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Keine Wirtschaft 
ohne Politik
Ein Rückblick auf die Jahresta-
gung der Handelskammer, die 
die enge Wechselwirkung von 
Politik und Wirtschaft zeigte.

Ei taloutta ilman 
politiikkaa
Yleiskatsaus Kauppakamarin 
vuosikokoukseen, jossa nousi 
esiin politiikan ja talouden 
tiivis vuorovaikutus.

Betriebsver-
einbarungen in 
Finnland
In Finnland wird heiß diskutiert, ob 
betriebliche Lösungen Wachstum und 
Arbeitsplätze schaffen können. Viel 
diskutiert, wenig dahinter?

Paikallinen  
sopiminen  
Saksassa
Saksaa pidetään työmarkkinapoliitti-
sessa keskustelussa usein paikallisen 
sopimisen luvattuna maana. Pitääkö 
väite paikkansa?

 INHALT | SISÄLTÖ

45
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Blick auf die Häfen:  
Handel auf dem Seeweg
Der deutsch-finnische Handel erfolgt fast  
ausschließlich auf dem Seeweg.

Täyttä höyryä  
kohti Hafen  
4.0:aa
Saksan satamat tekevät varmaa 
tulosta ja kasvuun panostetaan 
investoimalla.

17|41

Finnland treibt 
die autonome 
Schifffahrt voran
In Finnland tummeln sich die 
großen Player im Schiffbau 
und bilden einen etablierten 
Forschungsstandort für die 
Technologien von morgen.

Goethe-Institutissa kohtaa saksa-
laisen kulttuurin monimuotoisuu-
den ja oppii kieltä. Tutustu uuteen 

saksalaisen kulttuurin 
lähettilääseen Isabel 
Hölzliin. 

Haastattelussa Goethe- 
Institut Finnlandin  
uusi johtaja
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VORWORT | ESIPUHE

Liebe Mitglieder und Partner der Deutsch- 
Finnischen Handelskammer, 

Dass die Bundesrepublik seit 2014 Finnlands größter Handels- 
partner ist, wussten Sie sicher schon. Dass die große Beson-
derheit des deutsch-finnischen Handels jedoch darin besteht, 
dass er fast ausschließlich auf dem Seeweg stattfindet, war 
Ihnen vielleicht nicht bewusst. Grund genug, den Blick auf die 
Häfen beider Länder zu richten.

Ein wenig tiefer in die Materie eintauchen können Sie mit dem 
Artikel von Germany Trade & Invest, der sich mit der autono-
men Schifffahrt befasst. Ein Zukunftsthema, das bewegt.

Aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten wird in Finn-
land seit einiger Zeit viel darüber diskutiert, ob flexible Lö-
sungen auf betrieblicher Ebene dabei helfen können, mehr 
Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen. Einen kurzen Über-
blick über das Thema Betriebsvereinbarungen können Sie 
sich auf Seite 17 verschaffen.

Im wahrsten Sinne des Wortes im Zeichen von Politik stand 
die Jahrestagung der Handelskammer im Mai – am Tag zuvor 
hatten die Präsidentschaftswahlen in Frankreich stattgefun-
den. Die Veranstaltung verdeutlichte einmal mehr die enge 
Wechselwirkung von Politik und Wirtschaft. 

Und am 5. Oktober lädt der Deutsch-Finnische Digisummit 
nach Dortmund ein. Der in Zusammenarbeit mit der IHK 
Dortmund organisierte Summit steht unter dem Motto „Un-
genutzte Geschäftspotentiale – FINdustrie 4.0“. Wir hoffen, 
möglichst viele von Ihnen dort begrüßen zu dürfen!

Was es sonst Neues im Industrie 4.0-Programm der 
deutsch-finnischen Digipartnerschaft zu berichten gibt, kön-
nen Sie auf Seite 12 lesen.

Und nicht zuletzt freuen wir uns, Ihnen mit der neuen Leite-
rin des Goethe-Instituts Finnland, Isabel Hölzl, und unserem 
neuen Vorstandsmitglied, dem Verkaufsleiter und Länderre-
präsentant der Lufthansa Group für Finnland und das Balti-
kum, Christopher Zimmer, zwei interessante Persönlichkei-
ten vorstellen zu dürfen. 

Einen reibungslosen Wiedereinstieg in den Büroalltag 
wünscht Ihnen

Dagmar Ossenbrink
Geschäftsführerin

Hyvät Saksalais-Suomalaisen Kauppa- 
kamarin jäsenet ja yhteistyökumppanit, 

Moni varmaan on ollut tietoinen siitä, että Saksa on ollut Suo-
men suurin kauppakumppani vuodesta 2014 lähtien. Sitä vas-
toin harvempi tietää, että saksalais-suomalaisen kaupan eri-
tyispiirre on, että se tapahtuu lähes yksinomaan meritse. 
Siitä syystä tarkastelemme satamia tarkemmin molemmissa 
maissa.

Germany Trade & Investin artikkelissa pääsette syventymään 
aiheeseen vieläkin enemmän, sillä artikkeli käsittelee autono-
mista laivaliikennettä. Tulevaisuuden aihe, joka liikuttaa.

Talousvaikeuksien takia Suomessa on jo jonkin aikaa kes-
kusteltu siitä, voisivatko joustavat ratkaisut yritysmaailmas-
sa lisätä kasvua ja työllisyyttä. Paikalliseen sopimiseen liittyvä 
yleiskatsaus löytyy sivulta 41.

Kauppakamarin vuosikokous pidettiin toukokuussa poliitti-
sissa merkeissä – sanan varsinaisessa merkityksessä – päivä 
Ranskan presidentinvaalien jälkeen. Tapahtuma selvensi jäl-
leen kerran politiikan ja talouden tiivistä vuorovaikutusta.

Deutsch-Finnischer Digisummit -tapahtuma järjestetään yh-
teistyössä IHK Dortmundin kanssa 5.10.2017 Dortmundissa. 
Tapahtuman aiheena on ”Hyödyntämättömät liiketoiminta-
mahdollisuudet – FINdustrie 4.0“. Toivotamme teidät kaikki 
tervetulleeksi!

Viimeisimmät saksalais-suomalaisen digikumppanuushank-
keen Industrie 4.0 -ohjelman uutiset löytyvät sivulta 36.

Lisäksi meillä on ilo esitellä teille kaksi mielenkiintoista hen-
kilöä: Goethe-Institut Finnlandin uusi johtaja Isabel Hölzl ja 
Kauppakamarin hallituksen uusi jäsen, Lufthansan Suomen ja 
Baltian maiden myynti- ja maajohtaja Christopher Zimmer. 

Sujuvaa paluuta työelämän 
arkeen toivottaen

 
Dagmar Ossenbrink
toimitusjohtaja
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TAPAHTUMAKALENTERI | TERMINKALENDER

DEUTSCH-FINNISCHER  
DIGISUMMIT  
”HYÖDYTÄMÄTTÖMÄT  
LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET 
 – FINDUSTRIE 4.0“  
DORTMUNDISSA

HIGH-PERFORMANCE BUILDINGS 
-MARKKINATUTKIMUSMATKA 
BERLIINIIN

FINDELOUNGE 
YHTEISTYÖSSÄ FAZERIN 
KANSSA VANTAALLA

SLUSH:  
SAKSALAISET
STARTUPIT 
SAAPUVAT HELSINKIIN

GERMAN–FINNISH  
ENERGY DAY
MÜNCHENISSÄ

VUOSIJUHLA- 
TILAISUUS  
LYYPEKISSÄ 

4.–5.10.

9.10.

26.10. 

28.11.–
2.12. 

12.4. 
2018  

4.6. 
2018

DEUTSCH-FINNISCHER 
DIGISUMMIT  

”UNGENUTZTE 
GESCHÄFTSPOTENTIALE – 

FINDUSTRIE 4.0“,  
DORTMUND

FACT FINDING-REISE 
„HIGH-PERFORMANCE 

BUILDINGS”, BERLIN

FINDELOUNGE IN 
ZUSAMMENARBEIT

 MIT FAZER, VANTAA

REISE: STARTUP 
HELSINKI – 

NRW, HELSINKI

 

GERMAN–FINNISH 
ENERGY DAY, 

 MÜNCHEN

JUBILÄUMS- 
VERANSTALTUNG,  

LÜBECK

UNSEREN TAGESAKTUELLEN VERANSTALTUNGSKALENDER  
FINDEN SIE AUF WWW.DFHK.FI.

AJANKOHTAINEN TAPAHTUMAKALENTERI  
LÖYTYY OSOITTEESTA WWW.DFHK.FI
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NEUE MITGLIEDER | 

Die Clarion Hotels in Finnland gehören 
der in den nordischen Ländern operie-
renden Nordic Choice Hotels-Kette mit 
mehr als 190 Häusern an.

Die 2016 gebauten und eröffneten 
Hotels Clarion Hotel Helsinki und Cla-
rion Hotel Helsinki Airport bieten eine 
hochwertige Alternative für internatio-
nale Geschäfts- und Kongressreisende. 
Weitere Informationen zu den Sonder-
konditionen für Mitglieder der Han-
delskammer finden Sie online auf den 
Mitgliederseiten. 

KONTAKT:
Jari Sampakoski | +358 40 500 7751 
jari.sampakoski@choice.fi
www.nordicchoicehotels.fi

Nordic Choice 
Hotels

BDG ist führend, wenn es um Geschäftsentwicklung 
und Vertrieb in Deutschland geht. Durch ein breit 
aufgestelltes Expertenteam erhalten Kunden sofort 
zielführende Beratung und Vertriebsumsetzung aus 
einer Hand. Im Fokus des erprobten und erfolgsori-
entierten Vorgehens steht der Vertriebs- und Mar-
ketingerfolg der Kunden.

Mit unserem BDG Sales Process gewährleisten 
wir ein Maximum an vertrieblicher Leistung und 
geben Empfehlungen, wie die Marktposition aus-
gebaut werden kann. Wir sind ISO-zertifiziert und 
haben Büros in Berlin und Köln. 

bdg Consulting GmbH

FinDe Business Consulting
Die Unternehmensgründerin Johanna Pfeiffer bie-
tet mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung und 
Spezialwissen aus verschiedenen Branchen, die 
deutschen und finnischen Unternehmen dabei hel-
fen, sich auf EU-Märkten zu etablieren. Dazu ge-
hört internationale Personalsuche auf verschiedenen 
Organisationsebenen, Business Coaching wie auch 
Wachstumsberatung, Vertriebsunterstützung und eu-
ropäische Businessetikette. Wir sind darauf speziali-
siert, Türen zu öffnen und Möglichkeiten zu schaffen 
– für Unternehmen und Karrieren in Europa. 

Opinahjo bietet Onlineschulungen im Bereich der 
Finanz- und Lohnbuchhaltung an, die dabei hel-
fen, die beruflichen Kompetenzen mit möglichst 
geringem zeitlichen Aufwand aufrecht zu erhalten. 
Mit Hilfe von 50 Trainern bietet das Unternehmen 
mehr als 160 Schulungen pro Jahr an. Seit Kur-
zem operiert das Unternehmen in Norwegen und 
Schweden, die Expansion in weitere europäische 
Länder ist geplant. 

KONTAKT: 
Johanna Pfeiffer | +49 151 142 707 95
Johanna.Pfeiffer@FinDe-consulting.com | www.FinDe-Consulting.com

Opinahjo

KONTAKT: 
Johannes Jokelin
+358 50 591 3530
johannes.jokelin@opinahjo.fi
opinahjo.fi

KONTAKT:
Thim Werner | +49 221 64 00 90 88 | info@businessdevelopmentgermany.com
www.businessdevelopmentgermany.com
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Lödige  
Systems GmbH

KONTAKT: 
Daniel Conze
+49 5642 702-437
d.conze@lodige.com
www.lodige.com

 | NEUER PREMIUM PARTNER

Mit der patentierten HALAIN Wachstumsklammer 
können Sie z. B. Vogelkästen, Wildkameras, Wä-
scheleinen, Schilder und Laufleinensysteme für 
Hunde schnell anbringen, ohne wachsende Bäume 
zu beschädigen. In der Tat ist ihre umweltscho-
nende Natur eines der wesentlichen Merkmale der 
HALAIN: Sie schädigt den Baum nicht und kann 
wieder entfernt und an einem anderen Baum oder 
Pfosten neu befestigt werden. HALAIN besteht aus 
langlebigem und umweltfreundlichem Polyethylen. 

KONTAKT: 
Matti Yrjänä | +358 50 5535075 
matti@halain.fi | www.halain.fi 

Hansa Kontakt Oy

MotionPro Oy
Die MotionPro Oy mit Sitz in Helsinki wurde 2016 ge-
gründet. Unser Team besteht aus 35 hochmotivier-
ten und qualifizierten Textern, Grafikern, Motion- 
grafikern, Sprechern und Projektmanagern. Wir 
haben uns auf Bewegtbild spezialisiert und bie-
ten neben den bewährten Erklärungsvideos auch 
Kurzspots für Kino, TV und Youtube an. Qualität 
und Kundenzufriedenheit sind die Maxime, welche 
uns tagtäglich motivieren unserer Arbeit nach-
zugehen. Überzeugen Sie sich davon und werden 
auch Sie zu einem unserer glücklichen Kunden! 

KONTAKT: 
Nils Bürgi | +358 40 772 4844
nils@motionpro.fi | www.motionpro.fi

Die Lödige Industries Gruppe mit Hauptsitz in Warburg (Deutsch-
land) wurde 1948 gegründet und ist mit Standorten in Europa, 
Asien, im Mittleren Osten und den USA international vertreten. 
Als mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen beschäf-
tigt die Lödige Industries Gruppe über 1.000 Mitarbeiter weltweit. 

Lödige Industries bietet fördertechnische Lösungen für ein viel-
fältiges Branchenspektrum und ist auf komplexe Materialfluss- 
Systeme für Logistikaufgaben spezialisiert. Hierzu zählen Luft-
frachtterminals, Intralogistiksysteme für die Automobilindustrie 
und vollautomatische Parksysteme für öffentliche Parkhäuser 
und Mehrfamilienhäuser. Neben schlüsselfertigen Anlagen lie-
fert Lödige Industries auch Einzelmaschinen wie Autoaufzüge, 
Lastenaufzüge und Hubtische. 

Das Leistungsspektrum der Lödige Industries Gruppe reicht 
von der Planung und Konstruktion über die Herstellung und In-
stallation bis zur Inbetriebnahme und dem anschließenden Ser-
vice der fördertechnischen Anlagen. Lödige Industries hat in 2015 
das größte vollautomatische Parkhaus Europas an DOKK1 in 
Aarhus, Dänemark geliefert. Für dieses und weitere Projekte un-
terhält die Lödige Industries Gruppe einen 24/7 Remote-Service 
in Warburg: So können weltweit Vor-Ort-Serviceteams unter-
stützt und entlastet werden. 
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FINNLAND

Avaus Marketing Innovations Oy 
Helsinki
Consulting/Marketing/PR
www.avaus.fi 

Franz Dietrich Protective Coating Oy 
Ulvila
Baugewerbe
www.dietrich.de 

Hansa Kontakt Oy 
Liperi 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
www.halain.fi 

MAN Diesel & Turbo Sverige AB,  
finnische Zweigniederlassung
Turku | Maschinenbau 
dieselturbo.man.eu

Nordic Choice Hotels 
Helsinki 
Beherbergung und Gastronomie 
www.nordicchoicehotels.fi

Opinahjo Oy 
Espoo
Erziehung und Unterricht
www.opinahjo.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy  
Finnish Industry Investment Ltd 
Helsinki 
Bank-, Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen
www.tesi.fi 

Tella Oy 
Kurikka 
Textilien/Bekleidung
www.tella.fi 

NEUE MITGLIEDER | 

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

DEUTSCHLAND 

bdg Consulting GmbH 
Berlin 
Consulting/Marketing/PR
www.businessdevelopmentgermany.com

Lödige Systems GmbH 
Warburg-Scherfede 
Maschinenbau 
www.lodige.com

Outotec GmbH & Co. KG 
Oberursel
Bergbau und Gewinnung von Steinen und 
Erden
www.outotec.com

NETZWERK | 

Damen und Naschkatzen  
vernetzen sich in  
FinDeLounges
AM 24. AUGUST fand die zweite Networking-Veranstal-
tung speziell für Frauen, die FinDeLadiesLounge, in 
Zusammenarbeit mit Sokos Hotels statt. Bei einer Sekt-
verkostung genossen 30 Damen die atemberaubende 
Aussicht auf Helsinki und lernten die Make-up-Trends 
des Herbstes im Solo Sokos Hotel Torni kennen.

Sie waren nicht dabei? Keine Sorge, die süßeste Fin-
DeLounge des Jahres steht vor der Tür. Am 26. Oktober 
laden wir gemeinsam mit dem Fazer-Konzern ins Fazer 
Experience-Besucherzentrum in Vantaa ein. Weitere De-
tails im Veranstaltungskalender auf www.dfhk.fi. 
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 | NETZWERK

NACH 18 JAHREN im Vorstand der Handelskam-
mer kandidierte Arto Waroma auf der Mitglie-
derversammlung 2017 nicht mehr für ein Eh-
renamt. Als Vertreter von Bayer in den Vorstand 
gewählt, hat sich Arto Waroma mehr als 20 Jah-
re lang aktiv in die Kammerarbeit eingebracht. 
Die Handelskammer dankt ihm herzlich für 
sein langjähriges Engagement und verlieh ihm 
im Rahmen der Vorstandssitzung am 7. Mai die 
Handelskammermedaille.  

Handelskammermedaille  
an Arto Waroma verliehen
Handelskammermedaille 
an Arto Waroma verliehen

Deutsch-Finnischer Digisummit  
versammelt Experten in Dortmund
AM 5. OKTOBER findet der Deutsch-Finnische Digisummit in Zusam-
menarbeit mit der IHK Dortmund statt. Der Summit steht unter dem 
Motto „Ungenutzte Geschäftspotentiale – FINdustrie 4.0“.

Der Summit beschäftigt sich mit finnischen Innovationen im Bereich 
der Industrie 4.0, präsentiert Problemstellungen und Lösungsansätze 
anhand konkreter Unternehmensbeispiele und die teilnehmenden Un-
ternehmen des Industrie 4.0-Programms der Handelskammer stellen 
sich in wenigen Minuten vor.

Der Summit bietet eine hervorragende Plattform für den Austausch 
zwischen deutschen und finnischen Unternehmen, der bereits am Vor-
tag mit einem Get Together eingeläutet wird.  

WEITERE INFORMATIONEN UND 
ANMELDUNG:  
Elina Annala | +358 50 598 1735
elina.annala@dfhk.fi
www.dfhk.fi/digisummit

Save the date: 

5. Finnish-German  
Energy Day in 
München

ALS MITGLIED DER Deutsch-Finnischen 
Handelskammer sind Sie Teil eines star-
ken Netzwerkes von rund 650 deutschen 
und finnischen Unternehmen. Damit Sie 
Ihre Mitgliedschaft, Ihre Zugehörigkeit 
zum Netzwerk und Ihre damit verbun-
dene aktive Rolle im deutsch-finnischen 
Wirtschaftsgeschehen nach außen kom-
munizieren können, haben wir eigens für 
Sie ein Mitgliederlogo entwickelt.  

Neues Logo für Mitglieder  
der Handelskammer

AM 12.4.2018 organisiert die Deutsch- 
Finnische Handelskammer den 5. Fin-
nish-German Energy Day in München, 
der auf aktuelle Entwicklungen und 
Herausforderungen der Energiebran-
che in beiden Ländern eingeht. 

Die Veranstaltung richtet sich an 
Entscheidungsträger von Stadtwer-
ken, Energieunternehmen, Exporteure 
und Importeure, Energiedienstleister, 
Experten und Verbände. Wenn Sie an 
Kooperationsmöglichkeiten interes-
siert sind, nehmen Sie Kontakt mit uns 
auf!  

