markkinatutkimusmatkan Helsinkiin 
15.−19.5.2017. Tämä tarjoaa myös suo-
malaisyrityksille erinomaisen mahdolli-
suuden kahdenkeskisiin tapaamisiin ja 
keskusteluihin saksalaisyritysten kans-
sa.

Viime vuosien positiivinen kehitys 
Suomen aurinkoenergiamarkkinoilla 
selittyy pitkälti aurinkoenergiajärjestel-
mien alhaisemmilla hinnoilla ja jonkin 
verran myös helpottuneella byrokrati-
alla. Pelkästään vuonna 2015 asennet-
tu aurinkosähkökapasiteetti ylsi noin 20 
megawatin tehoon, mikä on kaksinker-
tainen määrä vuoteen 2014 verrattuna. 

Suomessa otolliset olosuhteet
Aurinkopaneeleita on asennettu ennen 
kaikkea markettien katoille ja esimer-
kiksi Atria Suomi pystyttää yhdessä 

Nurmon Aurinko Oy:n ja Solarigo Sys-
tems Oy:n kanssa Suomen ensimmäisen 
aurinkosähköpuiston yhtiön Nurmon 
tuotantolaitoksen yhteyteen. Myös olo-
suhteet aurinkolämmön hyödyntämi-
seksi Suomessa ovat Aalto-yliopiston 
FinSolar-hankkeen tulosten mukaan 
otolliset. Aurinkolämpöä voi hyödyntää 
hyvin osana hybridienergiajärjestelmiä, 
jotka ovat Aalto-yliopiston mukaan 
yleistymässä Suomessa huimaa vauhtia. 
Näissä ratkaisuissa yhdistetään kiin-
teistöstä ja hankkeesta riippuen esi-
merkiksi aurinkolämpöä, maalämpöä ja 
bioenergiaa. Esimerkiksi Helen Oy ra-
kensi Sakarinmäen kouluun uusiutuvan 
energian lämmitysratkaisun, joka koos-
tuu maalämmöstä, aurinkolämmöstä, 
lämpökeskuksesta ja lämpövarastosta 
yhdessä.

Asiantuntijaseminaari  
Helsingissä 16.5.
Toukokuinen markkinatutkimusmatka ja 
sen yhteydessä järjestettävä asiantunti-
jaseminaari ovat Saksan talous- ja ener-
giaministeriön (Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie / BMWi) rahoitta-
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mia ja hanke toteutetaan osana uusiutu-
van energian vienninedistämisohjelmaa 
yhteistyössä energiewaechter GmbH:n 
kanssa. 

Tiistaina 16.5. aurinkoenergia-aihei-
sessa asiantuntijaseminaarissa esitel-
lään teknologisen kehityksen nykytilaa ja 
alan markkinatilannetta sekä Suomessa 
että Saksassa. Tapahtuma tarjoaa myös 
erinomaisen tilaisuuden verkostoitua 
alan saksalaisten toimijoiden kanssa. 
Seminaari on suunnattu aurinkoener-
gia-alan yrityksille, liitoille ja toimijoille. 
Seminaari on maksuton, mutta osal-
listuminen edellyttää ilmoittautumisen 
etukäteen. 

Seminaari
Milloin?  
Tiistaina 16.5.2017 klo 8.30−16.30

Missä?  
Clarion Hotel Helsinki, Tyynenmerenkatu 2, Helsinki

KIInnostaaKo tapaaMInen saKsaLaIsyRItysten Kanssa?
Järjestämme B2B-tapaamisia saksalaisyritysten kanssa 
seminaarin jälkeisinä päivinä 17.−19.5.2017. Tapaamiset 
järjestetään lähtökohtaisesti suomalaisyritysten luona.

TAPAHTUMA TARJoAA MyöS 

ERINoMAISEN TILAISUUDEN 

VERKoSToITUA ALAN 

SAKSALAISTEN ToIMIJoIDEN 

KANSSA.
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LISÄTIETOJA:
Mikaela jaanti 
050 555 5308  
mikaela.jaanti@dfhk.fi

mailto:mikaela.jaanti@dfhk.fi
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Kun saKsaLaInen yRItys ostaa suoma-
laisen yrityksen, tai toisin päin, yritykset 
kohtaavat organisatoristen muutosten li-
säksi monia haasteita, joista yksi merkit-
tävimmistä on kahden – tai useamman 
– kulttuurin väliset erot. Toista osapuolta 
ymmärtämällä voidaan selvitä ongelmis-
ta, jotka kumpuavat esimerkiksi eri-
laisesta suhtautumisesta kontrolliin ja 
hierarkiaan sekä toisistaan poikkeavista 
toiminta- ja kommunikointitavoista. 

teoriaa, käytännön harjoituksia  
ja esimerkkitapauksia
Saksalaisten ja suomalaisten viestintä-
tapojen sekä neuvottelu- ja liiketoimin-
takulttuurien eroavaisuuksia avataan 

Kauppakamarin  
valmennuskurssi yrityksille: 

johdanto saksalaiseen  
liiketoimintakulttuuriin

yrityksen tarpeiden mukaan räätälöi-
dyllä valmennuskurssilla. Valmennuk-
sessa käsitellään aiheita alkuvaiheesta 
neuvotteluihin ja tiimien johtamiseen 
monikulttuurisessa ympäristössä. 
Kurssin teoriapohja perustuu kansain-
väliseen tutkimusmateriaaliin. 

JOS KIINNOSTUIT, OTA YHTEYTTÄ: 
antti Grönlund
050 322 2393
antti.gronlund@dfhk.fi   

”Erinomainen koulutustilaisuus 
käytännön esimerkein. Suosit-
telen lämpimästi otettavaksi 
mahdollisimman pian esim. 
yrityskaupan jälkeen. Helpottaa 
viestintää, kun ymmärtää toisen 
osapuolen tapoja ja ajatuksia.”

pertti Roos   
Chief Financial Officer  
Suomen Sokeri Oy

busIness cuLtuRe tRaInInG | 

mailto:antti.gronlund@dfhk.fi
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Liike-elämässä olen oppinut, että… 
… luotettavuus on keskeisessä roolissa, 
kun luodaan pitkäaikaisia liikesuhteita. 
Mielestäni tämä pätee myös ystävyys-
suhteisiin rehellisyyden ja avoimuuden 
kera.

satamien suurimmat haasteet tai 
mahdollisuudet tulevaisuudessa 
ovat… 
… uusien tavaravirtojen vastaanotto, 
koonti ja sujuvan siirron mahdollista-
minen eri jatkokuljetusvaihtoehtojen 
välillä.

suomalaisissa arvostan … 
… rehellisyyttä, suoraviivaisuutta ja luo-
tettavuutta. Suomalaiset liikekumppanit, 
joiden kanssa olen vuosien mittaan 
työskennellyt, eivät puhu paljon, mutta 
he menevät suoraan asiaan. Ja heidän 
sanaansa on voinut luottaa. 

suomalaiset voisivat  
oppia saksalaisilta … 
… Toivon suomalaisten pysyvän sellai-
sina kuin ovat. He ovat ainutlaatuisia ja 
aitoja. 

saksan-matkaajille ehdotan… 
… tutustumaan kulttuuriseen monimuo-
toisuuteen, jota suuret kaupungit kuten 
Berliini, Hampuri, München ja Lyypekki 
tarjoavat. Ei pidä myöskään unohtaa 
käyntiä jossakin lukuisista luonnonkoh-
teista, esim. Alppien ympäristö, Teuto-
burgin metsä ja Itämeren rannikko, vain 
muutamia mainitakseni.

suomen-kävijöille suosittelen… 
… tutustumaan maahan ajan kanssa. 
Olipa kyse sitten hiihtämisestä Rukalla, 
Helsingin kulttuuritarjonnasta tai vael-
luksesta tunturimaisemissa – Suomi on 
täynnä ihmeitä.