WEITERE INFORMATIONEN: 
Elina Annala | +358 9 6122 1233 
elina.annala@dfhk.fi

WEITERE INFORMATIONEN UND  
LOGO HERUNTERLADEN:  
www.dfhk.fi/login-fuer-mitglieder
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NETZWERK | 

Erfolgreiche PWD-Absolventen 
erhalten Zeugnisse von 
Botschafterin Janetzke-Wenzel

Die deutsche Botschafterin Dorothee Janetzke-Wenzel (Mitte) mit einigen 
Absolventen und der Prüfungskommission der PWD

IM RAHMEN eines feierlichen Empfangs 
verlieh die deutsche Botschafterin Do-
rothee Janetzke-Wenzel am 2. Juni die 
Diplome an die Absolventen der Prüfung 
Wirtschaftsdeutsch International (PWD). 
Dieses Jahr nahmen neun Personen an 
der Prüfung teil, die an der schwedi-
schen Handelshochschule Hanken, Tur-
ku School of Economics und Åbo Aka-
demi studieren. Die zwei erst genannten 
Hochschulen bereiten ihre Studenten 
mit speziellen Kursen auf die Prüfung 
vor. Seit 2016 bietet das Goethe-Institut 
Finnland auch Nichtstudenten eine ge-
zielte Einführung ins Prüfungsformat 
PWD an.

Die PWD ist eine international an-
erkannte Prüfung der Stufe C1 des 

„In Finnland ist das Niveau der englischen Sprache so hoch, dass man 
sich dadurch nicht von der Masse abheben kann. Dazu braucht man gute 
Kenntnisse einer weiteren Sprache – zum Beispiel Deutsch!“
Juulia Bernhardt

„Gemeinsamen europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen“, die von 
vielen Deutschen Auslandshandels-
kammern (AHK) angeboten wird. Sie 
ist ein Nachweis dafür, dass man sich 
in berufsalltäglichen Situationen an-
gemessen verständigen kann. Die 
Deutsch-Finnische Handelskammer 
bietet die Prüfung jedes Frühjahr in 
Zusammenarbeit mit dem Goethe-Ins-
titut Finnland an.

Für die beste Prüfungsleistung 
erhielt Juulia Bernhardt von der Tur-
ku School of Economics den mit 250 
Euro dotierten Friedrich-E.-Russeg-
ger-Preis, der von der Deutsch-Fin-
nischen Vereinigung (DFV) verliehen 
wird.  

Reges Interesse 
am weltweiten 
AHK-Netzwerk
NACH DER ÖFFNUNG des Netzwerks der 
deutschen Auslandshandelskammern 
(AHKs) für finnische Unternehmen im 
März haben die finnische Zentralhan-
delskammer und die Team Finland- 
Kooperationspartner umfassend über 
die neuen Möglichkeiten informiert. 
Bis Juni haben sich bereits zwölf Un-
ternehmen an die Deutsch-Finnische 
Handelskammer gewandt und sich 
über Geschäftschancen in 14 Ländern 
informiert. Die ersten Aufträge wurden 
an die AHK Spanien und AHK Zent-
ralasien erteilt.

„Das AHK-Netzwerk bietet erstklas-
sige Beratung weltweit und kann finni-
sche Unternehmen nun umfassend un-
terstützen“ sagt Glenn Gassen, der seit 
Juni 2017 den Bereich Global Networks 
& Innovation leitet.

Auch Akteure vor Ort haben schon 
vernetzt. In Indien hat die finnische 
Botschaft gemeinsam mit der AHK 
Business Breakfasts für finnische und 
deutsche Unternehmen veranstaltet 
und Vertreter von Finpro und AHKs 
in Brasilien und Shanghai haben sich 
über Kooperationsmöglichkeiten aus-
getauscht.  

”Die Handelskammer hat uns 
bei der Analyse der Marktlage 
und Rahmenbedingungen in 
den Zielmärkten geholfen. 
Ich kann die Dienstleistungen 
sehr empfehlen.”

Johannes Jokelin
Geschäftsführer
Opinahjo Oy
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 | NETZWERK

ÜBER DIE LETZTEN Jahre haben sich 
in der Arbeit der Deutsch-Finni-
schen Handelskammer zwei neue 
Schwerpunkte entwickelt: Start-
ups und die Öffnung des weltwei-
ten AHK-Netzwerks für finnische 
Unternehmen. Letzteres konkreti-
sierte sich in der Unterzeichnung 
einer Absichtserklärung durch den 
Deutschen Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK), die finnische 
Zentralhandelskammer und der 
Deutsch-Finnischen Handelskam-
mer im Februar.

Um diese beiden Zukunftsthe-
men mit der nötigen Intensität vo-
rantreiben zu können und uns dem 
sich ständig verändernden Markt 
aktiv anzunehmen, wurde die Ab-
teilung Global Networks & Innovati-
on gegründet. Da er sich ausgiebig 
mit beiden Themen beschäftigt hat, 
über kreatives Innovationspotential 
und ein weitreichendes Netzwerk 
verfügt, übernimmt der bisherige 
Abteilungsleiter von MEBUD, Gl-
enn Gassen, die Leitung des neuen 
Bereichs. 

Schwerpunkte 
stärker im Fokus 
– neue Abteilung 
bei der AHK

VOM 28.11. BIS 2.12.2017 führt die Deutsch- 
Finnische Handelskammer für NRW.In-
ternational eine Unternehmerreise zur 
Slush-Konferenz, Europas größtem Start-
up-Event, nach Helsinki durch. Im Rah-
men der Unternehmerreise lernen die 
teilnehmenden Start-ups den Espoo In-
novation Garden kennen und werden von 

NRW-Unternehmerreise  
zur Slush in Helsinki

Slush ist mit 17 500 Teilnehmern, 2 300 Start-ups und 1 100 
Investoren die größte Veranstaltung für Start-ups und Investoren.  
2016 war auf der Slush 950 Mrd. USD Investmentkapital vertreten.

Experten zu den Themen Pitching, ju-
ristische Fragen und Finanzierung für 
Start-ups gecoacht. Die Teilnehmer 
werden während des Besuchs der Slush 
von der Handelskammer betreut, zu den 
Side Events beraten und können sich 
auf dem NRW-Pitching-Event einem in-
teressierten Publikum präsentieren.  

SEIT 15. JUNI leitet M.A. Kaisu Halo-
nen (43) die Abteilung Market Entry & 
Business Development (MEBUD) der 
Deutsch-Finnischen Handelskammer. 
Kaisu Halonen bringt eine langjährige 
Erfahrung in den Bereichen Marketing, 
Markteintrittsberatung und Messen mit, 
die sie unter anderem bei Siemens und 

Neue Abteilungsleiterin bei Market 
Entry & Business Development

Specsavers sammeln konnte. Sie spricht 
ausgezeichnet Deutsch. 

MEBUD bietet den finnischen und 
deutschen Kunden unter anderem bran-
chenspezifische Marktanalysen, Ge-
schäftspartnersuche, Unterstützung bei 
Verhandlungen und Teilnahme an zahl-
reichen deutschen Fachmessen. 

© Slush16/Jussi Hellsten
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Faktencheck Industrie 4.0 auf der Hannover Messe 
Nach der ersten Zusammenkunft der finnischen Programm-
teilnehmer im März zum Vorbereitungsseminar in Helsinki, 
standen in den Folgemonaten mit gemeinsamen Reisen nach 
Deutschland die nächsten Schritte an. 

Während der Fact-Finding-Reise zur Hannover Messe 
2017 erhielten die 13 teilnehmenden finnischen Unterneh-
men einen Überblick über die deutsche Industrie 4.0-Land-
schaft. Die Expertenvorträge und anschließenden Standbe-
suche gewährten praxisnahen Einblick in die verschiedenen 
Herangehensweisen an das Thema Industrie 4.0.

Die sieben präsentierenden deutschen Unternehmen, 
darunter Volkswagen, Bosch Rexroth und Phoenix Contact, 
konnten sich über ein reges Interesse seitens der zahlreich 
angereisten finnischen Unternehmen freuen. Diese nutzten 
die Möglichkeit, in einen offenen Dialog mit Vertretern der 
deutschen Industrie zu treten sowie zukünftige Kooperati-
onsmöglichkeiten zu evaluieren. „Eine sehr gute Veranstal-
tung zur Anknüpfung von Geschäftskontakten. Sehr wertvoll 
für unser Unternehmen“, lobte Frank Knafla, Master Specia-
list Industrie 4.0 bei Phoenix Contact.

Wie schnell sich aus den ersten Gesprächen konkrete 
Projekte entwickeln können, unterstreicht das Beispiel von 
TreLab Oy: „Auf der Reise konnten wir unser Netzwerk er-
weitern und sicherstellen, dass unser Angebot für den deut-
schen Markt passend ist. Mit einigen während der Reise 
entstandenen Kontakten sind wir bereits in den Folgegesprä-

Industrie 4.0-Programm der deutsch-finnischen Digipartnerschaft

Den 5. Gang auf dem  
deutschen Markt einlegen
Mit den ersten Veranstaltungen auf deutschem Boden läuft das Industrie 4.0-Programm 
der deutsch-finnischen Digipartnerschaft der Handelskammer auf Hochtouren. Nach 
der Reise zur Hannover Messe und mehreren IHK-Events erreicht das Programm seinen 
diesjährigen Höhepunkt auf dem „Deutsch-Finnischen Digisummit“ in Dortmund. 

chen zu konkreten Projektvorschlägen übergegangen“, erzählt 
Leiter der Geschäftsentwicklung Kimmo Saarela.

Finnische Innovationen treffen auf den regionalen Mittelstand  
Nach der Hannover Messe steht bei den lokalen IHK-Events 
vor allem der deutsche Mittelstand mit seinen regionalen Be-
sonderheiten im Fokus. 

In Kooperation mit den IHKs in Düsseldorf, Reutlingen und 
Tübingen fanden im Juni und Juli Veranstaltungen statt, auf 
denen sich ein Teil der finnischen Unternehmen möglichen Ko-
operationspartnern präsentieren sowie vertiefende Gespräche 
führen konnte.

Die diesjährige Hauptveranstaltung des zweijährigen Pro-
gramms, mit Fachvorträgen und vorab vereinbarten Treffen 
zwischen den finnischen Programmteilnehmern und inter-
essierten deutschen Unternehmen, findet im Rahmen des 
„Deutsch-Finnischen Digisummits“ am 4. und 5. Oktober in 
Zusammenarbeit mit der IHK Dortmund statt. 

Für 2018 sind weitere Veranstaltungen mit IHKs sowie ein 
Gemeinschaftsstand und Matchmaking auf der Hannover Mes-
se geplant. 

KONTAKTIEREN SIE UNS BEI INTERESSE AN TREFFEN  
MIT DEN FINNISCHEN UNTERNEHMEN:
Oliver Boldt  
+358 9 6122 1294   
oliver.boldt@dfhk.fi
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 | VORSTAND IM FOKUS

In meiner Zeit im Geschäftsleben  
habe ich gelernt, dass… 
… es, kulturunabhängig, immer gut ist, offen und ehrlich mit-
einander umzugehen und dabei Verständnis für die andere 
Seite zu zeigen und – zuzuhören. Das fällt uns Deutschen oft 
nicht leicht. Mit Empathie stellt sich Erfolg schneller ein und 
das Gegenüber wird mehr geschätzt. 

Die größte Herausforderung der Luftfahrt 
in der Zukunft…
… ist es, mit dem Kunden in der digitalisierten Welt im Kon-
takt zu stehen, wenn er es braucht und möchte. Das heißt ihn 
zu verstehen, seine Wünsche vorherzusehen und zu realisie-
ren und die richtige Kapazität zur richtigen Zeit zu bestmögli-
chen Kosten auf den richtigen Strecken anzubieten. Ein gro-
ßes Ziel, das es anzustreben gilt.

An den Finnen schätze ich… 
… ihre Gelassenheit, ihre Ehrlichkeit, die Work-Life-Balance 
der Gesellschaft und die Fähigkeit, mit wenigen Worten das 
Treffende zu sagen. Das kommt mir als Hanseat entgegen. In 
der heutigen Welt einen neutralen Standpunkt einzunehmen, 
ringt mir hohen Respekt ab. 

Die Finnen könnten von den Deutschen…  
lernen / annehmen 
Es steht mir nicht zu, dieses zu beantworten. Nur so viel: Wir 
können immer voneinander lernen.

Deutschlandbesuchern empfehle ich… 
… die vielen unterschiedlichen Regionen in unserem Land 
zu besuchen. Dabei darf ein Besuch in meiner Heimatstadt 

Im Scheinwerferlicht…
Christopher Zimmer

CHRISTOPHER ZIMMER (geb. 1964) gehört seit 2017 dem 
Vorstand der Deutsch-Finnischen Handelskammer an.

Hamburg nicht fehlen. Das kulturelle Angebot, nicht nur die 
neueröffnete Elbphilharmonie, sondern auch das Musical-
angebot ist bemerkenswert. Der Hafen, das viele Wasser, 
die Einkaufsmöglichkeiten – all dieses werden finnische 
Besucher lieben!

Finnlandbesuchern rate ich… 
… langsamer als in Deutschland zu fahren, denn bei Ge-
schwindigkeitsüberschreitungen wird es hier bekanntlich 
teuer. Lange Strecken fliegt man besser, so rate ich jedem 
Besucher nach Kuusamo zu fliegen und die Natur im Win-
ter zu genießen.

Das schönste Wort im Finnischen ist… 
… definitiv „kalsarikännit“. 13 Buchstaben, und man 
braucht einen ganzen Satz, um sie zu erklären. Inhaltlich 
nicht sehr ratsam, das sollte man schon mit guten Freun-
den gemeinsam machen.

In der Freizeit entspanne ich mich… 
… bei guter Musik: entweder passiv 
zuhörend – ich sammle Schallplat-
ten – oder aktiv – ich habe Bass in 
einer Rockband gespielt. Hier in 
der Heavy-Metal-Hauptstadt bin 
ich genau richtig und hoffe bald 
eine neue Band zu finden! 

… Oder Fußball guckend und 
meinen FC St. Pauli anfeuernd – 
ich habe mir aber vorgenommen, 
in diesem tollen Umfeld selbst 
mehr Sport zu machen. 
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Christopher Zimmer ist als Verkaufsleiter und Länderrepräsentant der Lufthansa 
Group für Finnland und das Baltikum seit Anfang 2017 in Helsinki eingesetzt. In 
dieser Funktion ist er für die Distribution und die Betreuung der Firmenkunden 
und der Reisebüropartner sowie die Verkaufsteams in den Ländern 
verantwortlich. Seit nunmehr fast 50 Jahren verbindet Lufthansa Deutschland 
mit Finnland und bietet ab Dezember 2017 mit Helsinki, Ivalo, Kittilä und 
Kuusamo vier Ziele in Finnland an.

Lufthansa ist Partner der StartBAHN, des Co-Working-Space der Deutsch-
Finnischen Handelskammer.
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Die Jahrestagung der Deutsch-Finnischen Handelskammer am 8. Mai 
in Helsinki beschäftigte sich mit dem Thema „Europäische Wirtschaft 
im Einfluss der Weltpolitik“. Ein Titel, der wahrlich passte.

Im wahrsten Sinne des Wortes stand 
die diesjährige Jahrestagung im Zei-
chen von Politik; am Tag zuvor hatten 
die Präsidentschaftswahlen in Frank-
reich stattgefunden. Eine erleichterte 

Stimmung war spürbar. In ihrem Gruß-
wort sprach die deutsche Botschafterin 
in Finnland, Dorothee Janetzke-Wenzel, 
von Partnerschaft und gemeinsamen 
Werten. Laut der YouGov-Studie „Junges 
Europa 2017“ sind für drei Viertel der be-
fragten jungen Europäer nicht gemein-
same Werte, sondern die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit der Kern der Europäi-
schen Union. Für die Botschafterin eine 
beunruhigende Entwicklung: „Die wirt-
schaftliche Zusammenarbeit ist wichtig, 
aber auf Dauer kann die EU nur beste-
hen, wenn sie auch als Wertegemein-
schaft geschätzt und getragen wird“.

Unsicherheit beeinflusst  
freien Handel
Staatssekretär Peter Stenlund vom fin-
nischen Außenministerium sprach wei-
tere aktuelle Entwicklungen an, die am 
westlichen Sicherheitsgefühl nagen. Un-

verglichenen, doch alle an Europa an-
grenzenden Regionen stünden in anfälli-
geren Kategorien. „Europa befindet sich 
geografisch in einer äußerst schwieri-
gen Lage und kann das nicht ändern“, 
so Weidensteiner. Auch er wies auf die 
Rückkehr der Eurozone auf den Wachs-
tumspfad hin, betonte jedoch, dass der 
Anteil der EU am weltweiten Bruttoin-
landsprodukt drastisch abgenommen 
habe. Die EU-Länder seien auch nicht 
alle gleich wohlauf; die italienische Wirt-
schaft stelle aktuell das größte Einzelri-
siko innerhalb der EU dar.

„Choose two, any two“
Zur Veranschaulichung der engen 
Wechselwirkung von Politik und Wirt-
schaft nutzte Weidensteiner eine ange-
passte Version des „politischem Trilem-
mas der Weltwirtschaft“. Von den drei 
Komponenten Nationalstaat, demokrati-
sche Politik und tiefgehende wirtschaft-
liche Integration könnten immer nur 
zwei zur gleichen Zeit eintreten. „Dieser 
Spannung müssen wir uns stets im Kla-
ren sein“, so Weidensteiner. 

sicherheit, sowohl gesellschaftlicher als 
auch politischer Natur, mache sich breit. 
Angekurbelt durch populistische Bewe-
gungen aber auch Faktoren wie Migration 
– Wechselwirkung inklusive. 

Auch wenn die Wirtschaft positive Zei-
chen setze, bestehe die Gefahr der Ab-
schottung. Stenlund wies auf die Abhän-
gigkeit Finnlands vom freien Handel hin. 
Bereits jetzt sei die Bundesrepublik Finn-
lands wichtigster Handelspartner: „Man 
muss das ins Verhältnis setzen: Die fin-
nischen Exporte nach Deutschland sind 
grösser als die Exporte nach Asien, und 
grösser als unsere kumulierten Ausfuh-
ren nach Nord-, Zentral- und Südame-
rika“. Auch die (Handels-)Beziehungen 
Deutschlands mit anderen Ländern be-
einflussten Finnland, erinnerte Stenlund.

Finnland, Europa und die Welt
Letzteres bestätigte auch Bernd Weiden-
steiner, Senior Economist der Commerz-
bank AG: „Europa steht nicht alleine da“. 
Der „Fragile States Index“ des Fund for 
Peace platziere zwar Finnland als das am 
wenigsten anfällige Land unter den 178 

Keine Wirtschaft ohne Politik, 
keine Politik ohne Wirtschaft

Botschafterin Dorothee Janetzke-Wenzel, der neugewählte Präsident der Handelskammer 
 Dr. Andreas Ostrowicki und Geschäftsführerin Dagmar Ossenbrink.
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Zu den Rednern zählten der Di-
rector-General des finnischen 
Ministeriums für Verkehr und 
Kommunikation, Olli-Pekka 
Rantala, und die Marketing-

managerin der Reederei Finnlines, Mar-
jaana Saurila. Rantala befasste sich mit 
der finnischen Verkehrsreform, die die 
Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und 
Reibungslosigkeit von Verkehr erhö-
hen soll. Saurila stellte die Entwicklung 
des Personenschiffsverkehrs zwischen 
Deutschland und Finnland vor. Die Mitg-
lieder des Ausschusses für Verkehr und 
digitale Infrastruktur des Deutschen 
Bundestages, Reinhold Sendker und 
Martin Dörmann, beleuchteten aktuelle 
Infrastrukturprojekte und den Fortschritt 
der Digitalisierung in Deutschland.

Zentrale Themen  
Containermangel und LNG
In seiner Eröffnungsrede unterstrich 

Im Rahmen der Jahrestagung der Deutsch-Finnischen Handelskammer 
tagte auch der Verkehrsausschuss der Handelskammer. 