Kahdeksan kysymystä… 
prof. Dr. sebastian jürgens

Prof. Dr. Sebastian Jürgens, s. 1963, on ollut Lübecker Hafen-Gesellschaftin 
(LHG) toimitusjohtaja vuodesta 2014. Hänen vastuualueitaan ovat myynti ja 
toiminta. Valmistuttuaan oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja suoritettuaan 
filosofian tohtorin tutkinnon hän siirtyi lakiasiaintoimisto McKinsey & Co:n 
palvelukseen. LHG on Saksan suurin satamaoperaattori Itämerellä. Tiheästi 
saapuvat meriliikenteen kuljetusyksiköt kootaan neljässä satamaterminaalissa, 
josta ne siirretään tehokkaiden järjestelmien avulla sisämaahan.

suomen kielen kaunein sana on…
… Törmäsin sanontaan ”nostaa kissa 
pöydälle”, eli että jostakin vaikeasta 
asiasta puhutaan avoimesti.

Rentoudun vapaa-aikanani…
… monin eri tavoin. Uskonnonfilosofia, 
kamppailu-urheilu ja saksofonin soitta-
minen toimivat erinomaisena vastapai-
nona työelämän haasteille.  

PROF. DR. SEBASTIAN JÜRGENS on ollut 
Kauppakamarin johtokunnan jäsen 
vuodesta 2014.

 | joHtoKunnan jäsenet esIttäytyvät
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Digitalisaatio lupaa kasvua Saksan 
rakennusalan kannattavuudelle
Saksa johtaa Euroopan rakennusalan investoinneissa, mutta maan rakennusalan 
kannattavuus ei ole parantunut samalla tavalla kuin monella muulla alalla. Kun 
maassa kokonaistuottavuus on kasvanut 11 prosenttia kymmenessä vuodessa, 
rakennusalan tuottavuus on kasvanut vain 4 prosenttia. Alalla tiedostetaan 
yleisesti, että digitalisaatio tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia toiminnan 
tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Siitä huolimatta vain pieni osa 
on uskaltautunut digitalisaation tielle.

Saksan rakennusalan keskusjärjestön mukaan 
Saksa johtaa Euroopan rakennusalan investoin-
neissa. Euroopan 28 maan rakennusalan inves-
tointien arvo vuonna 2016 oli 1439 miljardia eu-
roa, josta Saksan osuus oli 295 miljardia euroa 

(kasvua 0,3 %). Saksassa asuinrakennusten osuus oli 178 
miljardia euroa (+1,5 %), teollisuusrakennusten osuus 82 
miljardia euroa (-1,1 %) ja julkinen rakennustoiminta 34 
miljardia euroa (-2,0 %). Suomessa rakennusalan koko-
naisliikevaihto vuonna 2016 oli 24 miljardia euroa. Saksan 
asema Euroopan rakennusalan keskuksena säilynee myös 

TEKSTI anttI GRönLunD KUVA sHutteRstocK

jatkossa, sillä liikenneministeriö on käynnistänyt maan 
historian suurimman infrastruktuurin uusimishankkeen, 
jonka tarkoituksena on uusia Saksan tie-, vesi- ja rataverk-
ko vuoteen 2030 mennessä. Yli 1000 projektin rahoitukseen 
on varattu 270 miljardia. Saksan liikenne- ja digitaalisesta 
infrastruktuurista vastaava ministeri Alexander Dobrindtin 
mukaan ongelmana ei ole rahoitus, vaan suunnittelu. 

Kaikki tiedostavat, harva käyttää
Saksan teollisuus- ja kauppakamarien kattojärjestö  
DIHK:n mukaan 93 prosenttia saksalaisista urakoitsijois-

oletko kiinnostunut saksan  
rakennusalan digimarkkinoista? 
Smart-building-vientiohjelma alkaa 
vuonna 2018. Ota yhteyttä!  

jan Feller  
050 575 2452
jan.feller@dfhk.fi

mailto:jan.feller@dfhk.fi
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ta uskoo, että digitalisaatio vaikuttaa 
heidän prosesseihinsa tulevina vuosi-
na. Tästä huolimatta vain alle kuusi pro-
senttia ilmoitti käyttävänsä edes digitaa-
lisia suunnitteluinstrumentteja, kuten 
käy ilmi Roland Berger -konsulttiyrityk-
sen tutkimuksesta. Saksalaisyrityksillä 
on vaikeuksia nähdä digitalisaation hyö-
dyt koko arvoketjun kannalta: ne näke-
vät suurimman potentiaalin logistiikassa 
sekä tuotantoautomaatiossa, kun taas 
vastahakoisuutta ilmenee hankintapro-
sessien digitalisaatioarvioissa, jälki-
markkinoinnista ja asiakasrajapinnasta 
toimimisesta puhumattakaan. 

Osasyy tähän on soveltuvien laittei-
den ja osaajien puute: läheskään kai-
killa rakennusalan työntekijöillä ei ole 
pääsyä tietokoneelle ja verkkoon. Paljon 
pienemmällä osalla on käytössään äly-
puhelin tai tablettitietokone. Ks. oheinen 
taulukko.

Digisovellusten avulla kannattavuutta
Saksan markkinat niin laitteille, sovel-
luksille kuin palveluillekin ovat valtavat: 
Vuonna 2014 rakennusalalla toimi noin 
73 000 yritystä, jotka työllistivät noin 760 
000 henkilöä. Laitevajauksesta huoli-
matta rakennusalan käyttöön tarkoitet-
tuja digitaalisia sovelluksia ja ohjelmis-
toja löytyy iso määrä. 

Esimerkiksi hankintakustannuksia, 
jotka ovat perinteisesti alan merkittävin 
kustannustekijä, on mahdollista pienen-
tää digitaalisten alustojen avulla jopa 10 
prosenttia. Tehostaminen ulottuu yh-
tä lailla koneisiin kuin työntekijöihinkin: 
supply-ohjelmiston avulla optimoidaan 
työmaakohtaisia materiaalitoimituksia, 
mikä säästää varastotilaa. Se myös vä-
hentää kustannuksia, sillä rakennustyö-
maalla työntekijöiden työajasta kuluu 70 
prosenttia siivous- tai järjestelytoimiin 
tai tarvittavien materiaalien etsintään. 
RFID-teknologian (radio-frequency iden-
tification) avulla koneet, työkalut ja ma-

teriaalit voidaan paikantaa metrin tark-
kuudella. 

Myös robotit, robottikopterit, 3D-la-
serit ja -tulostimet tekevät tuloaan, kun 
materiaalivirtojen, logistiikan ja analytii-
kan merkitys kasvaa. Näitäkin tärkeäm-
mäksi tulevat erilaiset pilviratkaisut, ku-
ten Roland Berger -konsulttiyrityksen 
tutkimuksessa todetaan. Saksassa ma-
nageri-tason työntekijät kuluttavat jopa 
90 prosenttia työajastaan viestintään ja 
suurin osa käyttää välineenään pöytäko-
netta. Pilvi- ja mobiilivaihtoehdot tar- 
joavat tähän erinomaisen ratkaisun.

bIM pakolliseksi 2020 lähtien
Saksassa käytetään tätä nykyä jonkin 
verran rakennuksen tietomallinnus-
ta (Building Information Modeling/BIM). 
Mallinnuksen avulla rakennus simuloi-
daan digitaalisesti ennen rakennustöi-
den aloittamista. Siten suunnitteluvir-
heet ja mahdolliset lisäkustannustekijät 
voidaan minimoida ja tunnistaa ajoissa. 

Vuodesta 2020 lähtien Saksan julkisissa 
infrastruktuurihankkeissa rakennuksen 
tietomallinnus tulee pakolliseksi. Fraun- 
hofer-Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisationin tutkimuksen mukaan 
mallinnusta käyttää 29 prosenttia sak-
salaisyrityksistä, ja 10 prosenttia suun-
nittelee sen käyttöönottoa.  Tämä avaa 
myös mahdollisuuksia suomalaisille toi-
mijoille.

Suuntaus vaikuttaa myös siihen, et-
tä rakennussuunnittelijat ja arkkitehdit 
entistä enemmän valitsevat materiaalit 
ja valmistajat, eivätkä rakennusurakoit-
sijat, kuten tähän saakka. 

euroopan komissio 
vauhdittaa digitalisaatiota
Digitalisaatiota vauhdittaa myös Euroo-
pan komission digitaalisten sisämark-
kinoiden strategia – myös Saksassa. 
Saksassa 80-90 prosenttia julkisista ra-
kennusurakoista kilpailutetaan sähköi-
sessä muodossa, mikä on pakottanut 
rakennusalan yritykset luopumaan siltä 
osin faksista, lankapuhelimesta ja pa-
perisista lomakkeista. Myös rakennus-
alan uudet suuntaukset, kuten älykkäät 
asunnot, energianeutraalit rakennukset 
sekä turvallisuusratkaisut muovaavat 
rakennusalan tulevaisuutta. 

TyöNTEKIJöIDEN TyöAJAS TA KULUU 70 

PRoSENTTIA SIIVoUS- TAI JäRJE STELyToIMIIN.

0 < 20 % 20 < 40 % 40 < 60 % 60 < 80 % 80 < 100 %

Lähde: Roland Berger ”Digitalisierung der Bauwirtschaft“, 6/2016

osuus työntekijöistä, joilla on käytössään pc & internet, älypuhelin tai tabletti

KäyTöSSä PC  
JA INTERNET:

KäyTöSSä  
äLyPUHELIN:

KäyTöSSä  
TABLETTI:
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Ohjelmaan osallistuvat suo-
malaisyritykset kokoontuivat 
ensimmäistä kertaa valmis-
teluseminaarissa Helsingis-
sä 23.3. Yrityksille esiteltiin 

Saksan Industrie 4.0 -markkinoita sekä 
Saksan markkinoiden erikoisuuksia. Tä-
män lisäksi yritykset pääsivät tutustu-
maan toisiinsa ja verkostoitumaan.

Yritysten markkinatietoutta syven-
nettiin Hannover Messellä 25.-26.4. 
Messuvierailun aikana osanottajille oli 
järjestetty räätälöidyt tapaamiset saksa-
laisyritysten edustajien kanssa. Tapaa-
misten aiheina olivat digitalisointiprojek-
tien suunnittelu ja toteutus.

jatkotoimet: suomalaiset teknolo-
giayritykset IHK Düsseldorfissa  
ja IHK Dortmundissa
Ensimmäinen tapahtuma yhteistyös-
sä saksalaisen kauppakamarin (IHK) 

Saksalais-suomalainen digikumppanuus 
käyntiin Industrie 4.0 -ohjelman myötä
Kevään ensimmäisten Industrie 4.0 -ohjelman tapahtumien myötä saksalais–suomalai-
nen digikumppanuus on saatettu menestyksekkäästi alkuun. Digikumppanuushankkeen 
ensimmäinen ohjelma kestää vuoden 2018 loppuun ja se sisältää lukuisten tapahtumien 
lisäksi myös palvelut, kuten räätälöidyt liikematkat ja markkina-analyysit.

kanssa järjestetään Düsseldorfissa 12. 
kesäkuuta 2017. Tapahtumassa ohjel-
maan osallistuvien molempien maiden 
edustajat jakavat tietoa ajankohtaisis-
ta Industrie 4.0 -aiheisista kysymyksistä, 
alan trendeistä ja mahdollisuuksista. Li-
säksi suomalaisyritykset pääsevät tutus-
tumaan alueen saksalaisyrityksiin. 

Düsseldorfin tapahtuman jälkeen jär-
jestetään vastaavanlaisia tapahtumia yh-
dessä muiden saksalaisten kauppaka-
marien kanssa.

Toinen Industrie 4.0 -ohjelman aikana 
järjestettävä tapahtuma on Deutsch-Fin-
nisches Business Forum (4.-5.10.2017), 
jonka Saksalais-Suomalainen Kauppa-
kamari järjestää yhteistyössä IHK Dort-
mundin kanssa. Industrie 4.0 -aiheisten 
asiantuntijaesitelmien lisäksi ohjelmaan 
osallistuville suomalaisyrityksille ja kiin-
nostuneille saksalaisyrityksille järjeste-
tään kahdenkeskisiä tapaamisia, joissa 

Arcusys

Augumenta

Avarea  

Collapick

Confidex

Distence

Eera

Elisa  

Enersense

SSF

Trelab

Wapice

Viimatech

VTT

kartoitetaan konkreettisia yhteistyömah-
dollisuuksia. 

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

InDustRIe 4.0  
-oHjeLMan 
suoMaLaIs- 
osanottajat:

mailto:oliver.boldt@dfhk.fi


Definitiv 1/2017   41

Saksan asukasluku yltää tä-
nä päivänä yli 82 miljoonaan 
ja sen rakennuskanta onkin 
Euroopan suurimpia. Samoin 
kuin Suomessa suurin osa ra-

kennuskannasta on asuinrakennuksia. 
Rakennuskanta käsittää Saksassa noin 
20 miljoonaa rakennusta, joista 18 mil-
joonaa on asuinrakennuksia. Muita kuin 
asuinrakennuksia on Saksassa noin 1,7 
miljoonaa. Jopa 75 % rakennuksista on 
rakennettu ennen vuotta 1979. Raken-
nusten osuus loppuenergiankulutukses-
ta on noin 40 %, joten energiatehokkaal-
le korjausrakentamiselle on kysyntää.

Monesti energiatehokkaan korjausra-
kennushankkeen kustannuksia ja konk-
reettista hyötyä on vaikea arvioida, sillä 
Saksan rakennuskanta on melko hete-
rogeeninen. Rakennuksiin liitetyt tarpeet 
ja vaatimukset vaihtelevat kohdekohtai-
sesti samoin kuin kiinteistöjen omistaji-
en resurssit investoida hankkeeseen. 

smart building – mahdollisuus
suomalaisyrityksille
Markkinamahdollisuuksia suomalaisyri-

tyksille avautuu ennen kaikkea älykkään 
rakentamisen puolella. Esimerkiksi ra-
kennusten älykkäät, etäluettavat säh-
kömittarit eivät ole yleistyneet Saksassa 
samalla tavalla kuin Suomessa, mutta 
tämä on muuttumassa uuden lainsää-
dännön myötä. Muutos toteutetaan as-
teittain: Ensin älymittarit asennetaan 
sellaisiin kotitalouksiin ja liiketiloihin, 
joiden sähkönkulutus ylittää vuodessa 
10  000 kWh. Sähköntuottajilla raja kul-
kee seitsemässä kilowatissa. Vuodesta 
2020 alkaen säädökset asteittain velvoit-
tavat pienempiäkin sähkönkäyttäjiä. 