Seeverkehr prägt  
deutsch-finnischen Handel

der Vorsitzende des Verkehrsausschus-
ses, Dr. Kimmo Naski, die Bedeutung 
des Seeverkehrs im deutsch-finnischen 
Handel. In diesem Zusammenhang kön-
ne die Containerknappheit die traditi-
onell sehr transportintensive finnische 
Exportindustrie hemmen. Zu Allian-
zen verbündet, heben die Ozeancont-
ainerreedereien mit heruntergefahrenen 
Frachtkapazitäten die Preise. Durch die 
starke Zunahme des Ölpreises nehme 
die Bedeutung von Flüssigerdgas LNG 
als alternativer Kraftstoff zu.

Kosteneinsparnisse durch  
größere Schiffe erziele
Zwischen Helsinki und Travemünde 
transportiert Finnlines seit 70 Jahren 
sowohl Fracht als auch Passagiere. Die 
aktuellen Verlängerungsarbeiten an 
Schiffen erhöhten beide Kapazitäten, 
was wiederum zur verbesserten Ener-
gieeffizienz und reduzierten Treibstoff-

Stellv. AHK-Geschäftsführer Dr. Jan 
Feller mit Bernd Weidensteiner und 
Victor Ehrnrooth von Commerzbank.

kosten führe, erklärte Saurila. Indirekt 
wirke sich ein gestiegenes Passagiervo-
lumen auch positiv auf die Frachtpreise 
aus – und damit auf den deutsch-finni-
schen Handel.

Der Bundestagausschuss im 
Gespräch mit Mitgliedern.

 >>
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Der scheidende Präsident Kari Hietanen übergibt das Wort an seinen Nachfolger.

Handelskammervorstand 
und Beirat neu gewählt

Im Rahmen der Jahrestagung am 8. 
Mai wählte die Mitgliederversamm-
lung der Deutsch-Finnischen Han-
delskammer Dr. Andreas Ostrowicki 
zum neuen Präsidenten der Han-

delskammer. Gemäß der neuen Satzung 
wurde der Präsident erstmalig direkt 
gewählt. Dr. Ostrowicki ist geschäfts-
führender Gesellschafter der BGS Be-
ta-Gamma-Service GmbH & Co. KG in 
Wiehl und setzt die bewährte Tradition 
der Deutsch-Finnischen Handelskam-
mer fort, abwechselnd einen Präsiden-
ten aus Deutschland und Finnland ein-
zusetzen. Der scheidende Präsident Kari 
Hietanen dankte für die angenehme Zu-
sammenarbeit mit den Mitgliedern, dem 
Vorstand und der Geschäftsführung. 

In den Vorstand gewählt wurden 
Philip Aminoff (Veho), Pirkko Harrela 
(UPM-Kymmene), Kari Hietanen (Wärt-
silä), Petri Kokko (Posti), Oliver Rittgen 
(Bayer), Hans Sohlström (Ahlström Ca-
pital), Markus Weinbrenner (IHK Offen-
bach) und Christopher Zimmer (Luft-
hansa). 

Der neu geschaffene Beirat setzt 
sich aus Alexander Bargum (Algol), Ste-
fan Bergman (Robert Bosch), Berndt 

Brunow (Karl Fazer), Armin Dienst (LOH 
Rechtsanwälte), Andrea Eck (BLG Lo-
gistics Group), Victor Ehrnrooth (Com-
merzbank), Karl-Wolfgang Eschenburg 
(Eschenburg Verwaltungsgesellschaft), 
Martin Granholm (Algol), Prof. Dr. Se-
bastian Jürgens (Lübecker Hafenge-
sellschaft), Robert Lorenz-Meyer (Ernst 
Russ), Timo Miettinen (Ensto und Te-
leste), Dr. Kimmo Naski (Hafen Hami-
naKotka), Marjukka Nyberg (M-Brain), 
Jukka Perttula (Nordea), Ansu Saarela 
(Bauhaus), Antti Tiitola (Broman Group), 
Hannu Tynkkynen (Eltel), Dr. Ulrich Wei-
se (fipptec) und Dr. Hartmut Wurster (Dr. 
Hartmut Wurster Unternehmensbera-
tung) zusammen.

Als Anerkennung für sein Lebens-
werk im Bereich des deutsch-finnischen 
Handels wurde der Gründer und erste 
Geschäftsführer der Deutsch-Finnischen 
Handelskammer, Dr. Erik von Knorre, 
von der Mitgliederversammlung zum 
ersten Ehrenmitglied der Handelskam-
mer ernannt.

Die Handelskammer bedankt sich bei 
Kari Hietanen und den ausscheidenden 
Vorstandsmitgliedern für ihr jahrelanges 
ehrenamtliches Engagement! 

Mobilität als Dienstleistung – ab 2018 
Rantala weihte die Anwesenden in die 
vom Ministerium vorbereitete neue fin-
nische Transportgesetzgebung ein, die 
Mobilität als Dienstleistung (Mobility as 
a Service) ermöglicht. Bis Ende 2018 
soll das Projekt die physische Fortbewe-
gung und die digitalen Services zu ei-
ner „Tür-zu-Tür“-Lösung vereinen. Dies 
bedürfe einer grundlegenden Änderung 
im gesamten Transportsystem und in 
den Rollen aller Beteiligten. Ermöglicht 
werde dies durch technologische Fort-
schritte, doch setze die Umsetzung eine 
nahtlose Zusammenarbeit der Nutzer 
mit dem öffentlichen und privaten Sek-
tor voraus.

1000 Infrastrukturprojekte  
in 15 Jahren
Der Abgeordnete Sendker veranschau-
lichte die Bundesverkehrswegeplanung, 
welche die Reduzierung von Staus im 
Straßenverkehr, die Erhöhung von so-
wohl Personen- als auch Güterbeförde-
rung auf Schienen sowie die Verbesse-
rung der Rentabilität von Wasserwegen 
zum Ziel habe. Für die Umsetzung von 
1000 Infrastrukturprojekten bis 2030 
seien 270 Milliarden Euro vorgesehen, 
etwa die Hälfte davon für Ausbesse-
rungsarbeiten der bestehenden Ver-
kehrswege und Knotenpunkte sowie zur 
Behebung von Engpässen.

Der Abgeordnete Dörmann schilder-
te die Digitalisierungspläne der Bun-
desregierung, u.a. das Ziel, Bandbreiten 
von mindestens 50 Mbit/s im gesamten 
Bundesgebiet bis 2018/2019 zu ermögli-
chen. Die Mittel für digitale Infrastruktur 
seien in diesem Zuge von Millionen auf 
mehrere Milliarden erhöht worden. Her-
ausforderungen stellten sowohl die alte 
Telekommunikationsinfrastruktur als 
auch die Bewohnerdichte dar. Anschlie-
ßend wies er auf die Entwicklungen im 
Bereich des automatisierten Fahrens 
hin, was bereits 2021 Wirklichkeit wer-
den könne. 
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Der scheidende Präsident Kari Hietanen übergibt das Wort an seinen Nachfolger.

Handelskammervorstand 
und Beirat neu gewählt

AUTOR MARKUS MAJER BILD SHUTTERSTOCK

Betriebsvereinbarungen in Finnland–   
viel diskutiert, wenig dahinter?
Die wirtschaftliche Krise der letzten Jahre hat in Finnland zu einer intensiven 
Debatte über die Wettbewerbsfähigkeit des Landes geführt, die auch die 
arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen ins Blickfeld gerückt hat. Besonders 
die Arbeitgeberseite fordert, die bisher nur eingeschränkt vorhandenen 
Möglichkeiten für Flexibilisierungen auf betrieblicher Ebene auszuweiten.

Finnland – geprägt von  
allgemeinverbindlichen Tarifverträgen
In der Tat ist ein hervorstechendes Merkmal des finnischen 
Arbeitsrechts dessen geringe Neigung zu betrieblichen Lö-
sungen. Seine Ursache hat dies weniger in der arbeitsrecht-
lichen Gesetzgebung als vielmehr in einem sehr engmaschi-
gen Netz allgemeinverbindlicher Tarifverträge, die wenig 
Raum für betriebliche Lösungen lassen. Allgemeinverbind-
lichkeit bedeutet, dass der Tarifvertrag in jedem Arbeitsver-
hältnis Geltung beansprucht, das seinem Anwendungsbe-
reich unterliegt – unabhängig davon, ob Arbeitgeber und/
oder Arbeitnehmer Mitglied der jeweiligen Tarifpartei sind. 
Im industriellen Sektor gibt es praktisch kaum eine Arbeit, 
für die nicht ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag gilt, und 
auch im Dienstleistungsbereich ist das die Regel. Raum für 
betriebliche Vereinbarungen ist nur dort, wo der Tarifvertrag 
Abweichungen ausdrücklich zulässt.

Benachteiligung kleinerer Unternehmen
Solche Öffnungsklauseln sind zwar in den letzten Jahren 
vermehrt in Tarifverträge aufgenommen worden – die Me-
tallbranche gilt dabei als besonders fortschrittlich –, aber 
viele Arbeitgeber klagen nach wie vor über das Fehlen von 
Möglichkeiten, beispielsweise die Arbeitszeiten flexibler zu 
gestalten. Außerdem dürfen von vielen tarifvertraglichen 
Öffnungsklauseln nur organisierte Arbeitgeber Gebrauch 
machen. 

Das bedeutet eine Benachteiligung vieler kleiner und mittle-
rer – oft ausländischer – Unternehmen, die aus unterschiedli-
chen Gründen nicht Mitglied eines Arbeitgeberverbandes sind. 
Wegen der Allgemeinverbindlichkeit gilt der Tarifvertrag also 
auch für sie, aber dennoch dürfen sie von den tarifvertragli-
chen Öffnungsklauseln nur eingeschränkt Gebrauch machen. 
Eine solche Ungleichbehandlung ist europarechtlich höchst 
problematisch; in Deutschland wäre sie als Verstoß gegen die 
Koalitionsfreiheit und das Gleichheitsgebot verfassungswidrig.

Ein Land ohne Betriebsräte
Selbst wo Betriebsvereinbarungen (Finnisch paikallinen sopi-
mus, „örtliche Vereinbarung“) möglich sind, ist deren Umset-
zung nicht immer einfach. Ein Gremium wie den Betriebsrat in 
Deutschland gibt es nicht, sondern für die Arbeitnehmersei-
te verhandeln meist die so genannten Vertrauensleute. Da-
bei handelt es sich um Arbeitnehmer des Unternehmens, die 
Mitglied der entsprechenden Branchengewerkschaft sind, und 
damit um den verlängerten Arm der Gewerkschaft im Unter-
nehmen. Verstärkt wird die Rolle der Tarifparteien noch da-
durch, dass für bestimmte betriebliche Vereinbarungen deren 
Zustimmung erforderlich ist. 

FRAGEN?
Markus Majer
+358 9 6122 1247
markus.majer@dfhk.fi
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Die Ostsee verbindet: 
Handel auf dem Seeweg
Seit 2014 ist die Bundesrepublik wieder Finnlands 
größter Handelspartner. Die große Besonderheit des  
deutsch-finnischen Handels besteht darin, dass  
er fast ausschließlich auf dem Seeweg stattfindet. 
Grund genug, den Blick auf die Häfen Finnlands  
zu richten.

AUTOR SUVI MÄKINEN BILD SHUTTERSTOCK

Die Entwicklung 
des internationalen Güterverkehrs

Der internationale Güterseeverkehr Finn-
lands belief sich 2016 auf 94,9 Millionen Ton-

nen. Damit stieg das Gesamtvolumen um 5,7 
Mio. t (6 %) zum Vorjahr. Die Exporte nahmen um 

8,3 Prozent auf 48,4 Mio. t zu, die Importe erhöhten 
sich um 4,5 Prozent auf 46,5 Mio. t.
2016 wickelten 45 Häfen den finnischen Seeverkehr ab. 

Diese haben sich typischerweise auf bestimmte Ladungsarten 
wie Öl, Massengut, Stückgut wie Papier, Container oder Fahr-

gastbeförderung spezialisiert. Die zehn größten Häfen wickelten 
83 Prozent des internationalen Güterseeverkehrs des Landes ab. Der 

größte finnische Hafen war Kilpilahti mit 21,5 Mio. t Abwicklungsvolu-
men, gefolgt von HaminaKotka (12,3 Mio. t), Helsinki (11,4 Mio. t), Kok-
kola (6,2 Mio. t) und Rauma (5,6 Mio. t). 

Auf lange Sicht betrachtet importierte Finnland bis 2014 immer 
mehr als das Land exportierte. Vor drei Jahren hat sich die Tendenz 
umgekehrt und auch 2016 überstiegen die Exporte (48,3 Mio. t) die Im-
porte (46,8 Mio. t).

Ölprodukte überholen Papier und Karton
Wie in den Vorjahren auch, machten 2016 Mineralöle (16,1 Mio. t) den 
grössten Posten unter den finnischen Seeimporten aus. Importiert 
wurde auch u.a. Stückgut (8,1 Mio. t), Erze und Konzentrate (4,5 Mio. t), 
nicht verarbeitete Mineralien und Zement sowie Steinkohle und Koks 
(je 4,2 Mio. t).

Bei den Exporten überholten durch starken Zuwachs Ölproduk-
te (9,1 Mio. t) 2016 Papier und Karton (8,1 Mio. t). Mit dem Export von 
Schnittholz (3,9 Mio. t) sowie Zellstoff, Holzstoff und Altpapier (3,3 Mio. t) 
summierte sich der Anteil der Forstindustrie laut dem finnischen Zoll 
auf insgesamt 22 Prozent der Gesamtexporte (Papierindustrie 17 %, 
Holzindustrie 5 %).

Bei den Importen auf dem Seeweg nimmt Deutschland (11,5 %) nach 
Russland (31,0 %) und Schweden (16,4 %) die dritte Stelle ein. Hingegen 
geht von den Seeexporten fast ein Viertel (23,2 %) in die Bundesrepub-
lik, gefolgt von den Niederlanden (12,7 %) und Schweden (11,5 %).

OULU
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KOKKOLA

PORI

RAUMA

NAANTALI

TURKU

HANKO

HELSINKI

KILPILAHTI HAMINA/ 
KOTKA
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der Seeroute zwischen Finnland und 
Deutschland verkehrten 2016 139.000 
Passagiere, was einem Anteil von 0,7 
Prozent am Gesamtpassagierverkehr 
entspricht. Noch 2005 war der Anteil 
fast doppelt so hoch (1,3 %, 218.000 
Passagiere).

Themen, die bewegen
Mit einem steigenden Ölpreis stehen 
die Auswirkungen der 2015 in Kraft ge-
tretenen Schwefeldirektive wieder ver-
stärkt auf der Agenda, erzählt Dr. Kim-
mo Naski, Geschäftsführer des Hafens 
HaminaKotka und Vorsitzender des Ver-
kehrsausschusses der Deutsch-Finni-
schen Handelskammer. Insbesondere 
in der Schifffahrt nimmt die Bedeutung 
von LNG – Liquefied natural gas, auch 
bekannt als Flüssigerdgas – als alterna-
tiver Kraftstoff zu.

Zu weiteren Themen, die aktuell 
Deutschland und Finnland im Logistik-
bereich beschäftigen, gehört laut Naski 
zweifellos der Containermangel. Für die 
traditionell sehr transportintensive finni-
sche Exportindustrie zieht die Knappheit 
weitreichende Konsequenzen mit sich, 
die mitunter die Verkehrsträgerwahl und 
damit die Transportroute beeinflusst.

Investitionen in den Verkehr
Insgesamt sind die Hafenanschlüsse für 
den Schienengüterverkehr in Finnland 
gut ausgebaut und auf den LKW-Ver-
kehr wurde ein besonderes Augenmerk 
gerichtet. Aktuell investiert das nordi-

Unter die zehn wichtigsten auslän-
dischen Häfen im finnischen Frachtver-
kehr schaffen es bei den Importen Tra-
vemünde (8.) und Lübeck (10.). Bei den 
Ausfuhren platzieren sich gleich vier 
deutsche Häfen: Hamburg (3.), Rostock 
(5.), Lübeck (6.) sowie Bremerhaven 
(7.). Über die deutschen Häfen werden 
die finnischen Produkte vor allem nach 
Fernost weiterbefördert.

Transitverkehr
Aus dem Gesamtvolumen des internatio- 
nalen Güterseeverkehrs Finnlands von 
94,9 Mio. t in 2016 betrug der Anteil des 
Ziel- und Quellverkehrs 88 Mio. t. Die 
verbleibenden 6,7 Mio. t Waren durchlie-
fen das Land als Transitverkehr (+5,5%). 
40 Prozent des Transitverkehrs (2,7 Mio. 
t) erfolgte durch den Hafen HaminaKot-
ka, der sich 35 km von der russischen 
Grenze befindet.

Passagierverkehr
In diesem Jahrtausend hat sich der 
internationale Passagierverkehr Finn-
lands auf etwa 16–18 Mio. Personen pro 
Jahr eingependelt. Im Passagierver-
kehr führt der Hafen der Hauptstadt: 
Von insgesamt 18,9 Mio. abgefertigten 
Passagieren (+2 %) 2016 reisten 12,3 
Mio. durch den Hafen von Helsinki, ge-
folgt von Åland (3,4 Mio.) und Turku (2,7 
Mio.).

Der Personenverkehr mit Schweden 
dominiert nach wie vor (46,9 %), aber 
Estland (46,4 %) holt kräftig auf. Auf 

sche Land stark in die Reibungslosig-
keit des Verkehrsflusses. So werden 
z.B. zwischen Seinäjoki und Oulu neue 
Doppelgleise auf einer Strecke von 100 
Kilometern verlegt, die die Kapazität 
des Hafens Kokkola erheblich steigern. 
Im Hafen HaminaKotka entstehen neue 
Kaianlagen und ein LNG-Terminal im 
Gesamtwert von 130 Mio. Euro. Im Juli 
gewährte die Europäische Kommission 
Beihilfen für ein Kooperationsprojekt 
der Häfen Hanko und Rostock sowie der 
Reederei Finnlines.

Auch im Hafen von Rauma sind Ar- 
beiten im Wert von fast 70 Mio. Euro  
im Gange. Die 2016 begonnenen Aus- 
bauarbeiten beinhalten die Vertiefung  
der Hafeneinfahrt, so dass künftig auch  
größere Frachter den Hafen ansteuern 
können und die Kapazität des Cont-
ainerterminals wird verdoppelt. „Wir 
gehen mit der weltweiten Entwicklung 
des Seetransports mit: die Schiffe wach-
sen und immer mehr wird in Containern 
transportiert”, kommentiert Hannu Asu-
malahti, Geschäftsführer des Hafens 
von Rauma.

Um die autonome Schifffahrt zu 
ermöglichen, setzt die finnische 
Verkehrsbehörde auf intelligente 
Wasserstraßen. Diese sind Teil des lan-
desweiten Digitalisierungsprojektes im 
Verkehrsbereich. Der Anfang des Jahres 
begonnene Versuch dauert zwei Jahre, 
in denen digitale Dienstleistungen ge-
testet und die Verhältnisse in Echtzeit 
verfolgt werden. 
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Rauma

LARGE INVESTMENTS  
READY BY SPRING 2018!
• Deeper channel

•  Nearly doubl ing container traff ic  capacity

PORT OF RAUMA

www.portofrauma.com www.euroports.com    www.euroports.fi

MAJOR 
CONTAINER 

& RORO PORT 
IN FINLAND

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl zählt Finnland zu den füh-
renden Forschernationen im Energie- und Umweltsektor. 
Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind hoch; 
mehr als ein Drittel der öffentlichen F&E-Ausgaben wer-
den im Bereich Cleantech getätigt. Das nordische Land 

Cleantech:
Effizienter, innovativer und nachhaltiger

ist bekannt für viele Umweltpatente und Topunternehmen im 
Cleantech-Bereich. Das belegt auch die aktuelle Studie von 
WWF und Cleantech Group, der „Global Cleantech Innovation 
Index 2017“, in der Finnland den zweiten Platz erreicht. Die 40 
Länder umfassende Studie bewertet das Innovationspotential 
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Das fi nnische 
Haupttor zur Welt 

– HaminaKotka
Der Hafen von HaminaKotka Ltd ist ein moderner, 

fi nnischer Seehafen für internationalen Handel und 
Industrie. Dank seiner Lage nahe der Grenze zwischen 

der EU und Russland ist er ein optimaler Standort für 
Unternehmen. Planmäßige Routen in die Ostseeregion 

und nach Europa erö� nen Ihnen die ganze Welt. 
Umfassender Service und weitreichende Erfahrung 

machen ihn zu Ihrer besten Wahl.

 www.haminakotka.fi   •  marketing@haminakotka.fi  

DDDDaaaaasssss fififififi nnnnnnnnniiiiisssscchhe 
HHHHHaaaauuuuppppttttttttooorr zzur Welt 

INTERESSIERT AN TREFFEN MIT DEN FINNISCHEN 
UNTERNEHMEN? KONTAKTIEREN SIE UNS:
Mikaela Jaanti | +358 50 5555308
mikaela.jaanti@dfhk.fi

von Wachstumsunternehmen. Am besten schneidet Dänemark 
ab, Schweden folgt nach Finnland an dritter Stelle, Deutsch-
land auf Platz 8.

Eine erhöhte Kapazität in der Generierung von Innovatio-
nen im Frühstadium, eine große Anzahl von Patenten und die 
Sicherung von Private-Equity-Investitionen für Neugeschäfte 
wirken sich günstig auf die Platzierung Finnlands aus. Finn-
land zeichnet sich zudem durch eine Großzahl von Arbeits-
plätzen im Bereich der erneuerbaren Energien aus. Negativ 
beeinflussen das Ranking des nordischen Landes die Unfähig-
keit, Investitionen in erneuerbare Energien anzuziehen sowie 
Innovationen zu kommerzialisieren und diese ins Ausland zu 
exportieren. Insbesondere hier besteht Kooperationspotential 
für deutsche Unternehmen.

B2B-Workshop „High-Performance Buildings“ in Berlin
Am 9. Oktober 2017 organisiert die Deutsch-Finnische Han-
delskammer gemeinsam mit der finnischen Exportförde-
rungsgesellschaft Finpro ein B2B-Seminar zum Thema 
High-Performance Buildings in der Botschaft von Finnland in 
Berlin.

Im Rahmen der Veranstaltung informieren Fachreferenten 
unter anderem über die Geschäftsmöglichkeiten in dem nor-
dischen Land, und finnische Cleantech-Unternehmen präsen-
tieren neueste Innovationen und Dienstleistungen im Bereich 
Gebäudetechniklösungen und Smart Buildings. Building In-
formation Modeling (BIM) zählt ebenfalls zu den Themen des 
Workshops. Im Anschluss an die Präsentationen gibt es die 
Möglichkeit zu vorab vereinbarten Treffen mit den finnischen 
Unternehmen sowie reichlich Zeit zum Networking.

In erster Linie richtet sich der Workshop an 
- immobilieneigentümer und Projektentwickler
- bauträger
- energiekonzerne sowie 
- (technische) Designer und Architekten. 

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos.

Das dreitägige Programm der Reise setzt sich neben dem 
Workshop am 9. Oktober aus dem Besuch relevanter Unter-
nehmen und Projekte zum Thema „High-Performance Buil-
dings“ an den darauffolgenden Tagen zusammen.

Bei Interesse können deutsche Unternehmen den finni-
schen Teilnehmern eigene Referenzprojekte vorstellen und 
erste Kontakte mit diesen knüpfen. 
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WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN | 

AB DEM 1.9.2017  führt Finnland eine  
Meldepflicht für Unternehmen, die 
Mitarbeiter in das nordische Land 
entsenden, ein. Dies betrifft alle Ent-
sendungen, unabhängig von ihrer 
Einsatzdauer. Ausgenommen sind 
konzerninterne Entsendungen bis zu 
max. fünf Arbeitstagen. Die Ausnahme 
gilt nicht für die Baubranche.

Die Meldung ist vor dem Beginn 
des Arbeitseinsatzes oder spätestens 
am ersten Arbeitstag an die Arbeits-
schutzbehörde abzugeben. Zu mel-
den sind u.a. Informationen über das 
Unternehmen, den Auftraggeber, das 
Generalunternehmen (im Baugewer-
be), den Vertreter, den Mitarbeiter, den 
Beginn und die Dauer der Entsendung, 
den Einsatzort und die Branche. Ei-
ne erneute Meldung wird erforderlich, 
wenn die Daten sich ändern. 

Weitere Informationen:
Sisko Kilvensalmi
+358 9 6122 1227
sisko.kilvensalmi@dfhk.fi

LAUT EINER AKTUELLEN  Studie der Uni-
versität Vaasa und der Turku School of 
Economics der Universität Turku ge-
winnen Sprachkompetenz und beson-
ders Kenntnisse mehrerer Sprachen im 
internationalen Geschäftsleben immer 
mehr an Bedeutung.

Die Studie „Sprachen in der inter-
nationalen Geschäftskommunikation in 
Finnland“ wertete die Antworten von 272 
finnischen Mitarbeitern mit Kontakt zu 
deutschsprachigen Geschäftspartnern 

Deutschkenntnisse zahlen sich aus
aus. Neben den Landessprachen zählen 
Englisch und Deutsch zu den am meisten 
verwendeten Sprachen in der geschäftli-
chen Kommunikation. 78 % der Befrag-
ten schreiben regelmäßig auf Deutsch, in 
der mündlichen Kommunikation kommt 
die Sprache noch häufiger zum Einsatz: 
bei 85 % der Befragten.

Den Ergebnissen nach behauptet sich 
Deutsch weiterhin im beruflichen Kon-
text: 83 % sind der Ansicht, dass die Be-
deutung von Deutsch im Berufsleben 

DER DEUTSCHE  Technologiekonzern Siemens und die fin-
nische technologische Forschungszentrale VTT haben eine 
Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Forstwirtschaft 
vereinbart. Die Kooperation wird den Aufbau von Ökosys-
temen, die Entwicklung neuer Prozesse für die Forstwirt-
schaft, technologische Lösungen und die Modernisierung 
von VTTs Pilotzentrale Bioruukki beinhalten. 

Das Ziel ist es, Prozessmuster zu entwickeln, die im 
sich verändernden Umfeld erforderlich sind und von de-
nen die gesamte finnische Forstwirtschaft profitiert. Daher 
werden sich an der Kooperation neben Forstunternehmen 
Prozesskenner wie Consulting-Unternehmen, Start-ups 
und Erstausrüster (OEM) aus der Industrie beteiligen. 

Siemens und VTT 
entwickeln digitale 
Forstwirtschaft

Neue Meldepflicht 
bei Mitarbeiterent-
sendungen

in Zukunft gleich bleibt bzw. weiter zu-
nimmt. Für alle Befragten gehören mehr-
sprachige Situationen heute zum Alltag.

Auch aus wirtschaftlicher Sicht zah-
len sich die Sprachkenntnisse aus: 86 % 
der Respondenten waren der Ansicht, 
dass ihr Unternehmen aufgrund von 
Mitarbeitern mit Deutschkenntnissen 
bessere Geschäftschancen hat. 21 % ga-
ben an, dass ihnen Aufgrund fehlender 
Deutschkenntnisse Geschäftschancen 
entgangen waren. 
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ENDE JUNI ERÖFFNETE  der Automobilzulieferer Behr-Hella  
Thermocontrol GmbH (BHTC) ein neues Forschungs- und Ent-
wicklungszentrum im finnischen Tampere. BHTC gehört welt-
weit zu den führenden Unternehmen im Bereich Klimabedie-
nung und Thermomanagement für die Automobilindustrie. 
Das Unternehmen plant bis Anfang 2018 mehr als 20 Entwick-
lungsingenieure im neuen Zentrum einzustellen. 

Behr-Hella Thermocontrol 
eröffnet Forschungseinheit  
in Tampere

 | WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

Kone kauft saarländischen 
Aufzugsdienstleister
DAS FINNISCHE Industrieunternehmen Kone erwirbt das Nonn-
weilerer Unternehmen Alois Kasper GmbH. Die Alois Kasper 
GmbH ist auf den Vertrieb von Aufzügen, Produkten und Dienst-
leistungen spezialisiert. Das 1945 gegründete Unternehmen 
beschäftigt etwa 80 Personen und ist vor allem im Saarland und 
im Raum Frankfurt tätig.

Das an der Börse Helsinki notierte Industrieunternehmen 
Kone Corporation zählt zu den größten Aufzugsanlagen- und 
Fahrtreppenproduzenten der Welt. Der Hauptsitz des Unter-
nehmens befindet sich in Helsinki. Im Jahr 2016 belief sich der 
Umsatz auf 8,8 Mrd. Euro und das Unternehmen beschäftigte 
51.000 Mitarbeiter. 

R e c h t s a n w ä l t e

E R GM A N N

   Erneuerbare Energien

   Anlagenbau und Infrastruktur

   Umwelt und Verwaltung

   Immobilien und M&A

   Vertragsgestaltung

   Schiedsverfahren und Prozesse

Investitionen

Projekte

Transaktionen

in Finnland

www.bergmann.fi

Lufthansa führt Verbindung 
Frankfurt-Kuusamo ein
IM KOMMENDEN Winterflugplan führt Europas größte Flugge-
sellschaft Lufthansa eine neue Verbindung zwischen Frank-
furt und dem nordfinnischen Kuusamo ein. Von Frankfurt ha-
ben die Passagiere Anbindung zu 174 Zielen in 71 Ländern.

Die Flüge werden vom 23. Dezember 2017 bis 24. März 
2018 einmal die Woche samstags durchgeführt. Kuusamo 
wird das vierte Flugziel in Finnland, das von Deutschland aus 
angeflogen wird. Aufgrund seiner Natur und des nahegele-
genen Skigebiets Ruka zählt Kuusamo zu den wichtigsten 
Touristenzentren Finnlands. 
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DURCHSTARTER DER ZUKUNFT | 

Die MotionPro Oy gibt es of-
fiziell seit Oktober 2016, die 
Idee für das Unternehmen 
reifte aber schon viel län-
ger. In 30 Sekunden bis zwei 

Minuten fassen die Erklärvideos des 
Unternehmens die wichtigsten Nach-
richten der Auftraggeber zusammen. 
Dabei handelt es sich u.a. um Unter-
nehmensvorstellungen, Promotionsvi-
deos, Inhalte für soziale Medien oder 
interne Schulungen.

Heutzutage wird man mit Informa-
tionen überflutet und jeder hat we-
nig Zeit. Doch zwei Minuten hat jeder, 
dachten sich die Unternehmensgrün-
der Nils Eric Bürgi und Michael Herr-
mann. „Es besteht ein großer Bedarf, 

die Informationsflut zu komprimieren 
und das Wichtigste in Kürze wiederzu-
geben. Ich sehe eine Zukunft mit viel 
Potential“, kommentiert Bürgi.

Im MotionPro-Büro in den Räumen 
der StartBAHN* in Helsinki arbeiten drei 
Personen, insgesamt kann das Unter-
nehmen auf einen Pool von ca. 35 Per-
sonen zugreifen: Copywriter, Grafiker, 
Sprecher etc. Seit April ist das Unter-
nehmen auf dem schwedischen Markt 
aktiv, seit Ende Juni in Großbritannien. 
„Wir sind stolz auf unser rapides Wachs-
tum und versuchen uns täglich weiter-
zuentwickeln. Zuerst wollen wir uns in 
den neu erschlossenen Märkten etab-
lieren, bevor wir eventuelle weitere Ziel-
märkte in Angriff nehmen“, sagt Bürgi. 

In zwei Minuten  
die Welt erklärt

*StartBAHN ist der Co-Working-Space der Deutsch-Finnischen Handelskammer im Zentrum von 
Helsinki, der Jungunternehmen neben Büroräumen ein umfassendes Dienstleistungspaket auf 
den deutschen Markt bietet. Lufthansa ist Partner der StartBAHN.

Das Kernteam von MotionPro Oy: Risto Lusua, Ted Strandfelt und Nils Bürgi.

„definitiv“ im 
neuen Look
Zur ersten Ausgabe des Jahres 
2017 haben wir der „definitiv“ 
ein neues Äußeres verpasst. 
33 Personen haben sich an der 
Umfrage zum Relaunch beteiligt, 
vielen Dank dafür!

Hier die Ergebnisse  
zusammengefasst:

 12 / 28 SEHR GUT

15 / 28 GUT

 1 / 28 
KEINE  

   MEINUNG

In welchem Format lesen  
Sie das Magazin am liebsten?

31 / 33 PRINT

 2 / 33 ONLINE

 0 / 28 
BEFRIEDIGEND

   AUSREICHEND
   MANGELHAFT
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+358 9 6122 1247 
markus.majer@dfhk.fi 

STECKBRIEF:
Name: Markus Majer
Position: Leiter der Rechtsabteilung
Seit wann bei der AHK: 2012

jedoch, ihre Inlandsmärkte durch viel subtilere Maßnahmen 
gegen innereuropäische Konkurrenz zu schützen. Damit ver-
lagert sich auch der Beratungsbedarf der Unternehmen. Ein 
gutes Beispiel dafür sind die sehr weitgehenden Anforderun-
gen, denen ausländische Unternehmen begegnen, wenn sie 
Arbeitnehmer nach Finnland entsenden.

Im Laufe meiner AHK-Laufbahn hat sich  
bei mir am besten eingeprägt…
… das finnische Recht, vor allem das Arbeitsrecht!

Am meisten freue ich mich darauf…
… zu sehen, ob die Europäisierung des Rechts auch in sen-
siblen Bereichen wie dem Arbeits-, Steuer- und Gesell-
schaftsrecht weiter voranschreitet oder ob es eher zu einer 
Gegenbewegung kommt – oder vielleicht beides, in unter-
schiedlichen Teilen der EU? Juristen sind schlechte Wahrsa-
ger. 

Zu meinen Hauptaufgaben gehört … 
In der Handelskammer habe ich zwei Hüte auf: Zum einen 
berate ich Kunden – meist deutsche Unternehmen in Fragen 
des finnischen Rechts, und zwar vor allem des Arbeitsrechts. 
Zum anderen bin ich intern für die rechtlichen Angelegenhei-
ten der Kammer und deren Tochtergesellschaft DEinternatio-
nal Oy zuständig.

Am meisten gefällt mir an meiner Arbeit…
… dass sie einen umfassenden Blick auf die rechtlichen Her-
ausforderungen vermittelt, denen Unternehmen im innereu-
ropäischen Handel heutzutage begegnen. Es ist interessant 
zu beobachten, wie sich die Europäisierung der Rechtsord-
nungen und die Verwirklichung des Binnenmarktes aus-
wirken. Vor allem die Warenverkehrsfreiheit und der freie 
Dienstleistungsverkehr haben dafür gesorgt, dass die klassi-
schen Markteintrittshemmnisse verschwunden sind. Die Mit-
gliedstaaten – Finnland ist da keine Ausnahme – versuchen 

Die Mitarbeiter hinter  
den Kulissen kennenlernen

 | DIE MACHER
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Strategischer Investor stärkt 
Finnlands Forschung 

zu autonomer Schifffahrt
Der Schiffbaustandort Finn-

land will bis 2025 die welt-
weit ersten Produkte und 
Dienstleistungen für die 
unbemannte und autono-
me Schifffahrt einführen 
sowie ein global führen-
des Ökosystem in diesem 
Feld etablieren. Dabei wird 

er durch neue Investitio-
nen von Antriebssystemher-

steller Rolls-Royce gestärkt. 
Rolls-Royce gab im März 2017 

bekannt, im südwestfinnischen Turku 
ein Forschungszentrum für Fernsteuerung 

und autonome Schiffe aufzubauen, um sowohl 
weitere Produkte und Dienstleistungen für landbasierte Kon- 
trollzentren als auch Lösungen mithilfe künstlicher Intelli-
genz zu entwickeln.

Die Entscheidung erfolgte gleichzeitig mit der Ankündi-
gung der finnischen Förderagentur Tekes, die Rolls Royce- 
Forschung in Finnland finanziell in unbekanntem Umfang zu 
unterstützen. Außerdem gab der Schiffbauzulieferer im ver-
gangenen Jahr bekannt, seine Propellergondelherstellung im 
finnischen Rauma zu erweitern und dafür rund 57 Mio. Euro 
in eine modernisierte Produktionsanlage zu investieren. 

Zahlreiche Forschungscluster für maritime Technologien
Rolls-Royce gehört in der Schiffstechnologie-Forschung 
schon jetzt zu den wichtigen Akteuren in Finnland. Das Un-
ternehmen engagiert sich in zahlreichen Forschungsgruppen 

und Initiativen zur autonomen Schifffahrt. Dazu gehört auch 
die von Tekes im Rahmen des Forschungsprogramms für die 
Arktische See geförderte „Advanced Autonomous Waterbor-
ne Applications Initiative (AAWA)“, in der sowohl autonome 
als auch Fernsteuerungslösungen für Schiffsmaschinen, 
-navigation und andere Funktionen entwickelt werden sollen. 
Nach Auswertung von Germany Trade & Invest sind über 160 
finnische Unternehmen und Organisationen mit unterschied-
lichen Schwerpunkten in Forschungsprojekten zu maritimen 
Technologien aktiv.

In der gemeinsamen Forschungsinitiative „One Sea - Au-
tonomous Maritime Ecosystem“ wollen die erfahrenen Unter-
nehmen ABB, Cargotec, Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, 
Tieto und Wärtsilä ihre Kompetenzen bündeln und unter der 
Führung der Organisation DIMECC abgestimmte Produkte 
und Dienstleistungen entwickeln. Das Ziel ist, von Menschen 
verursachte Unfälle zu reduzieren, den ökologischen Fußab-
druck zu verbessern und Effizienzsteigerungen zu ermögli-
chen. Dafür hat das Konsortium einen Fahrplan bis 2025 auf-
gestellt.

Danach sollen schon 2017 Fernüberwachungssysteme 
entwickelt werden, bevor 2020 Fernsteuerungslösungen für 
noch bemannte Schiffe zur Verfügung stehen, die bis 2025 
dann einen vollständig autonomen Schiffsverkehr ermögli-
chen können. Ab 2035 soll nach den Plänen von Rolls-Royce 
die autonome Hochseeschifffahrt automatisiert und unbe-
mannt möglich sein.

Um den Verkehr zu gewährleisten, müssen aber auch in-
ternationale Standards geschaffen werden, die Finnlands 
Ministerium für Transport und Kommunikation (Liikenne- ja 
Viestintäministeriö) sowie die finnische Behörde für Verkehrs-
sicherheit (Trafi) bei der zuständigen International Maritime 
Organization (IMO) vorantreiben wird. Über die „Digital Baltic 
Sea Initiative“ möchte die finnische Regierung für den Ost-

Finnland treibt die  
autonome Schifffahrt voran
Wärtsilä, Rolls-Royce und die Meyer-Gruppe: In Finnland tummeln sich die gro-
ßen Player im Schiffbau und bilden damit einen etablierten Forschungsstandort 
für die Technologien der Schifffahrt von morgen. Bis zum Jahr 2025 wird das 
maritime Forschungscluster erste technische Lösungen für die autonome Schiff-
fahrt entwickeln. In der zweiten Jahreshälfte 2017 können sich deutsche Unter-
nehmen für Forschungskooperationen bewerben.

AUTOR MARC LEHNFELD, GERMANY TRADE AND INVEST (GTAI) BILDER WITH COMPLIMENTS BY ROLLS-ROYCE
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seeraum bereits eine entsprechende 
digitale Cloud-Infrastruktur für den Da-
tenaustausch schaffen.

Fördermittel für deutsch-finnische  
Kooperationsprojekte in Vorbereitung
Deutsche Mittelständler, die eine Koope-
ration mit einem finnischen Unterneh-
men oder einer Forschungseinrichtung 
planen, können ihr grenzüberschreiten-
des Forschungsprojekt bald auch staat-
lich fördern lassen. Das vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie 
finanzierte Zentrale Innovationspro-
gramm Mittelstand (ZIM) bereitet dazu 
in der zweiten Jahreshälfte 2017 einen 
deutsch-finnischen Forschungscall 
(Aufruf zur Einreichung von Projektvor-
schlägen für Forschungskooperationen) 
mit der staatlichen Förderagentur Te-
kes in Finnland vor. Auch Unternehmen 
jenseits des Schiffsbaus können eine 

Förderung durch das technologieof-
fene Programm beantragen. 