tietoturva energiatehokkuutta
tärkeämpi myyntiargumentti 
älyratkaisuissa
Tällä hetkellä moni Saksassa toimi-
va yritys on keskittynyt tarjoamaan rat-
kaisuja ennen kaikkea teollisuudelle, 
mikä puolestaan avaa markkinamah-
dollisuuksia suomalaisyrityksille, jotka 
tarjoavat ratkaisuja myös kotitalouksille 
ja pienemmille sähkönkäyttäjille. Tämän 
lisäksi Saksassa on selkeää kysyntää 
rakennusten tietomallintamiselle (Buil-

ding Information Model, BIM), jolla voi-
daan analysoida esimerkiksi rakennus-
ten sisäilmanlaatua, hiilijalanjälkeä ja 
energiankäyttöä sekä tarjota kokonais-
valtaisia ratkaisuja erityyppisille raken-
nusprojekteille. Tietoturva ja laitteiden 
keskinäinen yhteensopivuus näyttäisivät 
olevan energiansäästöä huomattavasti 
tärkeämpiä argumentteja muun muassa 
älykkäiden sähkömittareiden myynnissä 
ja markkinoinnissa. 

Saksalais-Suomalaisen Kauppa-
kamarin tekemä tutkimus osoitti, et-
tä kovasta kilpailusta huolimatta Sak-
san markkinat tarjoavat mielenkiintoisia 
mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. 
Saksalais-Suomalainen Kauppakama-
ri auttaa suomalaisia cleantech-yrityksiä 
Saksan markkinoille mentäessä yhdessä 
yhteistyökumppanien kuten Cleantech 
Finlandin kanssa. 

LISÄTIETOJA:  
Mikaela jaanti
050 555 5308 
mikaela.jaanti@dfhk.fi

Saksan rakennus- 
markkinat kaipaavat  
älyä, tietoturvaa  
ja tehokkuutta
Saksalais-Suomalainen Kauppakamari teki loppuvuodesta 2016 tutkimuksen Saksan 
markkinoiden luomista mahdollisuuksista suomalaisyrityksille. Vaikka kilpailu onkin 
kovaa, kysyntää olisi ennen kaikkea smart home ja smart metering -ratkaisuille sekä 
energiatehokkaalle korjausrakentamiselle. 

mailto:mikaela.jaanti@dfhk.fi
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Suomalaisille yrityksille on 
avautunut uusi kanava kan-
sainvälisille markkinoille. 
Saksan ulkomaankauppa-
kamarien toimistot palvele-

vat jatkossa myös suomalaisia yrityksiä. 
Saksan kauppakamareiden kansainvä-
linen verkosto kattaa 90 maata, yli 130 
toimipistettä ja 2 000 asiantuntijaa. Pal-
veluiden käyttäminen ei edellytä jäse-
nyyttä kauppakamarissa.

”On tärkeää, että pk-yrityksillämme 
on käytössään parhaat mahdolliset ver-
kostot kansainvälistymiseen. Saksalai-
nen kauppakamarien verkosto on vahva 
ja erittäin tervetullut lisä Team Finland 
-palveluihin, joiden uudistus on käynnis-
sä samaan aikaan”, toteaa elinkeinomi-
nisteri Mika Lintilä. 

Merkittävä mahdollisuus
AHK:n palvelut tulevat osaksi Team 
Finland -toimintaa täydentämään ny-
kyistä tarjontaa ja muodostavat yhden 
vaihtoehdon muiden julkisten ja yksi-
tyisten toimijoiden kuten kaupallisten 
konsulttien ohelle. Suomalaiset yritykset 
voivat aina itse päättää, minkälaisia 

palveluita ja verkostoja ne haluavat hyö-
dyntää.

“Suomalaiset yritykset voivat ostaa 
Saksan kauppakamarien palveluita kaik-
kialla maailmalla samoilla ehdoilla kuin 
saksalaisyritykset. Suomalaisille yrityk-
sille tämä on merkittävä mahdollisuus, 
sillä Saksan kauppakamareilla on laaja 
osaaminen ja kattavat verkostot”, toteaa 
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja 
Risto E. J. Penttilä.

Kyseessä on kahden maan kauppaka-
marien välinen sopimus, jonka suoma-
lainen osapuoli on Keskuskauppakama-
ri. Saksalaisena osapuolena on Saksan 
teollisuus- ja kauppakamareiden kes-
kusjärjestö (DIHK). Kolmas osapuoli on 
Helsingissä toimiva Saksalais-Suoma-
lainen Kauppakamari (DFHK). Lisäksi 
työ- ja elinkeinoministeriö on edesautta-
nut yhteistyön syntymistä. Ulkoministe-
riön ja Finpron ohella Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät ja Per-
heyritysten liitto osallistuvat yhteistyö-
hön.

”Sopimus on merkittävä askel suo-
malaisten yritysten kansainvälistymi-
sessä. Yhteistyö on myös todistus AHK:n 

palveluiden korkeasta laadusta”, sanoo 
Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin 
toimitusjohtaja Dagmar Ossenbrink. 
 
Konkreettisia toimia
Suomalaiset yritykset voivat ottaa yh-
teyttä Helsingissä sijaitsevaan Saksa-
lais-Suomalaiseen Kauppakamariin, 
joka kartoittaa sopivan AHK-kontaktin 
kohdemaassa. Toinen vaihtoehto on, että 
yritykset ottavat suoraan yhteyttä ulko-
mailla toimivaan AHK:n toimistoon.

AHK-palveluiden hinnat vaihtelevat 
ja riippuvat kohdemaiden kustannus-
tasosta. Esimerkiksi 6–8 päivän mark-
kina-analyysipaketin hinta vaihtelee 
useimmiten 4 500 ja 11 000 euron välillä. 

 Sopimuksen yhtenä tavoitteena on 
myös tuoda suomalaisten yritysten 
osaamista ja tuotteita nykyistä parem-
min mukaan saksalaisten yritysten toi-
mitusketjuihin ja verkostoihin eri kohde-
markkinoilla. 
 

LISÄTIETOJA: 
jan Feller
050 575 2452 | jan.feller@dfhk.fi 

Saksalainen ulkomaankauppakamarien 
verkosto suomalaisten yritysten käyttöön

15.2. allekirjoitettu sopimus antaa suomalaisille yrityksille 
mahdollisuuden ostaa kansainvälistymiseen liittyviä palveluita Saksan 

ulkomaankauppakamarien (AHK) toimistoilta eri puolilla maailmaa.

mailto:jan.feller@dfhk.fi
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Mitä hyötyä suomen vientiponnis-
tuksille on yhteistyöstä juuri saksan 
kauppakamariverkoston (aHK)  
kanssa? 

Suomen vienninedistämisen resurs-
sit maailmalla ovat rajallisemmat kuin 
esimerkiksi Saksan, Ruotsin ja Tanskan 
verkostot. Uusilla Team Finland -kump-
panuuksilla kuten AHK-yhteistyön avul-
la haluamme tuoda parhaan osaamisen 
ja verkostot lähemmäksi suomalaisia 
pk-yrityksiä. 

AHK:iden verkosto maailmalla on 
poikkeuksellisen laaja ja ne ovat koke-
neita ja arvostettuja toimijoita viennin 
edistämisessä. Verkoston asiantunti-
jat pystyvät auttamaan yrityksiä myös 
konkreettisessa myyntityössä. Yritykset 
toki päättävät aina itse, millaisia ja ke-
nen palveluita ne haluavat hyödyntää. 