Förderfähig sind mittelständische 
Unternehmen mit weniger als 500 
Beschäftigten und entweder einem 

Jahresumsatz von weniger als 50 Mio. 
Euro oder einer Bilanzsumme unter 43 
Mio. Euro. Pro Unternehmen sind dann 
bestimmte Kosten in Höhe von maximal 
380.000 Euro zuwendungsfähig. Bei ei-
ner Höchstförderquote von 55 %, die für 
kleine Unternehmen gilt, ist damit eine 
Höchstförderung von 209.000 Euro er-
reichbar. Interessierte deutsche Mittel-
ständler sollten bereits jetzt mit ihren 
Kooperationspartnern über eine mög-
liche ZIM-Nutzung sprechen oder mit 
der Partnersuche beginnen, um für den 
begrenzten Antragszeitraum gerüstet zu 
sein.

Kreuzfahrtschiffbau mildert teilweise 
Folgen der Containerschiffkrise
Finnland ist in der Forschung für mariti-
me Technologien ein attraktiver Standort 
für ausländische Unternehmen. Zu den 
rund 900 Branchenunternehmen zählt 
nicht nur ein breites Netzwerk spezia-

Weitere Informationen von Germa-
ny Trade & Invest zur Konjunktur- 
und Branchenentwicklung, länder-
spezifische SWOT-Analysen und 
sonstige Großprojekte stehen auf 
der Länderseite zu Finnland zur 
Verfügung.

www.gtai.de/finnland

lisierter Unternehmen, wie der Schiffs-
motorenhersteller Wärtsilä oder der zur 
Cargotec-Gruppe gehörende Anbieter 
von Frachtverladetechnik MacGregor, 
sondern auch acht Schiffswerften, da-
runter die Turku Werft der deutschen 
Meyer-Gruppe.

Wie die internationale Konkurrenz lit-
ten 2016 auch die finnischen Zulieferer 
unter starken Umsatzeinbrüchen. Der 
niedrige Ölpreis sorgte global für niedri-
gere Investitionen im Offshore-Geschäft 
und senkte die Frachtpreise. Außerdem 
hemmt die Überkapazität bei Container-
schiffen neue Schiffsaufträge und Moder-
nisierungsinvestitionen. Im Kontrast dazu 
sorgt die Turkuer Werft der deutschen 
Meyer-Gruppe mit seinen bis 2024 gesi-
cherten Aufträgen für Kreuzfahrtschiffe 
für eine hohe Auslastung bei seinen fin-
nischen Zulieferern. 

Nach den zuletzt verfügbaren Struk-
turdaten des finnischen Branchenver-
bands Meriteollisuus für das Jahr 2014 
beschäftigten die Schiffbauer und ihre Zu-
lieferer rund 30 000 Mitarbeiter bei einem 
Jahresumsatz von circa 8 Mrd. Euro und 
einem hohen Exportanteil von 90 %. 
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Von der Isar an die Ostsee
Isabel Hölzl übernahm im August 2017 die Leitung des Goethe-Instituts Finnland. Die Münchene-
rin mit portugiesischen Wurzeln hat ihre Interessen zum Beruf gemacht. Nach einem Studium 
von klassischem und zeitgenössischem Tanz begann sie ihre berufliche Laufbahn in Brasilien als 
Kulturmanagerin für internationale Produktionen, anschließend war sie im Goethe-Institut São 
Paulo tätig. Seit Dezember 2015 arbeitete sie als Referentin im Fachbereich Theater und Tanz in 
der Zentrale des Goethe-Instituts in München, bevor sie nach Helsinki wechselte.

Mit welchen Erwartungen kommen Sie nach Finnland?
In São Paulo haben die Hochhäuser die Sicht genommen und in 
München standen die Berge vor der Tür, in Finnland erhoffe ich 
mir eine Horizonterweiterung. Die lokale Perspektive, aus der 
man auf die Welt schaut, beeinflusst die Kultur, Sprache und 
das Miteinander von Menschen. Das Goethe-Institut arbeitet 
ortsspezifisch und sehr eng mit lokalen Partnern zusammen 
und gleichzeitig in einem weltweiten Netzwerk. Es hat die Mög-
lichkeit, ganz lokale Fragen über Grenzen hinweg an entfernte 
Orte zu stellen und Brücken zu schlagen. Am Goethe-Institut 
Finnland möchten wir europaweit und darüber hinaus diese 
Möglichkeit der Horizonterweiterung bespielen.

Was sind die ersten drei Sachen,  
die Sie sich in Finnland vorgenommen haben?
Das bisschen Finnisch, das ich bis dahin gelernt habe, beim 
Bestellen eines Kaffees – erfolgreich – anzuwenden. In der 
Sauna mir und meiner Familie die Akklimatisierung zu erleich-
tern. Und natürlich tief in die Kultur Finnlands einzutauchen, 
was bei der Vielzahl an Festivals im August und den großen 
Feierlichkeiten zu Suomi 100, zu denen auch das Goethe-Insti-
tut beiträgt, wunderbar möglich ist.

Was erzählen Sie jemandem,  
der das Goethe-Institut noch nicht kennt, als Erstes?

Im Goethe-Institut begegnet man Kultur(en) aus Deutsch-
land, lernt Deutsch zu sprechen und kann umgeben von 
aktueller Literatur und noch tagesaktuelleren Medi-
en verweilen. In Finnland stößt man auf die Arbeit des 
Instituts nicht nur in der Salomonkatu in Helsinki. Am 
liebsten entwickeln wir mit Festivals, Museen und Kul-
turhäusern, sowie Bibliotheken und Schulen gemein-
same Projekte. Bei der Vielzahl an Veranstaltungen 
hält man sich am besten online auf dem Laufenden, wo 
und wann sich das Goethe-Institut mit einem Gast aus 
Deutschland an der finnischen Kulturszene beteiligt. 

Interview mit der neuen Leiterin  
des Goethe-Instituts Finnland

Das Goethe-Institut ist das 
weltweit tätige Kulturinstitut der 
Bundesrepublik Deutschland. 
Es fördert die Kenntnis der 
deutschen Sprache im Ausland 
und pflegt die internationale 
kulturelle Zusammenarbeit.

BILD LOREDANA LA ROCCA

MEHR INFORMATIONEN ZU DEN 
VERANSTALTUNGEN UND KURSEN:
goethe.de/finnland
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SUOMI

Avaus Marketing Innovations Oy, Helsinki
Konsultointi/markkinointi/PR
www.avaus.fi 

Franz Dietrich Protective Coating Oy, Ulvila
Rakennusala
www.dietrich.de 

Hansa Kontakt Oy, Liperi 
Maa-, metsä- ja kalatalous
www.halain.fi 

MAN Diesel & Turbo Sverige AB,  
finnische Zweigniederlassung, Turku
Koneenrakennus 
dieselturbo.man.eu

Nordic Choice Hotels, Helsinki 
Majoitus- ja ravitsemustoiminta 
www.nordicchoicehotels.fi

Opinahjo Oy, Espoo
Koulutus
www.opinahjo.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy  
Finnish Industry Investment Ltd, Helsinki 
Pankki-, finanssi- ja vakuutusala
www.tesi.fi 

Tella Oy, Kurikka 
Tekstiili- ja vaateteollisuus
www.tella.fi 

SAKSA

bdg Consulting GmbH, Berlin 
Konsultointi/markkinointi/PR
www.businessdevelopmentgermany.com

Lödige Systems GmbH, Warburg-Scherfede  
Koneenrakennus 
www.lodige.com

Outotec GmbH & Co. KG, Oberursel
Kaivostoiminta ja louhinta
www.outotec.com

Von der Isar an die Ostsee

TOIVOTAMME SEURAAVAT YRITYKSET UUSINA JÄSENINÄ 
TERVETULLEIKSI KAUPPAKAMARIIMME.

 | UUDET JÄSENET

42
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Suomen Clarion -hotellit kuuluvat yksi-
tyiseen pohjoismaiseen yli 190 hotellin 
Nordic Choice Hotels -ketjuun.

Vuonna 2016 rakennetut ja avatut 
hotellit Clarion Hotel Helsinki ja Cla-
rion Hotel Helsinki Airport tarjoavat ta-
sokkaan vaihtoehdon kansainväliseen 
business- ja kongressimatkustukseen. 
Lisätietoja sopimushinnoista Kauppa-
kamarin jäsensivuilta. 

YHTEYSTIEDOT:
Jari Sampakoski | +358 40 500 7751 
jari.sampakoski@choice.fi
www.nordicchoicehotels.fi

Nordic Choice 
Hotels

BDG on johtavia yrityksiä, kun kyseessä on yrityksen 
liiketoiminnan kehitys ja jälleenmyynti Saksassa. 
Laajan asiantuntijatiimin ansiosta asiakkaat saavat 
välittömästi konkreettista konsultointi- ja myynti-
neuvontaa yhden luukun periaatteella. Koestetun ja 
tuloshakuisen lähestymistavan fokus on asiakkaan 
myynti- ja markkinointimenestys. 

BDG Sales Process -myyntiprosessimme avulla 
pystymme varmistamaan myynnin maksimoinnin ja 
antamaan suosituksia siitä, miten markkina-ase-
maa voidaan kehittää. Olemme ISO-sertifioituja ja 
meillä on toimistot Berliinissä ja Kölnissä. 

bdg Consulting GmbH

FinDe Business Consulting
FinDe Business Consultingilla on yli 20 vuoden ko-
kemus ja erikoisosaamista eri alojen kansainvälis-
tymisestä. Tarjoamme palveluja sekä suomalaisil-
le että saksalaisille yrityksille niiden pyrkiessä EU:n 
markkinoille. Tähän kuuluu kansainvälinen hen-
kilöstöhaku ja rekrytointi organisaation eri tasoil-
le, Business Coaching, kuin myös markkinointi- ja 
myyntituki Euroopan markkinoilla sekä koulutusta 
Euroopan liikekulttuurien tuntemukseen. Olemme 
erikoistuneet avaamaan ovia ja luomaan mahdolli-
suuksia – sekä yrityksille että uralle Euroopassa. 

Opinahjo tarjoaa talous- ja palkkahallinnon verk-
kokoulutusta, jonka avulla ammattitaidon ylläpi-
täminen helpottuu, kun matkustamiseen ja kou-
lutuksissa istumiseen käytettävä aika vähenee. 
Yritys tarjoaa 50 kouluttajan voimin yli 160 koulu-
tusta vuosittain. Opinahjo on laajentunut vuosien 
2016 ja 2017 aikana Norjaan ja Ruotsiin. Yrityksen 
tavoitteena on aloittaa toiminta myös muualla Eu-
roopassa. 

YHTEYSTIEDOT: 
Johanna Pfeiffer | +49 151 142 707 95
johanna.pfeiffer@finde-consulting.com | www.FinDe-Consulting.com

Opinahjo

YHTEYSTIEDOT: : 
Johannes Jokelin
+358 50 591 3530
johannes.jokelin@opinahjo.fi
opinahjo.fi

YHTEYSTIEDOT:
Thim Werner | +49 221 64 00 90 88 | info@businessdevelopmentgermany.com
www.businessdevelopmentgermany.com
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Lödige  
Systems GmbH

YHTEYSTIEDOT:  
Daniel Conze
+49 5642 702-437
d.conze@lodige.com
www.lodige.com

 | UUSI PREMIUM PARTNER

HALAIN patentoidun kasvukiinnikkeen avulla voi-
daan asentaa nopeasti mm. linnunpönttöjä, riista-
kameroita, led-valaisimia, sähköjohtoja, mainoksia 
ja opasteita vahingoittamatta kasvavaa puuta. HA-
LAIMEN keskeisiä ominaisuuksia ovatkin sen eko-
logisuus: se ei anna puun kärsiä ja sen voi kiinnittää 
uudelleen ja uudelleen, kun se irrotetaan kiinnitys-
puusta tai tolpasta seuraavaan. HALAIN on valmis-
tettu ympäristöystävällisestä, kierrätettävästä ja va-
paasti energiana hyödynnettävästä kestomuovista 
(PEHD). 

Hansa Kontakt Oy

MotionPro Oy
MotionPro Oy on yksityisomistuksessa oleva yh-
tiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Olem-
me erikoistuneet liikkuvaan kuvaan ja grafiikkaan 
– teemme suosittujen selitysvideoiden ohella myös 
lyhyitä elokuva-, TV- ja Youtube-mainosspotte-
ja. Tiimiimme kuuluu 35 erittäin motivoitunutta ja 
ammattitaitoista copywriteria, graafikkoa, motion 
graafikkoa, kertojaa ja projektipäällikköä. ”Laatu ja 
asiakastyytyväisyys” on jokapäiväinen mottomme. 
Tutustukaa referensseihimme – jos vakuutuitte, ot-
takaa yhteyttä! 

YHTEYSTIEDOT: 
Nils Bürgi | +358 40 772 4844
nils@motionpro.fi | www.motionpro.fi

Lödige Industries Groupin pääkonttori sijaitsee keskellä Saksaa 
Warburgissa. Yritys on perustettu vuonna 1948 ja sillä on toimipis-
teet Euroopassa, Aasiassa, Lähi-idässä ja Yhdysvalloissa. Saksan 
Mittelstandiin kuuluva omistajajohtoinen yhtiö Lödige Industries 
Group työllistää yli 1000 ihmistä eri puolilla maailmaa.

Lödige Industries tarjoaa monialaisia kuljetusteknisiä ratkai-
suja ja on erikoistunut monimutkaisiin materiaalivirtajärjestelmi-
en logistiikkatoimintoihin. Näitä ovat mm. lentokenttäterminaalit, 
autoteollisuuden intralogistiikkajärjestelmät sekä täysautomaat-
tiset pysäköintijärjestelmät parkkihalleihin ja kerrostalojen asu-
kaspysäköintiin. Avaimet käteen -laitteistojen lisäksi yritys toimit-
taa ajoneuvohissejä, tavarahissejä ja nostopöytiä.

Lödige Industries Groupin palveluvalikoima kattaa kaiken 
suunnittelusta rakennusvaiheeseen, valmistuksesta asennukseen 
ja käyttöönottoon sekä näihin liittyvien kuljetinjärjestelmien huol-
topalvelun. Lödige Industries toimitti vuonna 2015 Euroopan suu-
rimman täysin automatisoidun parkkitalon DOKK1:lle Tanskan 
Aarhusissa. Palvelua täydentää Lödige Industries Groupin War-
burgissa ylläpitämä 24/7-etäpalvelu, jonka avulla tuetaan maail-
manlaajuisesti paikan päällä toimivaa asiakastukea. 

YHTEYSTIEDOT: 
Matti Yrjänä | +358 50 5535075 
matti@halain.fi | www.halain.fi 
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VUODEN MAKEIN FINDELOUNGE odottaa jo nurkan takana: järjestäm-
me yhteistyössä Fazer-konsernin kanssa seuraavan tapahtuman 26.  
lokakuuta Fazerin vierailukeskuksessa Vantaalla. Lisätietoja ja  
ilmoittautuminen: www.dfhk.fi 

Järjestimme 24. elokuuta toista kertaa vain naisille suunnatun 
FinDeLadiesLounge-verkostoitumistilaisuuden yhteistyössä Sokos 
Hotelsin kanssa. Osallistujat nauttivat Solo Sokos Hotel Tornin hen-
keäsalpaavista näkymistä Helsingin yllä kuohuviinin kera. Lisäksi he 
pääsivät tutustumaan syksyn meikkisuuntauksiin. 

Vuoden makein  
FinDeLounge 26. lokakuuta!

SAKSALAIS-SUOMALAISEN KAUPPAKAMARIN 
jäsenenä olet osa vahvaa verkostoa, johon 
kuuluu noin 650 saksalaista ja suomalais-
ta yritystä. Olemme luoneet käyttöösi uu-
den jäsenlogon, jonka avulla voit viestittää 
muille olevasi Kauppakamarin jäsen ja osa 
Kauppakamarin verkostoa sekä aktiivinen 
toimija saksalais-suomalaisessa kaupassa. 

LISÄTIETOJA JA LOGOJEN LATAUS KIRJAUTU-
MALLA KAUPPAKAMARIN JÄSENSIVUILLA  
www.dfhk.fi

Kauppakamarin 
jäsenille uusi jäsenlogo

© Fazer/Valtteri Kantanen

ARTO WAROMA TOIMI Kauppakama-
rin johtokunnassa 18 vuotta. Vuoden 
2017 jäsenkokouksessa hän ei enää 
asettunut ehdolle. Arto Waroma oli 
aktiivisesti mukana Kauppakamarin 
toiminnassa yli 20 vuotta, josta pit-
kään Bayerin edustajana. Kiitämme 
häntä pitkäaikaisesta panoksesta 
Kauppakamarin toiminnassa. Hä-
nelle myönnettiin Kauppakamarin 
mitali 7. toukokuuta 2017 pidetyssä 
johtokunnan kokouksessa. 

jäsenenä olet osa vahvaa verkostoa, johon 

jäsenille uusi jäsenlogoKauppakamarin 
mitali myönnetty 
Arto Waromalle
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VIIME VUOSINA KAKSI uutta aihealuet-
ta on noussut osaksi Saksalais-Suo-
malaisen Kauppakamarin toimintaa: 
startupit ja Saksan kauppakamarien 
maailmanlaajuisen ulkomaanverkoston 
avautuminen suomalaisyrityksille. Jäl-
kimmäinen konkretisoitui, kun Saksan 
teollisuus- ja kauppakamarien katto-

järjestö DIHK, Keskuskauppakamari ja 
Saksalais-Suomalainen Kauppakamari 
allekirjoittivat aiesopimuksen helmiku-
ussa 2017.

Edistääkseen näitä kahta tulevai-
suuden aihealuetta sekä vastatakseen 
muuttuvien markkinoiden tarpeisiin 
Saksalais-Suomalainen Kauppakamari 

on perustanut Global Networks & Inno-
vations -osaston. Uuden osaston johtoon 
nousee Market Entry & Business De-
velopment -osaston johtaja Glenn Gas-
sen. Hän on toiminut pitkään kummankin 
aihealueen parissa ja tuo uuteen tehtä-
väänsä luovaa innovaatiopotentiaalia. Li-
säksi hän on erinomaisesti verkottunut. 

Deutsch-Finnischer Digisummit  
kokoaa asiantuntijat Dortmundiin
DEUTSCH-FINNISCHER DIGISUMMIT -ta-
pahtuma järjestetään yhteistyössä IHK 
Dortmundin kanssa 5.10.2017 Dortmun-
dissa. Tapahtuman aiheena on ”Hyödyn-
tämättömät liiketoimintamahdollisuudet 
– FINdustrie 4.0“.

Tapahtumassa nostetaan esiin suo-
malaisia Industrie 4.0 -innovaatioita se-
kä esitetään IIoT:n lähitulevaisuuden 
ratkaisuja, jotka perustuvat konkreet-

tisiin yritysesimerkkeihin. Tämän li-
säksi tapahtumassa esittäytyvät Kaup-
pakamarin Industrie 4.0 -ohjelmaan 
osallistuvat yritykset.

Tapahtuma tarjoaa erinomaisen ver-
kostoitumis- ja ajatustenvaihtomahdol-
lisuuden saksalaisille ja suomalaisille 
yrityksille, sillä myös tapahtumaa edel-
tävänä päivänä osallistuville yrityksille 
järjestetään verkostoitumistilaisuus. 