AHK:iden kautta suomalaisyrityksillä 
on myös mahdollisuus saada hyviä kon-
takteja potentiaalisiin saksalaisiin yh-
teistyökumppaneihin ja asiakkaisiin.

saksa on viennissä yksi maailman 
kärkimaita. Mitä suomi voisi oppia 
saksalta vienninedistämisestä?
Saksalaisten Mittelstand-yritysten eli 
keskisuurten yritysten vahvalla ja kan-
sainväliseen kysyntään perustuval-
la kasvulla on ollut keskeinen merkitys 
Saksan talouden kehityksessä. Olemme 
Suomessakin aloittaneet toimia, joiden 
avulla voimme tukea yhä paremmin kes-

kisuurten yritysten kasvua ja kansainvä-
listymistä. 

Nostaisin menestystarinaksi myös 
Saksan vienninedistämisjärjestelmän, 
jonka keskiössä on kahdensuuntaisten 
ulkomailla toimivien kauppakamareiden 
verkosto laadukkaine palveluineen. Ke-
hitämme parhaillaan kumppanuuksia 
kauppakamareiden kanssa osana Team 
Finland -yhteistyötä ja tässä työssä Sak-
san kokemuksista oppiminen on hyö-
dyksi.

suomen vienninedistämistä uudiste-
taan paraikaa. Mitkä ovat ne avainte-
kijät, joiden ansiosta uudistuksesta 
tulee menestys?
 Olemme toteuttamassa useita kehitys-
toimia, joiden avulla parannetaan välit-
tömästi palvelukykyämme kasvua kan-
sainvälistymällä hakeville yrityksille. 
Näistä ns. quick fixeistä voidaan maini-
ta esim. Tekesin ja Finpron laajan oh-
jelmatoiminnan yhdistäminen, uudet 
setelimuotoiset rahoitusinstrumentit 
pk-yrityksille ja ylipäätään Team Finland 
-toiminnan selkeyttäminen niin maa-
kunnissa kuin valtakunnallisestikin.

Valmistelemme parhaillaan myös ra-
kenteellisia muutoksia Tekesin ja Fin-
pron yhteistyön tiivistämiseksi. Tämä 
auttaa meitä palvelemaan monipuoli-
semmin ja yhden luukun periaatteella 
yhä laajempaa joukkoa kansainvälisty-
viä pk-yrityksiä. Esim. henkilöresursseja 

kohdennetaan yhä enemmän hallinto- ja 
tukipalveluista asiakasrajapintaan. Vah-
vistamme myös Team Finland -resurs-
seja kasvavilla kohdemarkkinoilla yh-
teistyössä ulkoministeriön kanssa. 

Haastattelussa 
elinkeinoministeri Mika Lintilä
Elinkeinoministeri Mika Lintilä johtaa työ- ja elinkeinoministeriötä ja sen 
toimialoista elinkeino-, innovaatio-, alue- sekä energia- ja ilmastopolitiikkaa 
joulukuusta 2016 lähtien. Koulutukseltaan Lintilä on hallintotieteiden 
kandidaatti ja hänet tunnetaankin erityisesti talousalan osaajana. Kansan-
edustajana hän on ollut sekä valtiovarain- että talousvaliokunnan jäsen. 
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Ulla ja Theodor Aue perus-
tivat säätiön vuonna 1985. 
Säätiönsä kautta he halusi-
vat edistää ja tukea saksa-
laisen kulttuurin vaikuttei-

ta Suomessa, jossa sillä on historialliset 
perinteet. 

Vielä tänäkin päivänä säätiö pitää 
yhtenä sen tärkeimmistä tehtävistä li-
sätä Suomen ja saksankielisen Euroo-
pan kulttuuriperinnön ja maiden väli-
sen historian keskinäistä ymmärrystä. 
”Vain menneisyyden oikea tulkinta tekee 
mahdolliseksi ymmärtää nykyaikaa ja 
löytää edistyksellisiä strategioita tule-
vaisuutta varten”, vuodesta 2008 sääti-
ön toimitusjohtajana toiminut Uta-Maria 
Liertz toteaa.

Säätiö panostaakin tieteelliseen tut-
kimukseen, jonka kohteena on suoma-
lais-saksalainen ja saksankielinen toi-
minta Suomessa ja Koillis-Euroopan 
alueella. Säätiö tukee tutkimusprojek-
teja aiheen tiimoilta ja järjestää siihen 
liittyviä seminaareja ja symposiumeita. 
Näillä ja muilla kulttuuritapahtumilla, 
jotka järjestetään usein muiden toimi-
joiden kanssa, saksan kielellä ja jotka 
liittyvät saksalais-suomalaisiin aihei-
siin, on tarkoitus edistää julkista kes-
kustelua. 
Säätiön perustajien aatetta noudattaen 
Aue-säätiö tukee myös lukuisia aloittei-
ta, jotka edistävät eurooppalaisten kes-

Kulttuurin ja kielen asialla
Aue-säätiön päämääränä on edistää tietämystä saksankielisen Euroopan 
kulttuurista ja sen vuorovaikutuksesta Suomessa ja koko koillisessa 
Euroopassa. ”Saksalainen” viittaa tässä koko kulttuurialueeseen eikä 
pelkästään Saksan valtioon.

kinäistä yhteisymmärrystä. Tavoitteena 
on vahvistaa yhteisiä arvoja ja kunnioi-
tusta eurooppalaisen kulttuurin mo-
nimuotoisuutta kohtaan. Pääpaino on 
Koillis-Euroopan ja saksankielisten mai-
den välisessä kulttuurisessa vuorovai-
kutuksessa. ”Usein säätiön päätös tukea 
pienempiä hankkeita on merkki muil-
le sponsoreille hankkeen tukemiseksi. 
Hankkeet ovat tavallaan ’hyväksi havait-
tuja’“, Liertz havainnollistaa.

Keskinäistä ymmärrystä edistää 
muun muassa kielen ymmärtäminen. 
Aue-säätiö edistää ensisijaisesti sak-
san kieltä, joka toimii siltana kulttuuriin 
ja jota 100 miljoonaa ihmistä Euroopan 
unionin alueella puhuu äidinkielenään. 
”Kyky kommunikoida useilla kielillä avaa 
tien arvojen maailmaan, ystävyyteen ja 
solidaarisuuteen”, Liertz lisää. 

FT Uta-Maria Liertz on 
toiminut Aue-säätiön 
toiminnanjohtajana 
vuodesta 2008 lähtien.

EI AJATTELUA  

ILMAN KIELTä,  

EI IDENTITEETTIä  

ILMAN SANoJA.