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN: 
Elina Annala | +358 50 598 1735   
elina.annala@dfhk.fi 
www.dfhk.fi/digisummit

Kauppakamarin uusi  
Global Networks & Innovations -osasto  
keskittyy startupeihin ja AHK-verkostoon

YHTEISTYÖSSÄ:
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SAKSAN SUOMEN-SUURLÄHETTILÄS Dorothee Janetzke-Wenzel 
jakoi Liikesaksan tutkinnon (Prüfung Wirtschaftsdeutsch In-
ternational, PWD) suorittaneille todistukset Saksan suurlähe-
tystössä järjestetyssä juhlatilaisuudessa 2.6.2017. Tutkinnon 
suoritti tänä vuonna Turun kauppakorkeakoulun ja Hanke-
nin opiskelijoiden lisäksi opiskelijoita myös Åbo Akademista. 
Kaikki yhdeksän osanottajaa läpäisivät tutkinnon. Kaksi en-
simmäistä opinahjoa valmistaa opiskelijoitaan tutkintoon eri-
tyisen valmennuskurssin avulla. Vuodesta 2016 lähtien Goet-
he-Institut on tarjonnut tutkintoon valmentavaa kurssia myös 
ei-opiskelijoille.

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari järjestää yhteis-
työssä Goethe-Institutin kanssa vuosittain kansainvälisen 
liikesaksan kokeen. PWD-tutkinnon suorittaneet osoittavat 
pystyvänsä ilmaisemaan itseään erilaisissa saksan kieltä vaa-

tivissa työtehtävissä kuten neuvotteluissa, messuilla tai päi-
vittäisessä kommunikaatiossa liike-elämässä. Tutkinto vastaa 
kuusiportaisen tasoluokituksen viidettä (C1) tasoa eurooppa-
laisessa kielten viitekehyksessä.

Tänä vuonna parhaimman arvosanan saavutti Turun  
kauppakorkeakoulun opiskelija Juulia Bernhardt. Saksalais- 
Suomalainen Yhdistys (DFV) lahjoitti hänelle erinomaisesta  
koetuloksesta 250 euron arvoisen Friedrich-E.-Russegger- 
palkinnon. Palkinnon ojensi yhdistyksen varapuheenjohtaja 
Magnus Bargum.

”Suomessa englannin kielen osaamisen taso on niin kor-
kea, että sen avulla on vaikea erottua edukseen. Siihen tarvi-
taan jonkun toisen kielen hyvää tuntemusta – kuten esimer-
kiksi saksan!” Juulia Bernhardt totesi.

Onnittelut kaikille tutkinnon suorittaneille! 

Liikesaksan tutkinnon 
todistukset jaettiin Saksan 
Suomen-suurlähetystössä

Saksan Suomen-suurlähettiläs Dorothee Janetzke-Wenzel (kesk.)  
tutkinnon suorittaneiden ja tutkintolautakunnan kanssa.
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Suurta kiinnostusta  
Saksan kauppakamarien 
ulkomaanverkostoa kohtaan

Market Entry & 
Business Development 
-osastolle uusi johtaja
FM KAISU HALONEN (43) on aloittanut Saksalais-Suoma-
laisen Kauppakamarin Market Entry & Business Deve-
lopment (MEBUD) -osaston johtajana 15.6.2017. Hän on 
työskennellyt uransa aikana mm. Siemensillä ja Specsa-
versilla ja tuo yksikköön vuosien kokemuksen markkinoin-
nista, markkinoille meno -neuvonta-
palveluista ja messuista. Hän puhuu 
erinomaisesti saksaa.

MEBUD tarjoaa suomalaisille ja 
saksalaisille yrityksille mm. toi-
mialakohtaisia markkina-analyy-
sejä, hakee liiketoimintakump-
paneita, tukee neuvotteluissa 
ja tarjoaa mahdollisuuksia 
osallistumisiin eri ammat-
timessuille Saksassa. 

SAKSAN KAUPPAKAMARIEN ULKOMAAN-
VERKOSTON (AHK) avauduttua suomalai-
syritysten käyttöön maaliskuussa =
Keskuskauppakamari, Suomen yrittäjät 
ja Team Finland ovat tiedottaneet laa-
jasti verkoston tarjoamista mahdolli-
suuksista. Kesäkuuhun mennessä Sak-
salais-Suomalaiseen Kauppakamariin 
on ottanut yhteyttä kaksitoista suoma-
laisyritystä ja tiedustellut 14 eri maan 
liiketoimintamahdollisuuksista. En-
simmäiset hankkeet on jo käynnistetty 
kauppakamarien kanssa Espanjassa ja 
Keski-Aasiassa.

”Kauppakamari on auttanut 
selvittämään kohdemaiden 
markkinatilannetta ja liiketoi-
mintaedellytyksiä siellä. Voin 
suositella palveluita muille 
kansainvälistymisestä kiinnos-
tuneille yrityksille.” 

Johannes Jokelin
toimitusjohtaja
Opinahjo Oy

Save the date:  

5. Finnish-German 
Energy Day  
Münchenissä
SAKSALAIS-SUOMALAINEN KAUPPAKAMARI järjestää 
5. Finnish-German Energy Dayn Münchenissä huh-
tikuussa 2018, jossa keskitytään molempien maiden 
energia-alan ajankohtaisiin kehityssuuntauksiin ja 
haasteisiin. 

Tapahtuma on suunnattu julkisten palvelujen, 
energiayhtiöiden, vienti- ja tuontiyritysten sekä ener-
giapalveluyritysten päättäjille kuten myös asiantunti-
joille ja yhdistyksille. Jos olet kiinnostunut yhteistyö-
mahdollisuuksia, ota yhteyttä! 

LISÄTIETOJA: 
Elina Annala | 09 6122 1233  
elina.annala@dfhk.fi

”Saksan kauppakamariverkosto tarjoaa 
ensiluokkaisia konsultointipalveluja ympä-
ri maailmaa ja pystyy tukemaan suomalai-
syrityksiä kattavasti“, sanoo Glenn Gassen, 
joka johtaa Global Networks & Innovations 
-osastoa heinäkuusta 2017 lähtien.

Myös paikalliset toimijat ovat ver-
kostoituneet. Intiassa Suomen suurlä-
hetystö järjesti yhdessä Saksan kaup-
pakamarin kanssa business-aamiaisia 
suomalaisille ja saksalaisille yrityksil-
le. Finpron sekä Brasilian ja Shanghain 
Saksan-kauppakamarien edustajat kar-
toittivat yhteistyömahdollisuuksia. 

nista, markkinoille meno -neuvonta-
palveluista ja messuista. Hän puhuu 

MEBUD tarjoaa suomalaisille ja 
saksalaisille yrityksille mm. toi-
mialakohtaisia markkina-analyy-
sejä, hakee liiketoimintakump-
paneita, tukee neuvotteluissa 
ja tarjoaa mahdollisuuksia 
osallistumisiin eri ammat-
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Ensimmäisten Saksan maape-
rällä järjestettyjen Industrie 4.0 
-ohjelmaan kuuluvien tapahtu-
mien myötä saksalais-suoma-
lainen digikumppanuushan-

ke on edennyt liidien luontivaiheeseen. 
Hannover Messe -markkinatutkimus-
matkan ja useiden Saksan kauppaka-
mareiden (IHK) kanssa järjestettyjen ta-
pahtumien jälkeen ohjelma saavuttaa 
tämänvuotisen kohokohtansa ”Deutsch- 
Finnischer Digisummit” -tapahtumassa 
Dortmundissa.

Ajankohtaista Industrie 4.0 -tietoa 
Hannover Messellä
Suomalaiset osallistujat tapasivat ensim-
mäisen kerran maaliskuussa valmistelu-
seminaarissa Helsingissä. Sitä seuraa- 
vien kuukausien aikana niille järjestettiin 
markkinatutkimusmatkat Saksaan. 

Suomesta osallistui 13 yritystä fact- 
finding-matkalle Hannover Messelle. 
Asiantuntijaesitelmät ja messukäynti 
tarjosivat käytännönläheisen ja ajankoh-
taisen katsauksen Saksan nykytilaan In-
dustrie 4.0 -aiheen tiimoilta. 

Suomalaisyrityksille esittäytyi seitse-
män saksalaisyritystä, joita olivat mm. 

Saksalais-suomalaisen  
digikumppanuushankkeen Industrie 4.0 -ohjelma

Industrie 4.0 -ohjelma  
vauhtiin toden teolla

Volkswagen, Bosch Rexroth ja Phoenix 
Contact. Yrityksille tarjottiin mahdolli-
suutta tutustua toisiinsa ja arvioida tule-
via mahdollisuuksia yhteistyöhön. ”Tämä 
on erinomainen tapahtuma liikesuhtei-
den solmimiseen. Hyvin arvokasta yrityk-
sellemme”, Phoenix Contact Electronics 
GmbH:n Master Specialist Industrie 4.0 
Frank Knafla totesi. 

Hyvä esimerkki siitä, miten nopeas-
ti alustavista keskusteluista voi kehkey-
tyä konkreettisia hankkeita, on TreLab 
Oy. “Kasvatimme verkostoamme ja pys-
tyimme varmentamaan oman tarjontam-
me soveltuvuuden Saksan markkinoille. 
Matkan aikana luotujen kontaktien poh-
jalta olemme jo siirtyneet jatkokeskuste-
luissa konkreettisiin projektiehdotuksiin”, 
TreLab Oy:n VP Business Development 
Kimmo Saarela kertoi.

Suomalaiset innovaatiot  
kohtaavat Mittelstandin 
Hannover Messen jälkeen Saksan kaup-
pakamarien kanssa järjestettävien ta-
pahtumien keskiössä on Mittelstand-yri-
tyskenttä, jolla on omat aluekohtaiset 
erityispiirteensä. 

Yhteistyössä Düsseldorfin, Reutlin-

genin ja Tübingenin kauppakamareiden 
kanssa järjestettiin kesä- ja heinäkuussa 
tapahtumia, joihin osallistuneet suoma-
laisyritykset esittäytyivät mahdollisille yh-
teistyökumppaneille sekä jatkoivat syven-
täviä keskusteluja.

Kaksivuotisen ohjelman ensimmäi-
sen vuoden päätapahtuma järjestetään 4. 
ja 5. lokakuuta yhteistyössä Dortmundin 
kauppakamarin kanssa. ”Deutsch-Fin-
nischer Digisummit” -tapahtumassa 
kuullaan asiantuntijaesityksiä, minkä li-
säksi suomalaisyrityksille järjestetään 
ennalta sovittuja tapaamisia kiinnostu-
neiden saksalaisyritysten kanssa. 

Vuonna 2018 järjestetään lisää tapah-
tumia yhteistyössä Saksan kauppakama-
rien kanssa sekä yhteisosasto ja match- 
making Hannover Messellä. 

LISÄTIETOJA:
Oliver Boldt
+358 50 308 2094
oliver.boldt@dfhk.fi
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Liike-elämässä olen oppinut, että… 
…kulttuurista riippumatta, on aina hy-
vä olla avoin ja rehellinen toista kohtaan 
ja samalla osoittaa ymmärrystä toiselle 
osapuolelle – ja kuunnella. Meille sak-
salaisille tämä ei ole aina helppoa. Em-
paattisuudella saavuttaa nopeammin 
menestystä ja saa enemmän arvostusta 
toiselta osapuolelta.

Lentoliikenteen suurimmat  
haasteet tulevaisuudessa ovat… 
…olla yhteydessä asiakkaaseen digitaa-
lisessa maailmassa silloin, kun hän sitä 
tarvitsee ja haluaa. Se tarkoittaa asiak-
kaan ymmärtämistä, hänen toiveittensa 
ennakointia ja toteuttamista sekä so-
pivan kapasiteetin tarjoamista oikeaan 

Christopher Zimmer aloitti vuoden 2017 alussa 
Lufthansan Suomen ja Baltian maiden myynti- 
ja maajohtajana Helsingissä. Hänen vastuullaan 
ovat yritysasiakkaat ja matkatoimistot sekä 
maakohtaiset myyntitiimit. Lufthansa on 
yhdistänyt Saksan ja Suomen jo lähes 50 vuoden 
ajan. Joulukuusta 2017 lähtien Lufthansa 
tarjoaa neljä kohdetta Suomessa: Helsinki, 
Ivalo, Kittilä ja Kuusamo.

Kahdeksan kysymystä… 
Christopher Zimmer

CHRISTOPHER ZIMMER (s. 1964) on ollut 
Kauppakamarin johtokunnan jäsen 
vuodesta 2017.

aikaan mahdollisimman edullisesti oi-
keilla reiteillä. Iso tavoite, johon on py-
rittävä.

Suomalaisissa arvostan… 
…heidän malttiaan, rehellisyyttään, 
työn ja yksityiselämän yhteensovitta-
mista yhteiskunnallisella tasolla ja ky-
kyään osata sanoa asiat vähin sanoin. 
Pohjoissaksalaisena tämä sopii minulle 
erinomaisesti. Arvostan Suomessa sitä, 
että nykymaailmassa on mahdollista ot-
taa neutraali kanta johonkin. 

Suomalaiset voisivat  
oppia saksalaisilta… 
Vaikea sanoa. Sen kuitenkin tiedän, että 
voimme aina oppia toisiltamme.

Saksan-matkaajille ehdotan… 
…tutustumaan maamme moniin erilai-

siin alueisiin. Ehdottomasti on pis-
täydyttävä kotikaupungissani 

Hampurissa. Kulttuuritar-
jonta on huomattava, 

enkä viittaa vain vas-
ta avattuun Elbphil-

harmonie-kon-
serttitaloon, 

vaan myös 
musikaalitar-

jonta on laaja. Satama, vesistöt, ostos-
mahdollisuudet – kaikesta tästä suoma-
lainen matkaaja pitää!

Suomen-kävijöille suosittelen… 
…ajamaan autolla hitaammin kuin Sak-
sassa, sillä ylinopeus käy täällä tunne-
tusti kalliiksi. Pitkät matkat kannattaa 
taittaa lentäen, joten suosittelenkin mat-
kailijoita lentämään Kuusamoon ja naut-
timaan luonnosta talviaikaan.

Suomen kielen kaunein sana on…
…ehdottomasti “kalsarikännit“. Vain 13 
kirjainta, mutta joiden selittämiseen tar-
vitsee kokonaisen lauseen. En voi suosi-
tella sitä, vaan sitä vastoin tulisi viettää 
aikaa ystävien kanssa.

Rentoudun vapaa-aikanani…
…hyvän musiikin parissa: joko kuunnel-
len passiivisesti – kerään vinyylilevyjä 
– tai aktiivisesti – olen soittanut bassoa 
bändissä. Täällä hevimetalli-pääkau-
pungissa olen juuri oikeassa paikassa ja 
toivottavasti löydän pian uuden bändin! 
Tai sitten katsomalla jalkapalloa ja kan-
nustamalla joukkuettani FC St. Paulia. 
Olen myös päättänyt harrastaa enem-
män urheilua, johon täällä tarjoutuu hy-
vät mahdollisuudet. 
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Ei taloutta ilman politiikkaa,  
ei politiikkaa ilman taloutta
Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin vuosikokous järjestettiin 8.5.2017 
Helsingissä. Tapahtuman aiheena oli ”Maailmanpolitiikan vaikutus Euroopan 
talouteen”. Aiheen ajankohtaisuus kuului myös pääpuhujien puheenvuoroissa, 
sillä päivää aikaisemmin oli pidetty Ranskan presidentinvaalit ja vaalitulos oli 
varmistunut. Helpottunut tunnelma oli käsin kosketeltava. 

TEKSTI ANTTI GRÖNLUND

Saksan Suomen-suurlähettiläs 
Dorothee Janetzke-Wenzel pu-
hui avauspuheessaan kump-
panuudesta ja yhteisistä ar-
voista. ”Young Europe 2017” 

-tutkimuksen mukaan kolme neljäs-
osaa eurooppalaisista nuorista ei pidä 
Euroopan unionin ytimenä yhteisiä arvo-
ja, vaan taloudellista yhteistyötä. Suur-
lähettiläs piti kehitystä huolestuttava-
na: ”Taloudellinen yhteistyö on tärkeää, 
mutta pitkällä aikavälillä EU voi olla ole-
massa vain, kun myös sen yhteistä ar-
vopohjaa arvostetaan ja kehitystä tue-
taan.”

Epävarmuus  
vaikuttaa vapaakauppaan
Ulkoministeriön valtiosihteeri Peter 
Stenlund nosti esiin viimeaikaisia kehi-
tyskulkuja, jotka nakertavat läntistä tur-
vallisuuden tunnetta: sekä sosiaalinen 
että poliittinen epävarmuus leviävät, joi-
ta vahvistavat niin populistiset liikkeet 

kuin myös muut tekijät, kuten maahan-
muutto – ja toisinpäin.

Vaikka taloudessa näkyy piristymisen 
merkkejä, sulkeutumisen riski on ole-
massa. Stenlund viittasi Suomen riip-
puvuuteen vapaakaupasta. Saksa on jo 
usean vuoden ajan ollut Suomen tär-
keimpiä kauppakumppaneita: ”Asiaa tar-
kasteltaessa on muistettava mittasuh-
teet, sillä Suomi vie Saksaan enemmän 
kuin koko Aasiaan, ja enemmän kuin 
Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikkaan.” 
Myös Saksan (kauppa)suhteet muihin 
maihin vaikuttavat Suomeen, Stenlund 
muistutti. Tähän yhtyi myös Commerz-
bank AG:n Senior Economist Bernd Wei-
densteiner toteamalla ykskantaan: ”Eu-
rooppa ei ole yksin.”

Suomi, Eurooppa ja maailma
Fund for Peace -järjestön vuosittain ko-
koaman Fragile States Indexin mukaan 
Suomi on maailman vakain maa 178 
maan vertailussa. Sitä vastoin kaikki Eu-

roopan lähialueet kuuluvat kasvaneen 
riskin kategorioihin. Weidensteiner tote-
sikin, että ”Eurooppa sijoittuu maantie-
teellisesti äärimmäisen vaikeaan paik-
kaan, eikä mahda asialle mitään.” Myös 
hän viittasi euroalueen kasvuun, mutta 
korosti, että EU:n osuus maailman brut-
tokansantuotteesta on laskenut dra-
maattisesti. Lisäksi EU-maiden taloudet 
eivät kaikki ole yhtä hyvässä kunnossa. 
Tällä hetkellä esimerkiksi Italian talous 
on suurin yksittäinen vaaratekijä EU:ssa.
Maailmantalouden poliittinen trilemma

Weidensteiner havainnollisti politii-
kan ja talouden tiivistä vuorovaikutus-
ta muunnellulla versiolla Dani Rodrikin 
”Political Trilemma of the World Econo-
my” -kaaviosta. Kolmesta osatekijästä 
– kansallisvaltio, demokraattinen poli-
tiikka ja pitkälle viety taloudellinen yh-
dentyminen – vain kaksi osatekijää voi 
toteutua yhtäaikaisesti. ”Meidän on aina 
oltava tietoisia tästä jännitteestä”, Wei-
densteiner totesi. 
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Kokouksen pääpuhujia olivat lii-
kenne- ja viestintäministeriön 
palveluosaston osastopäällik-
kö Olli-Pekka Rantala ja Finn-

linesin markkinointipäällikkö Marjaa-
na Saurila. Rantala keskittyi Suomen 
liikenneuudistukseen, jonka tavoittee-
na on parantaa liikenteen turvallisuut-
ta, ympäristöystävällisyyttä ja sujuvuut-
ta. Saurila esitteli Saksan ja Suomen 
välisen matkustajaliikenteen kehitystä. 

Saksan liittopäivien liikenne- ja digitaali-
sen infrastruktuurin valiokunnan jäsenet 
Reinhold Sendker ja Martin Dörmann 
avasivat kuulijoille Saksan infrastruk-
tuurihankkeita sekä raide-, vesi- että 
maantieliikenteen osalta digitaalisia  
laajakaistaväyliä unohtamatta.

LNG ja konttipula
Liikennevaliokunnan puheenjohtaja 
Kimmo Naski nosti avauspuheenvuo-

rossaan esiin meriliikenteen tärkeyden 
Suomen ja Saksan välisessä kaupassa. 
Siinä yhteydessä Suomen vientivetoisen 
ulkomaankaupan esteeksi saattaa yllät-
täen muodostua konttipula, kun globaalit 
varustamoallianssit ovat laskeneet lii-
kennekapasiteetteja kuljetuskorvausten 
nostamiseksi. Meriliikenteeseen vaikut-
tavat kohonneet öljykustannukset ovat 
vahvistaneet LNG:n asemaa vaihtoehtoi-
sena polttoaineena. Myös laivojen koon 
kasvaessa rahti- ja matkustajamäärät 
kasvavat, minkä seurauksena energiate-
hokkuus kasvaa ja polttoainekustannuk-
set laskevat.
 