SÄÄTIÖN JULKAISUT VERKOSSA:
http://www.aue-stiftung.org/fi/julkaisut
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KauppaKaMaRIn teKIjät | 

ta sekä mahdollisuudesta tavata eri alojen edusta-
jia niiden tiimoilta. Työnkuvani ei myöskään ulotu ai-
noastaan Saksaan ja Suomeen vaan koordinoin tällä 
hetkellä myös meriteollisuusalan johtavaa messu-
tapahtumaa INMEX SMM Indiaa Mumbaissa. Saksan 
laajan kauppakamariverkoston ansiosta meillä on vah-
vat suhteet paikallisiin markkina-asiantuntijoihin ym-
päri maailmaa.

sinä aikana, kun olen ollut Kauppakamarissa,  
mieleeni on jäänyt erityisesti…
… mukavat asiakkaat ja ensiluokkaiset networking- 
tilaisuudet, joita Kauppakamarissa järjestetään useita. 
Syksyisin Kaisaniemen puistossa järjestettävä Oktober- 
fest on ehdottomasti yksi suosikeistani. Meillä on täällä 
mahtava tiimi ja nautin siitä, että saan tehdä töitä yh-
dessä niin monen upean ihmisen kanssa. Tämä pätee 
niin asiakkaisiin kuin työkavereihinkin.

odotan erityisesti…
... Energy Day -tapahtumaa, joka on suunnitteilla ke-

väälle 2018. 

päätehtäväni on…
… ennen kaikkea energia-, ympäristö- ja rakennusalan 
yritysten konsultointi joko Saksan markkinoille men-
täessä tai Suomen markkinoille tultaessa. Käytännössä 
tämä tarkoittaa markkina-analyysien laatimista, oikei-
den yhteistyökumppanien ja asiakkaiden identifioimis-
ta sekä B2B-tapaamisten järjestämistä. Tämän lisäksi 
olen vastuussa useista Saksan valtion tukemista vien-
ninedistämishankkeista, joissa saksalaiset energia-alan 
yritykset pääsevät tutustumaan Suomen markkinoihin ja 
tapaamaan mahdollisia yhteistyökumppaneita. Teemat 
vaihtelevat, mutta keskittyvät energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan. Hankkeissa laadimme ensin laa-
jan kohdemarkkina-analyysin ja järjestämme asiantun-
tijaseminaarin, jossa esitellään teemasta riippuen alan 
teknologisen kehityksen nykytilaa ja markkinatilannetta 
sekä Suomessa että Saksassa. Lisäksi hoidan ja koordi-
noin Hampurin messujen tapahtumia ympäri maailmaa 
ja autan suomalaisyrityksiä saamaan messutapahtumis-
ta enemmän irti.

nautin työssäni erityisesti…
… tehtävien monipuolisuudesta ja laaja-alaisuudes-

Kulttuurin ja kielen asialla

LYHYESTI:
nimi: Mikaela Jaanti 
tehtävä: Senior Advisor Market Entry & Business Development 
-osastolla ja Hampurin messujen Suomen-edustaja
Kauppakamarin palveluksessa: vuodesta 2010 lähtien

Henkilökunta  
kulissien takana
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EgoSecure 
ja F-Secure  
yhteistyöhön
saKsaLaInen tIetotuRvayHtIö eGosecuRe ja suoma-
lainen F-Secure ovat tehneet yhteistyösopimuksen 21.3.2017. 
Yhteistyösopimuksen tavoitteena on parantaa asiakkaiden 
tietoturvaa. EgoSecure keskittyy päätelaitteiden tietoturvaan, 
mutta yritykseltä puuttuu portfoliosta palvelimen virussuoja-
ratkaisuja sekä VPN-yhteyksien suojausratkaisuja. Yhteistyö 
F-Securen kanssa on määrä täyttää tämä aukko. 

EgoSecure on perustettu 2005 ja sen pääkonttori sijaitsee 
Lounais-Saksan rajalla Ettlingenissä. 

tIeto HannoveRIn suoMaLaIs-saKsaLaIsen kauppakil-
lan perustamisesta julkistettiin Suomen 100-vuotisjuhlalli-
suuksien yhteydessä maaliskuun puolivälissä. Tammikuussa 
2017 perustetun killan tavoitteena on edistää suomalais-sak-
salaisessa kaupassa toimivien henkilöiden yhteydenpitoa, 
muun muassa luentojen ja tapahtumien avulla.

Killan johtokunnan puheenjohtaja on Deutsche Messe 
AG:n Services-toimialajohtaja Katariina Rohrbach. Konsult-
tiyritys FinDeConnectin toimitusjohtaja Hannele Zilm-Schulz 
vastaa rahoituksesta ja useaa virkaa Ala-Saksin talousminis-
teriössä hoitanut Ulrich Petersen jäsenasioista. Kauppakillan 
suojelijana on Suomen kunniakonsuli Hannoverissa ja Con-
cordia-vakuutusyhtiön hallituksen puheenjohtaja Dr. Heiner 
Feldhaus. 

KonecRanes on Myynyt Saksan Künzelsaus-
sa sijaitsevan STAHL CraneSystems -tytäryhtiön-
sä liiketoiminnan yhdysvaltalaiselle Columbus 
McKinnon Corporationille. Euroopan komissio oli 
edellyttänyt Konecranes-konsernin Terex Corpo-
ration MHPS-liiketoiminnan oston hyväksynnän 
yhteydessä, että Konecranes myy STAHL Crane- 
Systems -liiketoimintansa McKinnonille. 

Konecranesin mukaan myyntihinta on 224 mil-
joonaa euroa, jonka lisäksi Columbus McKinno-
nille siirtyi kattamattomia eläkevastuita 67 mil-
joonan euron arvosta. 

Vuonna 2015 STAHL CraneSystemsin liikevaih-
to oli 145 miljoonaa euroa. Yritys on erikoistunut 
räjähdyssuojattuun nosturitekniikkaan. 

Konecranes 
möi saksalaisen 
tytäryhtiönsä 
Yhdysvaltoihin

Hannoverin suomalais-saksalainen  
kauppakilta perustettu
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uutIstoIMIsto bLooMbeRGIn veRtaILun mu-
kaan Suomi on maailman viidenneksi innovoivin maa. 
Bloombergin vertailussa ykkössijan vei Etelä-Korea. 
Suomen edelle nousivat myös Ruotsi, Saksa ja Sveit-
si. Suomen sijoitus parani 78 maan vertailussa kak-
si sijaa vuoden takaisesta. Bloombergin vertailemia 
tietoja ovat mm. tutkimus- ja tuotekehitystoiminta, 
teollisuuden jalostusarvo, tuottavuus, korkean tekno-
logian tiheys, korkeasti koulutetun työvoiman ja pa-
tenttien määrä. 

Saksa ja Suomi viiden 
innovoivimman maan joukossa

Suomen sijoituksen paranemisen tärkeimmäksi syyk-
si esitetään korkean teknologian yritysten määrän 
kasvua. Suomi menestyi myös tutkimus- ja tuotekehi-
tystoiminnassa (4. sija) sekä tutkijoiden (3. sija) ja pa-
tenttien määrässä (5. sija). Heikoimmin Suomi pärjäsi 
tuottavuudessa (20. sija).

Saksa pärjäsi etenkin teollisuuden jalostusarvossa 
(3. sija) ja korkean teknologian tiheydessä (5. sija). Huo-
noimmat sijoitukset olivat tuottavuudessa (16. sija) ja 
korkeasti koulutetun työvoiman määrässä (16. sija). 

abo WInD on tILannut Nordexilta uusia tuulivoimaloita 
Suomessa sijaitsevan tuulivoimapuiston laajentamiseksi. 
Sopimukseen sisältyy 12 vuoden huoltopalvelu. ABO Wind 
on rakennuttanut yhdeksän tuulivoimalaa vuonna 2016 
ja uusi tilaus käsittää kolme lisävoimalaa. Ne sijoitetaan 
Länsi-Suomen Muntalaan. 114-metristen tuulivoimaloi-
den rakennusvaihe alkaa syyskuussa 2017. 

Nordex on pystyttänyt Suomeen tuulivoimaloita 130 
megawatin edestä vuonna 2016 ja sen markkinaosuus on 
22 prosenttia. Konsernin pääkonttori sijaitsee Rostockis-
sa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 3,4 miljardia euroa ja 
se työllistää kansainvälisesti yli 5000 henkilöä. 