Liikkuminen palveluna  
-hanke valmis 2018
Rantala kertoi ministeriön valmistele-
masta Liikkuminen palveluna (MaaS) 
-hankkeesta, jonka tavoitteena on muut-
taa liikenne kokonaisvaltaiseksi palve-
luksi vuoden 2018 loppuun mennessä. 
Tällöin liikenne, fyysinen liikkuminen ja 
digitaaliset palvelut yhdistyvät käyttäjien 
tarpeita mukaisiksi ”ovelta ovelle” -pal-
veluiksi. 

Meriliikenne 
määrittää Saksan ja 
Suomen välistä kauppaa

Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin vuosikokouksen 
yhteydessä pidettiin liikennevaliokunnan julkinen kokous.

Liikennevaliokunnan jäsenet keskustelivat Saksan liittopäivien edustajien kanssa 
infrastruktuurihankkeista ja digitalisaatiosta.  >>
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Kauppakamarin vuosikokouksessa 
uudeksi hallituksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Dr. Andreas Ost-
rowicki 8.5.2017. Uusien sääntö-

jen mukaan puheenjohtajavaali oli avoin. 
Ostrowicki on saksalaisen BGS Beta-Gam-
ma-Service GmbH & Co. KG:n toimitus-
johtaja ja jatkaa näin Kauppakamarin 
perinnettä, jonka mukaan hallituksen pu-
heenjohtaja on vuoron perään Saksasta 
tai Suomesta. Väistynyt puheenjohtaja Ka-
ri Hietanen kiitti Kauppakamaria, sen jä-
senistöä ja hallitusta hyvästä yhteistyöstä.

Hallitukseen valittiin Philip Aminoff  
(Veho), Pirkko Harrela (UPM-Kymmene),  
Kari Hietanen (Wärtsilä), Petri Kokko 
(Posti), Oliver Rittgen (Bayer), Hans Sohl-
ström (Ahlström Capital), Markus Wein-
brenner (IHK Offenbach) ja Christopher 
Zimmer (Lufthansa).

Uutena valittiin myös valtuuskunta, jo-
hon kuuluvat: Alexander Bargum (Algol), 
Stefan Bergman (Robert Bosch), Berndt 
Brunow (Karl Fazer), Armin Dienst (LOH 
Rechtsanwälte), Andrea Eck (BLG Logistic 
Group), Victor Ehrnrooth (Commerzbank), 

Karl-Wolfgang Eschenburg (Eschenburg 
Verwaltungsgesellschaft), Martin Gran-
holm (Algol), Prof. Dr. Sebastian Jürgens 
(Lübecker Hafengesellschaft), Robert Lo-
renz-Meyer (Ernst Russ), Timo Miettinen 
(Ensto ja Teleste), Dr. Kimmo Naski (Ha-
minaKotka Satama), Marjukka Nyberg 
(M-Brain), Jukka Perttula (Nordea), Ansu 
Saarela (Bauhaus), Antti Tiitola (Broman 
Group), Hannu Tynkkynen (Eltel), Dr. Ul-
rich Weise (fipptec) ja Dr. Hartmut Wurs-
ter (Dr. Hartmut Wurster Unternehmens-
beratung).

Jäsenkokous nimitti Saksalais-Suoma- 
laisen Kauppakamarin perustajan ja en-
simmäisen toimitusjohtajan Erik von 
Knorren Kauppakamarin kunniajäseneksi 
hänen tekemästään elämäntyöstä ja työs-
tä saksalais-suomalaisten kauppasuhtei-
den edistämisestä.

Kiitämme väistynyttä hallituksen pu-
heenjohtaja Kari Hietasta sekä hallituk-
sen ja johtokunnan jäseniä merkittävästä 
panoksesta Kauppakamarin toiminnassa 
ja saksalais-suomalaisen kaupan edistä-
misessä! 

Kauppakamarin hallituksen 
puheenjohtaja, hallitus ja 
valtuuskunta valittu

Saksassa 1000  
infrastruktuuriprojektia
Sendker kertoi Saksan hallituksen 
liikenne- ja infrastruktuurisuunnitel-
masta, jonka tavoitteena on vähentää 
tieliikenteen ruuhkia, lisätä raidelii-
kenteen matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä sekä parantaa vesiliikenneväyli-
en käytön kannattavuutta. 

Arviolta tuhanteen uudistusprojek-
tiin on korvamerkitty noin 270 miljar-
dia euroa ja ne tehdään vuoteen 2030 
mennessä. Noin 142 miljardia euroa 
käytetään olemassa olevien liikenne-
väylien sekä liikenteen solmukohtien 
parannuksiin tai pullonkaulojen pois-
toon. Uuskohteisiin on varattu noin 
100 miljardia euroa. Yhtenä tärkeänä 
kohteena on satamien syöttöliiken-
teen kehittäminen. Dörmann kertoi 
hallituksen digitalisaatiosuunnitel-
mista ja tavoitteesta mahdollistaa 
50 MB -internetyhteys koko Saksan 
alueella 2018/2019 mennessä. Aikai-
sempien miljoonien sijasta hallitus on 
päättänyt digi-infran kehittämisen tu-
kiohjelmasta, joka on kooltaan toista-
kymmentä miljardia. Samalla hän to-
tesi, että siihen liittyy paljon haasteita, 
jotka johtuvat vanhasta teleinfrastruk-
tuurirakenteesta ja asukastiheydestä. 
Lisäksi hän nosti esiin suunnitelmat 
automaattisesta liikenteestä, joka hä-
nen mukaansa voisi toteutua jo vuon-
na 2021. 

© Frank Ossenbrink Media Group

© Frank Ossenbrink Media Group



DEFINITIV 2/2017   41

Saksassa työntekijöillä on vahvat 
osallistumisoikeudet
Onkin totta, että työpaikkasopimista 
esiintyy Saksassa huomattavasti Suo-
mea enemmän. Perimmäinen syy tälle 
ei kuitenkaan ole Saksan työlakien ku-
viteltu joustavuus, vaan työntekijöiden 
kansainvälisessä vertailussa hyvin mit-
tavat osallistumisoikeudet, jotka pakot-
tavat työnantaja- ja työntekijäpuolen so-
pimaan huomattavan monesta asiasta. 
Toinen syy on se, että Saksassa yleissi-
tovat työehtosopimukset eivät ole lähes-
kään niin merkittävässä roolissa kuin 
Suomessa, jolloin tilaa paikalliselle so-
pimiselle jää enemmän. 

Saksassa työpaikkasopimista esiintyy 
kahdessa eri muodossa: Ensinnäkin sen 
varsinaisessa merkityksessä ja toiseksi 
yrityskohtaisena työehtosopimuksena.

Paikallinen sopiminen ja Betriebsrat
Sanan varsinaisessa merkityksessä pai-
kallinen sopimus tarkoittaa Saksassa 
työnantajan ja yritysneuvoston (Betriebs-
rat) välistä sopimusta (Betriebsverein-
barung). Toisin kuin Suomessa, yksittäi-

nen työntekijä ei voi solmia paikallista 
sopimusta työnantajan kanssa, eikä 
myöskään kaikki työpaikan työnteki-
jät yhdessä. Työntekijöiden täytyy toi-
mia edustuselimensä eli yritysneuvoston 
kautta. Jos sellaista ei ole – yritysneu-
vosto ei ole pakollinen – paikallinen so-
piminen ei ole mahdollista. 

Yritysneuvostolla on osallistumisoi-
keuksia etenkin niissä asioissa, jotka 
liittyvät suoraan työntekoon. Suomes-
sa yleensä ei olla tietoisia siitä, kuinka 
laajoja nämä osallistumisoikeudet ovat. 
Työnantaja ei voi yksipuolisesti toteuttaa 
edes tietynlaisia ohjelmistopäivityksiä 
ilman yritysneuvoston suostumusta, ja 
ennen jokaista irtisanomista neuvostoa 
on kuultava. Näin ollen yrityksen toimin-
ta ei käytännössä ole mahdollista ilman 
paikallista sopimista.

Tyypillisesti paikalliset sopimukset 
koskevat työaikaa ja lomia. Lähes jokai-
sessa yrityksessä, jossa on yritysneu-
vosto, on tehty paikallisia sopimuksia 
työaikapankista, lisä- ja ylitöistä, lomau-
tuksen edellytyksistä ja lomajärjeste-
lyistä.

Yrityskohtaiset työehtosopimukset
Työntekijöiden osallistumisoikeuksien 
kautta syntyvien työpaikkasopimus-
ten ohella toinen paikallisen sopimisen 
muoto on yrityskohtainen työehtosopi-
mus – siis työehtosopimus, joka sovel-
tuu vain yhteen yritykseen. Näitä so-
pimuksia on toki Suomessakin, mutta 
Saksassa niitä on paljon enemmän. Esi-
merkiksi Nordrhein-Westfalenin osaval-
tion hieman vajaasta 40 000 työehtoso-
pimuksesta vuonna 2015 n. 24 000 olivat 
yrityskohtaisia. Toisin kuin Suomessa, 
sopijaosapuolena näissä sopimuksissa 
on työnantajapuolella yleensä työnan-
taja itse eikä liitto. Lähes kaikilla Sak-
san suuryrityksillä on oma talokohtainen 
työehtosopimuksensa (Haustarifvertrag), 
joista moni on saanut suurta huomio-
ta uudenlaisten ratkaisujen kokeiluista 
(näin esimerkiksi Volkswagenin työehto-
sopimus). 

KYSYMYKSIÄ?
Markus Majer
+358 9 6122 1247
markus.majer@dfhk.fi

Paikallinen  
sopiminen Saksassa

Suomessa on viime vuosien työmarkkinapoliittisen keskustelun 
yhteydessä peräänkuulutettu enemmän joustavuutta työoloihin. 

Tärkeänä keinona pidetään erityisesti paikallisen sopimisen 
mahdollisuuksien lisäämistä työpaikoilla. Tämän yhteydessä 

viitataan usein Saksaan paikallisen sopimisen luvattuna maana.

TEKSTI MARKUS MAJER KUVA SHUTTERSTOCK

© Frank Ossenbrink Media Group
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Tasaista kasvua vuonna 2016  
Saksan tilastoviranomaisen (Destatis) 
mukaan Saksan merikuljetukset kasvoi-
vat vuonna 2016 vain 0,1 prosenttia edel-
liseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2016 
Saksan merisatamien läpi kulki 296,5 
miljoonaa tonnia, kun vuonna 2015 luku 
oli 296,2 miljoonaa tonnia.

Eniten vuonna 2016 kasvoivat Saksan 
sisävesikuljetukset, jopa 4,3 prosenttia. 
Tosin sisävesikuljetukset ovat 8,5 mil-
joonan tonnin volyymillaan pienin kul-
jetusväylä. Tuonti ulkomailta meriteitse 
kasvoi 0,8 prosenttia 171,1 miljoonaan 
tonniin. Sitä vastoin ulkomaille lähtevän 
tavaran määrä laski 1,2 prosenttia 116,8 
miljoonaan tonniin.

Konttikuljetuksia kirjattiin vuonna 
2016 noin 15,2 miljoonaa TEU:ta, mikä 
on 0,2 prosenttia enemmän kuin edel-
lisvuonna. Venäjän EU-pakotteet vaikut-
tivat edelleen vahvasti: konttiliikenne 
Saksan ja Venäjän välillä laski 17,1 pro-
senttia 0,8 miljoonaan TEU:hun. Vuonna 
2016 Kiina säilytti ykkösasemansa selvin 
lukemin (3,0 milj. TEU). Toisena oli USA 
(1,4 milj. TEU) ja kolmantena ja neljän-
tenä Suomi ja Venäjä (kumpikin 0,8 milj. 
TEU).

Kasvu jatkuu 2020 saakka
Saksan tavaraliikennevirasto ennakoi 
meriliikenteessä 0,7 prosentin kasvua 
kuluvana vuonna. Siten merikuljetusten 
odotetaan nousevan viime vuoden 292,6 
miljoonasta tonnista 294,7 miljoonaan 

Täyttä höyryä kohti Hafen 4.0:aa
Saksan satamat tekevät varmaa tulosta Venäjän-sanktioista huolimatta. Kasvuun 
panostetaan investoimalla sekä valtiollisella että yksityisellä sektorilla. Saksan 
hallitus sijoittaa noin 270 miljardia euroa arviolta tuhanteen uudistusprojektiin, 
jotka tehdään vuoteen 2030 mennessä. Yhtenä tärkeänä kohteena on satamien 
syöttöliikenteen kehittäminen.

tonniin vuonna 2017. Vuosien 2017–20 
kasvuennuste on keskimäärin 0,4 pro-
senttia vuodessa. Määrän ennustetaan 
kasvavan 298,4 miljoonaan tonniin vuo-
teen 2020 mennessä.

Kuljetusmäärien perusteella Saksan 
suurimmat satamat vuonna 2016 olivat 
Hampuri, Bremerhaven, Rostock ja Wil-
helmshaven ja Lyypekki (ks. taulukko). 
Niiden kautta kulkee lähes 80 prosenttia 
Saksan meriliikennekuljetuksista. Ham-
puri (+0,1 %), Bremerhaven ja Bremen 
(+0,9 %) sekä Rostock (+3,1 %) tekivät po-
sitiivisen tuloksen toisin kuin Wilhelms-
haven (-13,0 %) ja Lyypekki (-4,9 %). 

Suomen tavaraliikenteen näkökul-
masta kymmenen suurimman ulkomai-
sen tuontisataman joukossa ovat Tra-
vemünde (8.) ja Lyypekki (10.). Viennin 
osalta tärkeimmät ovat Hampuri (3.), 
Rostock (5.), Lyypekki (6.) ja Bremerha-
ven (7.). Suomalaisia tuotteita viedään 
Saksan kautta erityisesti Kaukoitään.

Tietotekniikan voittokulku  
alkoi 1970-luvulla
ZDS:n johtajan Klaus-Dieter Petersin 
mukaan 1970-luvulla alkanut maail-
manlaajuinen kuljetusvirtojen konttiu-
tuminen ei olisi ollut mahdollinen ilman 
tietotekniikkaa. Nykyään monimutkai-
set tietojärjestelmät käsittelevät pää-
telaitteiden, kuormien, aikataulujen ja 
eri liikennemuotojen tietoja ja aineistoja 
siten, että lastin liikkeet voidaan auto-
matisoida. Tämä tehostaa terminaalien 

ja satamien toimintaa taloutta ja ympä-
ristöystävällisyyttä unohtamatta. Järjes-
telmät eivät toimi vain erittäin tehokkaas-
ti ja luotettavasti kontinkäsittelyssä, vaan 
niitä voidaan hyödyntää yhtä hyvin esim. 
kivihiilen tai autojen käsittelyyn. 

Kuljetusalan toimijoista  
big data -tarjoajiksi 
Hafen 4.0 (suom. ”satama 4.0”) on jo pit-
kään ollut nykypäivää – mutta sen koko 
potentiaali on vielä hyödyntämättä. Teol-
linen internet mahdollistaa kaikille sata-
maliiketoiminnassa mukana oleville uu-
sia lähestymistapoja päätöksentekoon 
sekä lisää optimointi- ja liiketoiminta-
mahdollisuuksia. Satamayritykset kehit-
tyvät koti- ja ulkomaan kuljetusalan toi-
mijoista kuljetusalan big data -tarjoajiksi. 
Satamatoiminnot ovat ihanteellisessa 
asemassa, sillä satamassa kohtaavat niin 
meri-, tie- kuin raideliikenteenkin tavara- 
ja tietovirta.

Älyväyläkokeilu  
avaa mahdollisuuksia
Suomella voi olla paljon annettavaa sak-
salaisille satama-alan toimijoille. Esimer-
kiksi Liikennevirasto on käynnistänyt kak-
sivuotisen ”älyväyläkokeilun” vuoden 2017 
alussa. Sen tavoitteena on älykkääseen 
automaatioon perustuva autonominen 
meriliikenne, jossa lastaus optimoidaan 
yhdistämällä alusten tiedot reaaliaikai-
seen vedenkorkeuteen ja kolmiulottei-
seen merenpohjan mallinnukseen. 

TEKSTI ANTTI GRÖNLUND KUVA SHUTTERSTOCK
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Saksan satamat sijoittavat infraan
Hampuri
Hampuri on Saksan tärkein satama, maan toiseksi suurin sisävesisatama ja 
maailman 17. suurin konttisatama. Samalla se on myös elintärkeä väylä Sak-
san Kiinan-kaupalle: Hampurin sataman kautta kulki viime vuonna 138,2 mil-
joonaa tonnia, josta Kiinan osuus oli noin 24 miljoonaa tonnia. Konttiliikenteen 
osalta Kiina oli ylivoimaisesti suurin (n. 2,6 milj. TEU). Kokonaisrahdin määrä 
kasvoi 0,1 prosenttia suhteessa edellisvuoteen.

Vuonna 2010 aloitettu HPA:n, SAP:n ja Deutsche Telekomin logistiikkahank-
keessa ”smartPORT logistics” on kehitetty järjestelmä, jossa raide-, tie- ja ve-
siliikennettä ohjataan mahdollisimman tehokkaasti satama-alueella. Pilotti-
vaiheessa oleva järjestelmä on tuonut 12 prosentin säästöt. 

Bremerhaven ja Bremen
Saksan toiseksi suurimman sataman kokonaisrahdin määrä nousi lievästi, 
0,9 prosenttia yli 75 miljoonaan tonniin, jossa tuonnin osuus oli hieman vientiä 
suurempi. Suomi säilytti viidennen sijansa lähes 3 miljoonalla tonnilla Kiinan, 
Norjan, Yhdysvaltojen ja Venäjän jälkeen. Satama kuuluu Euroopan suurimpiin 
ajoneuvojen kuljetussatamiin ja sen läpi kulki lähes 2,3 miljoonaa ajoneuvoa – 
siitä huolimatta määrä laski 7,9 prosenttia suhteessa edellisvuoteen. Breme-
nin aluekehitykseen on varattu 40 miljoonaa euroa, josta osa on jo käytetty ra-
taverkon laajennustöihin.

Rostock
Rostockin kautta kulki viime vuonna 28,6 miljoonaa tonnia, joten kasvua oli 1,4 
miljoonaa tonnia (+3,1 %) ja se saavutti siten historiansa toiseksi parhaan tulok-
sen. Sataman tiedotteen mukaan kasvu johtuu tiheämmistä sisämaayhteyk- 
sistä sekä nopeutetuista rahdin käsittelyajoista, joihin sataman kehitysyhtiö si-
joitti kymmenen miljoonaa euroa vuonna 2015. 

Lyypekki
Lyypekin sataman (Lübecker Hafen-Gesellschaft) kautta kulkevat kuljetus-
määrät laskivat merkittävästi vuonna 2016 – laskua oli viisi prosenttia suh-
teessa edellisvuoden kuljetusmääriin. Sataman mukaan syynä on suuren pa-
peri- ja puukuljetussopimuksen siirtyminen Kielin satamalle. Tästä huolimatta 
Lyypekin satama on edelleen Itämeren suurin paperi- ja puukuljetussatama. 
Lisäksi sataman kautta kulkevat matkustajamäärät olivat lievässä nousussa.

Huom! Tilastointitavasta riippuen kokonaiskuljetusmäärät voivat vaihdella.

Kaikki satamat
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Lähde: Saksan tavaraliikennevirasto (ZDS)
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KAUPPAKAMARIN TEKIJÄT | 

pyrkivät suojelemaan omia sisämarkkinoitaan eurooppalai-
selta kilpailulta – ja Suomi ei ole tässä suhteessa poikkeus. 
Tämän kehityksen seurauksena myös yritysten konsultoin-
titarpeet muuttuvat. Hyvä esimerkki on lainsäädäntö, joka 
asettaa yritykselle huomattavia vaatimuksia sen lähettäessä 
työntekijöitä Suomeen.