Nordex pystyttää  
lisää tuulivoimaloita  
Suomeen

taLousuutIset |  
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vaLMet autoMotIve ostaa 
Semconin autoteollisuudelle 
suunnatut suunnittelupalvelutoi-
minnat Saksassa sekä testaus-
toiminnan Espanjassa. Ostettava 
kokonaisuus sisältää suunnit-
telu- ja testauspalveluja sekä 
prototyyppi- ja erikoissarjaval-
mistusta. Suunnittelupalvelutoi-
mintojen liikevaihto on noin 90 
miljoonaa euroa ja henkilöstö-
määrä noin 800 henkilöä. 

Valmet Automotivelle siirty-
vät Saksan-toiminnot sijaitse-
vat Wolfsburgissa, Ingolstadtissa, 
Rüsselsheimissa, Bad Fried-
richshallissa, Sindelfingenissä ja 
Münchenissä. Asiakkaisiin lu-
keutuvat kaikki Saksan suurim-
mat autonvalmistajat, kuten Au-
di, BMW, Daimler, Opel, Porsche 
ja VW. 

Valmet 
Automotive 
ostaa 
Semconin 
suunnittelu-
palvelut 
Saksasta

vIIMe vuonna 20 suoMaLaIsta eLIntaRvIKeaLan yRItys-
tä vei Lidlin verkoston kautta lähes 60 eri tuotetta 23 Euroopan 
maahan. Vientituotteita ovat olleet esimerkiksi paistovalmis ruis- 
ja kauraleipä sekä maitopohjaiset proteiinijuomat. Paistovalmiita 
leipomotuotteita on viety Puolaan, Tšekkiin, Slovakiaan, Tanskaan 
ja Ruotsiin. Elintarvikkeiden viennin arvo on noussut yli 30 miljoo-
naan euroon. 

Lidl on noin 11 250 myymälällään yksi Euroopan suurimmista 
päivittäistavaraketjuista. Saksassa yrityksellä on 3300 myymälää 
ja se työllistää yli 123 000 henkilöä. Suomessa yrityksellä on 160 
myymälää ja se työllistää 5200 henkilöä. 

Lidl vie suomalaisia 
elintarvikkeita 
maailmalle

saKsan tILastoKesKuKsen Mu-
Kaan työvoimakustannukset työtuntia 
kohden kasvoivat Saksassa 2,5 prosent-
tia vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattu-
na. Myös bruttoansiot (+2,3 %) ja palkka-
kustannukset kasvoivat (+3,4 %). 

Saksassa 
työvoimakustannukset nousivat 
2,5 prosenttia vuonna 2016

Vuoden 2016 viimeisellä neljänneksel-
lä kausitasoitetut työvoimakustannuk-
set nousivat 3,0 prosenttia edellisvuoden 
viimeiseen neljännekseen verrattuna, 
mikä johtuu laskeneesta työtuntimää-
rästä. 

taLousuutIset | 
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MOULDinG eXPO
30.5.–2.6.2017  
Stuttgart
 
Toista kertaa Stuttgartissa jär-
jestettävä työkalujen, mallien ja 
muottien valmistusta esittelevä 
MoULDING EXPo lähestyy! 

Ensimmäisessä tapahtumassa vuon-
na 2015 oli mukana 620 valmistajaa ja 
14 000 ammattilaista, jotka toimivat 
mm. työkalujen, koneiden, laitteiden 
ja muottien valmistuksessa, koneen-
rakennuksessa, auto- ja alihankinta-
teollisuudessa, muoviteollisuudessa 
sekä metallin työstämisen, jalostuk-
sen ja tuotannon parissa. Messujen 
tavoitteena on nousta alan johtavak-
si tapahtumaksi, joka profiloituu eu-
rooppalaisten ja korkealuokkaisten 
mallien, muottien ja työkalujen val-
mistusta esitteleväksi suurtapahtu-
maksi. Messujen ohella järjestetään 
myös runsas oheisohjelma. Toimi no-
peasti, paikat varataan nyt!

LISÄTIEDOT:  
www.messe-stuttgart.de/ 
moulding-expo/

R+t 
27.2.–3.3.2018  
Stuttgart

R+T Stuttgart on maailman joh-
tava rullakaihdinten, ovien, port-
tien ja aurinkosuojajärjestelmien 
messutapahtuma.

Stuttgartin messuhallissa, vain vii-
den minuutin kävelymatkan päästä 
Stuttgartin lentokentältä, reilun 100 
000 neliömetrin näyttelypinta-alalla 
on esiteltynä alan viimeisimmät uu-
tuudet ja trendit. Tapahtuma kokoaa 
ammattilaisia kaikkialta maailmas-
ta: kolmen vuoden välein järjestet-
tävään messutapahtumaan tutustui 
edellisellä kerralla vuonna 2015 lähes 
60 000 ammattilaiskävijää ja paikalle 
saapui vajaat 900 näytteilleasettajaa.
Tapahtuma myydään joka kerta lop-
puun pian ilmoittautumisen alettua, 
joten varaa paikkasi ripeästi!

LISÄTIEDOT: 
www.messe-stuttgart.de/r-t/

Otworld 
15.–18.5.2018 
Leipzig

Maailman johtava ortopedian ja 
kuntoutusteknologian tapahtuma 
jälleen vuonna 2018!

Messujen teemoina ovat kuntoutus, 
protetiikka, ortotiikka, ortopediaken-
kätekniikka sekä kompressioterapia. 
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä 
Saksan ortopeditekniikan liiton kans-
sa. Edellisellä kerralla vuonna 2016 
tapahtumaan osallistui 542 näytteil-
leasettajaa 43 maasta sekä 21 300 
ammattikävijää 86 maasta.

Messujen pääkohderyhmiä ovat mm. 
ortopediateknikot, podiatriset fysiote-
rapeutit, kuntoutusalan ammattilaiset 
sekä lääketieteen tavarantoimittajat, 
tukkukauppiaat ja vähittäismyyjät.

LISÄTIEDOT: 
https://ot-world.com/ 

Messut | 
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Messut | 

LASYS 
5.–7.6.2018 
Stuttgart

Kansainvälisesti johtavat teollisen 
lasertuotannon messut 

LASYS-messutapahtuma keskittyy 
esittelemään laserjärjestelmiä, jonka 
soveltamisalat ovat moninaiset: tuot-
teiden merkitseminen, kappaleiden 
työstäminen ja työn tarkkuus tehok-
kuudesta tinkimättä ovat usein alan 
avainroolissa. 

Samanaikaisesti LASYS-messujen 
kanssa järjestetään pinnoitetekniik-
kaan keskittynyt O+S-tapahtuma sekä 
autoalan tapahtumarypäs UKIP Auto-
motive Events. Synergiaedut puolin ja 
toisin ovat taatut!

LISÄTIEDOT: 
www.messe-stuttgart.de/lasys/

LISÄTIETOJA MESSUISTA 
STUTTGARTISSA JA LEIPZIGISSA: 
anna tolvanen   
anna.tolvanen@dfhk.fi

inMeX SMM india
3.−5.10.2017
Bombay Exhibition Centre

Kurssi kohti Intiaa!

Hampurin messujen ja INMEXin 
järjestämä Etelä-Aasian suurin meri-
teollisuuden tapahtuma kokoaa alan 
päättäjät ja merkittävimmät yritykset 
Mumbaihin 3.−5.10.2017 Intian ohel-
la mm. Iranista ja Saudi-Arabiasta. 
Saksalais-Suomalainen Kauppaka-
mari koordinoi ensi vuoden lokakuun 
INMEX SMM Indiaan osastopaikkoja 
ja suomalaisille on suunnitteilla 
yhteisosasto. Tapahtumaan odotetaan 
n. 8 000 ammattilaiskävijää ja 600 
näytteilleasettajaa 30 maasta. 

INMEX SMM India on paljon muutakin 
kuin messutapahtuma. Messujen yh-
teydessä järjestetään alan konferenssi 
ja teknisiä workshopeja. Lisäksi paikan 
päällä oleva asiantuntijatiimi järjestää 
laadukkaita B2B-tapaamisia sekä 
näytteilleasettajille että kävijöille.

Yhä useampi globaali toimija ha-
keutuu Intiaan laivanrakennus- ja 
korjausrakentamisen perässä. Intian 
meriteollisuuden arvioidaan kasvavan 
80 mrd. dollariin vuoteen 2020 men-
nessä. Maan taloudelle on povattu 
noin 8 % kasvua, mikä nostaa Intian 
maailman nopeimmin kasvavaksi 
taloudeksi ja tarjoaa myös mahdolli-
suuksia suomalaisille toimittajille.

LISÄTIETOJA: inmex-smm-india.com 

Hanseboot
28.10.–5.11.2017
Hampuri

Hiio-Hoi Hampuri, 
hanseboot tulee taas

Mietitkö veneen ostoa? Etsitkö uusia 
tuotteita ja lisäiloa vesiharrastuksesi 
pariin? Markkinajohtajat esittelevät 
Hampurin kansainvälisessä vene-
näyttelyssä uusimmat mallinsa ja seu-
raavan veneilykauden trendit. Kävijät 
pääsevät testaamaan ja vertailemaan 
tuotteita Pohjois-Euroopan tär-
keimmässä satamakaupungissa. Ham-
puri tarjoaa vuosittain veneilyn ammatti-
laiselle ja ystävälle paljon nähtävää:
- kaikenkokoiset purje- ja 
 moottoriveneet sekä jahdit
- katamaraanit
- kanootit, surffilaudat ja 
 sukellusvälineet
- venetekniikkaa, mastot, moottorit,  
 purjeet ja pelastusvälineet
- veneilytarvikkeet, asusteet ja 
 kirjallisuus
- palvelut, vuokraveneet, seminaarit 
 ja oheisohjelmaa
Tervetuloa tutustumaan  
veneuutuuksiin!

LISÄTIETOJA: www.hanseboot.de

LISÄTIETOJA MESSUISTA HAMPURISSA:
Mikaela jaanti | 050 555 5308  
mikaela.jaanti@dfhk.fi 
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ceBit 
11.-15.6.2018
Hannover

Forget Everything you Know 
About CeBITw

Digiteollisuuden merkittävin tapahtu-
ma Euroopassa terävöittää konsep-
tiaan ensi vuodeksi. Messuista kuo-
riutuu digitalisaation innovaatioiden 
B2B-tapahtuma, joka kestää edelleen 
viisi päivää. Avajaisten jälkeen en-
simmäisenä päivänä järjestetään 
lehdistökierroksia ja poliitikkojen 
tapaamisia. 

Tarjonta jaetaan kolmeen kokonai-
suuteen, joista d!conomy keskittyy 
digitaaliseen muutokseen yrityksissä 
ja julkishallinnon organisaatioissa. 
Innovaatioiden juhlaa koetaan d!te-
cissä, jossa esitellään disruptiivista 
teknologiaa, startupeja ja tutkimus-
toimintaa. Kongressitarjonta avataan 
kaikille kävijöille maksutta ja tuodaan 
näyttelyhalleihin d!talkin alla. 
Uusi ajankohta kesäkuun puolivä-
lissä antaa mahdollisuuden luoda 
campustunnelmaa messukeskuksen 
ulkoalueilla erityisesti viimeisenä 
päivänä perjantaina nimellä d!cam-
pus, jolloin tapahtumaan pääsevät 
myös yleisökävijät. Näin yhdessä 
tapahtumassa yhdistyvät yritysten 
tarjoamat ratkaisut, uudet teknologi-
at, kokoustarjonta, tiedonsiirto, ver-
kottuminen ja yhteyksien solmiminen 
ainutlaatuisella tavalla.

LISÄTIETOJA: www.cebit.de 

hannover Messe 
24.–28.4.2017
Hannover

Get new technology first

Tänä vuonna Hannover Messe keräsi 
6500 näytteilleasettajaa ympäri maail-
maa. Maailman johtavilla teollisuus-
messuilla esittäytyi yli 40 suomalaista 
näytteilleasettajaa, joista toistakym-
mentä oli Finpron kokoamalla yhteis- 
osastolla teollisuusautomaatioon kes-
kittyneessä hallissa 16. Viitenä päivänä 
messuihin tutustui yli 200 000 kävijää.

Saksalais-suomalaiseen digikumppa-
nuushankkeen Industrie 4.0 -ohjelma-
an osallistuneet yritykset tutustuivat 
messuihin kahtena päivänä ja saivat 
henkilökohtaisissa tapaamisissa sak-
salaisyritysten kanssa uusinta tietoa 
digitalisaatiosta ja sen etenemisestä 
Saksassa. 

Messuilla esiteltiin runsaasti avain- 
teknologioiden innovaatioita. Esillä oli-
vat teollisuusautomaation, digitaalisen 
tuotannon, voimansiirron, energian, 
tyhjötekniikan, teollisen sopimusval-
mistuksen ja alihankinnan sekä tutki-
muksen ja tuotekehityksen uusimmat 
saavutukset.

Messut avasi Puolan pääministeri Bea-
ta Szydlo yhdessä Saksan liittokansleri 
Angela Merkelin kanssa. 

Seuraavat messut järjestetään Hanno-
verissa 23.–27.4.2018.

LISÄTIETOJA: 
www.hannovermesse.de

eMo hannover 
18.–23.9.2017
Hannover

Connecting systems for 
intelligent production 

Metallintyöstön maailma avautuu ensi 
syyskuun EMO Hannover -messuilla. 
Tehokkuus, joustavuus ja innovaatiot 
ovat keskeisiä aiheita. Messuille 
odotetaan yli 2000 näytteilleasettajaa 
yli 40 maasta. EMO järjestettiin kaksi 
vuotta sitten Milanossa ja Hannoveris- 
sa edellisen kerran vuonna 2013.
Tuotantotekniikan valmistajat eri 
puolilta maailmaa näyttävät, miten 
tuotannon digitalisoinnista ja verkot-
tumisesta saadaan paras hyöty irti. 
Samalla parannetaan yritysten omaa 
kilpailukykyä. Industrie 4.0 ja 3D- 
tulostus ovat messujen uusimpia 
painopistealueita.

LISÄTIETOJA: www.emo-hannover.de 

TIETOJA MESSUISTA HANNOVERISSA: 
Riitta ahlqvist | 050 382 6256 
riitta.ahlqvist@dfhk.fi 
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Kun haluat asiakkaasi muistavan yrityksesi,  
kohtaa hänet henkilökohtaisemmin.

www.oktoberfest-helsinki.fi

Oktoberfest Helsinki
Kaisaniemen kentällä

torstaina 31. elokuuta | klo 16–23

www.oktoberfest-helsinki.fi

http://www.oktoberfest-helsinki.fi
http://www.oktoberfest-helsinki.fi