Sinä aikana, kun olen ollut Kauppakamarissa, 
mieleeni on jäänyt erityisesti…
…Suomen oikeus, eritoten työoikeus!

Odotan erityisesti…
…sitä, jatkuuko lainsäädännön eurooppalaistuminen myös 
niinkin arkaluontoisilla alueilla kuin vero-, työ- ja yhtiöoikeu-
dessa vai kääntyykö kehitys päinvastaiseen suuntaan – vai to-
teutuvatko molemmat vaihtoehdot, mutta eri osissa EU:ta? 
Juristit ovat huonoja katsomaan lasipalloon. 

Päätehtäväni on…
Minulla on Kauppakamarissa kaksi päätehtävää: Ensinnäkin 
neuvon asiakkaita oikeudellisissa kysymyksissä – lähinnä 
Suomessa toimivia saksalaisyrityksiä, joiden neuvonta pai-
nottuu Suomen työoikeuteen. Toiseksi vastaan Kauppaka-
marin ja sen tytäryhtiö DEinternational Oy:n oikeudellisista 
asioista.

Nautin työssäni erityisesti…
…siitä, että toimenkuvani tarjoaa näköalapaikan ongelmiin 
ja haasteisiin, joihin yritykset tänä päivänä törmäävät EU:n 
sisäisessä kaupassa. On mielenkiintoista seurata kansal-
lisen oikeuden eurooppalaistumista ja EU:n sisämarkki-
noiden muotoutumista. Etenkin tavaroiden ja palveluiden 
vapaa liikkuvuus ovat johtaneet siihen, että monet markki-
noille pääsyn esteet ovat hävinneet. EU:n jäsenvaltiot ovat 
kuitenkin eteviä keksimään kaikenlaisia konsteja, joilla ne 

Henkilökunta  
kulissien takana

LYHYESTI:
Nimi: Markus Majer 
Tehtävä: Lakiasiat
Kauppakamarin palveluksessa: vuodesta 2010 lähtien

+358 9 6122 1247 
markus.majer@dfhk.fi 
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Millaisin odotuksin tulitte Suomeen?
São Paulossa näkymää hallitsivat ker-
rostalot ja Münchenissä vuoret olivat 
aivan oven takana. Suomessa toivon 
voivani laajentaa horisonttia. Näkökul-
ma, josta tarkastelemme maailmaa, 
vaikuttaa kulttuuriin, kieleen ja vuoro-
vaikutukseen toisten ihmisten kanssa. 
Goethe-Institut toimii paikalliset olot 
huomioon ottaen ja tiiviissä yhteistyös-
sä paikallisten kumppaneiden kanssa, 
mutta kuitenkin osana maailmanlaajuis-
ta verkostoa. Sillä on mahdollisuus vä-
littää hyvinkin paikallisia asioita rajojen 
yli myös kaukaisiin paikkoihin ja toimia 
sillanrakentajana. Haluamme hyödyn-
tää tätä mahdollisuutta laajentaa näköa-
la Euroopan mittakaavassa ja laajem-
minkin.

Haastattelussa  
Goethe-Institut Finnlandin uusi johtaja

Isarin rannoilta Itämeren helmaan
Isabel Hölzl aloitti Goethe-Institut Finnlandin johtajana elokuussa 2017. Hän on müncheni-
läinen, jolla on portugalilaiset juuret, ja joka on tehnyt kiinnostuksen kohteistaan ammatin. 
Opiskeltuaan sekä klassista että modernia tanssia hän aloitti uransa Brasiliassa kansainvä-
listen tuotantojen kulttuurivastaavana, jonka jälkeen hän siirtyi Goethe-Institut São Paulon 
palvelukseen. Ennen muuttoaan Helsinkiin hän työskenteli Goethe-Institutin keskushal-
linnossa Münchenissä teatteri- ja tanssialan asiantuntijana joulukuusta 2015 lähtien.

Mitkä kolme asiaa aiotte  
tehdä täällä ensimmäiseksi? 
Aion käyttää sitä vähäistä suomen kieltä, 
jonka olen tähän mennessä oppinut, ti-
laamalla kahvin – ja onnistua siinä. Ajat-
telin myös helpottaa perheeni ja omaa 
mukautumistani uuteen ilmastoon sau-
nomalla. Aion tietenkin myös sukeltaa 
suomalaiseen kulttuuriin, mihin elokuun 
suuri festivaalitarjonta ja Suomi 100 
-juhlallisuudet, joihin myös Goethe-Ins-
titut osallistuu, antavat oivan mahdolli-
suuden.

Mitä kerrotte ensimmäisenä sille, 
joka ei vielä tunne Goethe-Institutin 
toimintaa?
Meillä voi kohdata saksalaisen kulttuu-
rin monimuotoisuuden, oppia puhumaan 

saksaa ja viettää aikaa ajankohtaisen 
kirjallisuuden ja vieläkin ajankohtai-
sempien medioiden ympäröimänä. Toi-
mintaamme pääsee tutustumaan myös 
muualla kuin Helsingin Salomonkadun 
toimistossamme. Kehittelemme erityi-
sen mielellämme yhteishankkeita fes-
tivaalien, museoiden, kulttuurikeskus-
ten sekä kirjastojen ja koulujen kanssa. 
Verkkosivustomme antaa ajantasaista 
tietoa Goethe-Institutin kutsumien sak-
salaisvieraiden osallistumisesta suoma-
laiseen kulttuurielämään. 

LISÄTIETOJA TAPAHTUMISTA  
JA KURSSEISTA:
goethe.de/finnland

Goethe-Institut on Saksan liitto-
tasavallan kulttuuri-instituutti, 
joka toimii maailmanlaajuisesti. 
Sen toiminta-ajatuksena on edis-
tää saksan kielen osaamista ul-
komailla ja ylläpitää kansainvä-
listä kulttuuriyhteistyötä.
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Joensuulainen 
Arcusys 
laajentaa Saksan 
Wiesbadeniin
JOENSUULAINEN TEKNOLOGIAYRITYS ARCUSYS 
OY avasi kesäkuun alussa tytäryhtiön Saksan 
Wiesbadeniin, jossa sillä on jo aktiivista yhteis-
työtä paikallisten kumppaneiden kanssa. Ar-
cusys on laajentunut myös yrityskaupoilla: se 
osti viime syksynä ennakoivaan analytiikkaan 
erikoistuneen OlapCon Oy:n.

Vuonna 2003 perustetun Arcusys Oy:n lii-
kevaihto vuonna 2016 oli 7,3 miljoonaa euroa. 
Yritys työllisti vuonna 2016 noin 66 henkilöä 
Suomessa. Sen päätoimialoja ovat oppimisen 
digitalisaatio, tietojärjestelmäratkaisut ja avoi-
men lähdekoodin asiantuntijapalvelut. 

Arcusys osallistuu myös saksalais–suoma-
laisen digikumppanuushankkeen Industrie 4.0 
-vientiohjelmaan. 

TALOUSUUTISET | 

Saksaa taitavilla yrityksillä enemmän 
liiketoimintamahdollisuuksia
VAASAN YLIOPISTON JA Turun kauppakor-
keakoulun tekemän LangBuCom-tutki-
muksen mukaan kielitaidon merkitys – 
etenkin useamman kielen osaaminen  
– on kasvanut kansainvälisessä liike- 
elämässä.

Tutkimushankkeessa ”Kielet kan-
sainvälisessä yritysviestinnässä” keski-
tyttiin suomalaisyritysten kielitarpeisiin 
ja kielten käyttöön kansainvälistymisen 
näkökulmasta. Kyselyyn osallistui 272 
työntekijää suomalaisyrityksistä, joilla 

on liikesuhteita saksankielisiin maihin. 
Tulosten mukaan kaupallisessa vies-
tinnässä käytetään suomen ja ruotsin 
kielen lisäksi eniten englantia ja sak-
saa. 78 prosenttia vastaajista kirjoittaa 
säännöllisesti saksaksi ja jopa 85 pro-
senttia käyttää saksaa suullisessa vies-
tinnässä.

Vastausten perusteella liike-elä-
mässä saksaa on osattava: 83 prosent-
tia vastaajista ilmoittaa, että saksan 
kielen merkitys tulee säilymään sa-

mana tai sen merkitys tulee jopa kasva-
maan. Monikieliset tilanteet ovat arki-
päivää liike-elämässä.

Taloudellisesta näkökulmasta kielitai-
to tuottaa tulosta: 86 prosenttia vastaa-
jista kokee, että heidän yrityksellään on 
paremmat liiketoimintamahdollisuudet, 
koska heillä on saksan kieltä osaavia 
työntekijöitä. Sitä vastoin 21 prosenttia 
vastaajista kokee, että yritys on menet-
tänyt liiketoimintamahdollisuuksia sak-
san kielen taidon puuttumisen vuoksi. 

Lufthansa avaa uuden 
reitin Kuusamon ja 
Frankfurtin välille
LUFTHANSA KASVATTAA TULEVAN talvisesongin ka-
pasiteettiaan avaamalla ensimmäisen suoran len-
toreitin Kuusamon ja Frankfurtin välille. Frankfurt 
on lentoliikenteen solmukohta, josta on sujuvat 
yhteydet 174 kohteeseen Euroopassa ja 205 lento-
kentälle Aasiassa. Reitti avataan 23.12.2017 ja se 
on käytössä aina vuoden 2018 maaliskuun loppuun 
saakka. Lennot lennetään lauantaisin 138-paikkai-
sella Airbus A391 -koneella. 
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TEE SAKSASTA VALTTISI!

• saksankurssit ja -tutkinnot kaikilla tasoilla 4.9.2017—19.1.2018
• yksityis- ja pienryhmäopetusta ympäri vuoden
• saksan ryhmäkurssit verkossa tasoilla A1—B2

Goethe-Institut — saksanopetuksen asiantuntija maailmassa — kutsuu 
kielen pariin!

sprache@helsinki.goethe.org   puh. +358 44 7222701   www.goethe.de/suomi

2017 Mainos Definitiv.indd   1 10.08.2017   11:40:59

Saksalainen BHTC  
on avannut t&k- 
yksikön Tampereelle
SAKSALAINEN AUTOALAN TOIMITTAJA BHTC (Behr-Hella 
Thermocontrol) on kesäkuun lopulla avannut uuden tut-
kimus- ja kehittämiskeskuksen Tampereelle. BHTC on 
kansainvälisesti toimiva ilmastointi- ja HMI-ohjaustekniik-
ka-alan toimija. Yritys palkkaa uuteen tutkimuskeskukseen-
sa yli 20 kehitysinsinööriä vuoden 2018 alkuun mennessä.

BHTC on Behr GmbH & Co. KG:n ja Hella KGaA Hueck & 
Co:n 50/50-osuuksilla omistama autoalan toimittaja. Vuon-
na 1999 perustettu yritys työllistää kansainvälisesti 2120 
henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2016 oli 415 miljoonaa eu-
roa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Saksan Lippstadtissa. 

Kone ostaa saksalaisen  
hissihuoltoyhtiön
KONE OSTAA HISSIEN asennus-, huolto- ja modernisointipal-
veluihin erikoistuneen saksalaisen Alois Kasper GmbH:n, 
jonka huoltokannassa on yli 1100 hissiä. Vuonna 1945 pe-
rustettu yritys työllistää tällä hetkellä noin 80 henkeä. 
Lounais-Saksan Nonnweilerissa toimivan Alois Kasperin 
päätoimialuetta ovat Saarlandin ja Frankfurtin alue.

Vuonna 2016 Kone Oyj:n liikevaihto oli 8,78 miljardia  
euroa ja se työllisti 50 905 henkilöä. 

Siemens ja VTT  
kehittävät  
digitaalista  
metsäteollisuutta
SIEMENS JA VTT ovat sopineet digitaalisen 
metsäteollisuuden kehitysyhteistyöstä, jo-
ka sisältää ekosysteemien rakentamisen, 
metsäteollisuuden uudenlaisten proses-
sien kehittämistä, teknologiaratkaisuja ja 
VTT:n Bioruukki-pilotointikeskuksen mo-
dernisointia. Hanke kulkee nimellä Digital 
Fiber.

Tavoitteena on kehittää muuttuvan toi-
mintaympäristön vaatimia prosessimalle-
ja, joista hyötyy koko Suomen metsäteol-
lisuus. Siten mukaan kehitysyhteistyöhön 
kutsutaan metsäyhtiöitä ja prosessiosaa-
jia, kuten konsulttiyhtiöitä, startupeja ja 
OEM-teollisuusyrityksiä. 
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MotionPro Oy on perustet-
tu lokakuussa 2016, vaikka 
yritysidea oli kypsynyt pal-
jon aikaisemmin. Yrityksen 
tuottamat 30 sekunnista 

kahteen minuuttiin kestävät selitysvideot 
tiivistävät asiakkaan tärkeimmän sano-
man. Selitysvideoita käytetään esim. yri-
tysesittelyihin, myynninedistämiseen, si-
sällöntuotantoon sosiaalisessa mediassa 
tai sisäisiin koulutuksiin. 

Nykyihminen joutuu päivittäin valtavan 
tietotulvan kohteeksi ja samalla tällä on 
entistä vähemmän aikaa käytettävissään. 
Mutta jokaisella on aikaa pari minuuttia, 
yrityksen perustaja Nils Eric Bürgi ja Mi-
chael Herrmann ajattelivat. ”Tiedon tii-

Maailma selitetty 
kahdessa  
minuutissa

vistämiselle ja keskeisten asioiden vä-
littämiselle on selkeä tarve. Näen tässä 
suuren potentiaalin”, Bürgi sanoo.

Helsingin MotionPro-toimisto sijait-
see StartBAHN*-tilossa ja toimistos-
sa työskentelee kolme henkilöä. Kaiken 
kaikkiaan yrityksellä on 35 työntekijän 
pooli: käsikirjoittajia, graafikoita, puhu-
jia ym. Yritys on aloittanut toimintansa 
huhtikuussa Ruotsissa ja kesäkuun lo-
pussa Iso-Britanniassa. ”Olemme ylpei-
tä nopeasta kasvustamme ja pyrimme 
päivittäin kehittämään itseämme. Aiom-
me ensin saada kunnon jalansijan juuri 
avatuilla markkina-alueilla, ennen kuin 
laajennamme muille markkinoille”, Bür-
gi toteaa. 

*StartBAHN on Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin co-working-tila Helsingin keskustassa ja 
tarjoaa suomalaisille nuorille yrittäjille STARTBAHN-konseptiin kuuluvaa palvelupakettia helppoon 
Saksan markkinoille menoon. Lufthansa on virallinen STARTBAHN-kumppani.

NOUSEVAT TÄHDET | 

Jäsenlehti 
”definitiv”  
uudessa asussa
Kuten varmasti huomasitte, 
uudistimme ”definitiv”-lehden 
ulkoasun. Ensimmäisen numeron 
jälkeen teimme tyytyväisyys- ja 
mielipidekyselyn, johon osallistui  
33 henkilöä. Iso kiitos palautteesta!

Tässä yhteenveto tuloksista:

 15 / 28 
ERITTÄIN  

   HYVÄ

 12 / 28 
MELKO 

   HYVÄ
 

Missä formaatissa  
luet lehteä mieluiten?

31 / 33 PAINETTU LEHTI

 2 / 33 ONLINE-LEHTI

 1 / 28 
EN OSAA 

   SANOA

 0 / 28 
EI HYVÄ EIKÄ HUONO 

   MELKO HUONO 
   ERITTÄIN HUONO
   

MotionPro Oy tuottaa selitysvideoiden ohella myös lyhyitä 
elokuva-, TV- ja Youtube-mainosspotteja. 
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Viscom
18.–20.10.2017  
Düsseldorf
 
Visuaalisen viestinnän  
maailma avautuu  
marraskuussa Düsseldorfissa. 

Tulosteet, kylttien valmistus (Sign-
making), esineiden suunnittelu, di-
gitaalinen markkinointi sekä POS 
display jwwa POS packaging ovat 
viscom-messutapahtuman keskiös-
sä. Valmistajat, jälleenmyyjät ja pal-
veluntarjoajat kohtaavat messuilla 
niin kylttien valmistajat, tulostuspal-
veluiden tarjoajat, mainostoimistot, 
markkinoinnin ammattilaiset, somis-
tajat kuin sisustussuunnittelijat.

Messukävijöille lisäarvoa tarjoaa uu-
si sähköinen B2B Online Matchma-
king -työkalu: portaaliin rekisteröi-
tyneet kävijät ja näytteilleasettajat 
voivat etsiä sopivia kontakteja ja tuot-
teita jo ennen messuja ja sopia kah-
denkeskisiä tapaamisia. Messujen 
lisäksi viscomissa on mahdollisuus 
ottaa osaa laajaan oheisohjelmaan: 
yli 50 puhujaa, workshopeja ja semi-
naareja. Digital Retail Awards ja POS 
Superstar -kilpailuissa valitaan paras 
digitaalisen viestinnän ja POS- 
toteutus.

Viscom järjestetään 18.–20. loka-
kuuta 2017 Düsseldorfin messukes-
kuksessa. Messuille odotetaan 300 
näytteilleasettajaa ja 10 000 ammat-
tilaista. 

LISÄTIEDOT:  
www.viscom-messe.com ja www.
viscomblog.de 

R+T
27.2.–3.3.2018 
Stuttgart

R+T Stuttgart on maailman 
johtava rullakaihdinten, ovien, 
porttien ja aurinkosuojajärjes- 
telmien messutapahtuma.

Stuttgartin messuhallissa, vain viiden 
minuutin kävelymatkan päästä Stutt-
gartin lentokentältä, reilun 100 000  
neliömetrin näyttelypinta-alalla on 
esiteltynä alan viimeisimmät uutuu-
det 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/

MESSUT | 
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OTworld 
15.–18.5.2018 
Leipzig

Maailman johtava ortopedian  
ja kuntoutusteknologian  
messutapahtuma.

Messujen teemoina ovat kuntoutus, 
protetiikka, ortotiikka, ortopedia-
kenkätekniikka sekä kompressiote-
rapia. Tapahtuma järjestetään yh-
teistyössä Saksan ortopeditekniikan 
liiton kanssa. Edellisellä kerralla 
vuonna 2016 tapahtumaan osallis-
tui 542 näytteilleasettajaa 43 maas-
ta sekä 21 300 ammattikävijää 86 
maasta. Messujen pääkohderyhmiä 
ovat mm. ortopediateknikot, podiat-
riset fysioterapeutit, kuntoutusalan 
ammattilaiset sekä lääketieteen ta-
varantoimittajat, tukkukauppiaat ja 
vähittäismyyjät.

LISÄTIEDOT: 
www.ot-world.com
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LASYS
5.–7.6.2018
Stuttgart

Kansainvälisesti johtavat teolli-
sen 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. Edellisille messuille 
saapui yli 120 näytteilleasettajaa ja yli 
6000 kävijää ympäri maailmaa.

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

Suomalaisille yrityksille on suun-
nitteilla yhteisosasto, jolla messuil-
le pääsee kätevällä avaimet käteen 
-taktiikalla.

LISÄTIETOJA:  
www.lasys-fair.de

EMO Hannover 
18.–23.9.2017
Hannover

”Connecting systems for 
intelligent production”

Saksan työstökonevalmistajien liitto  
VDW järjestää jälleen EMO-messut 
Hannoverissa syyskuussa. Messut 
ovat metallintyöstön johtava tapahtu-
ma maailmassa.

Messuilla esittäytyy lähes 1300 näyt-
teilleasettajaa ympäri maailmaa. 
Siellä esitellään koko skaala nyky- 
päivän hienostuneinta metallintyös-
tötekniikkaa, joka on keskiössä jokai- 
sessa teollisessa tuotantoproses-
sissa. Messuilla esitellään uusim-
mat koneet sekä tehokkaat tekniset 
ratkaisut, tuotantoa tukevat palve-
lut, kestävyys tuotantoprosessissa ja 
paljon, paljon muuta. EMO Hannover 
-messujen ensisijainen keskipiste on 
metallin leikkaus- ja muotoilutyös-
tökoneissa, tuotantojärjestelmissä, 
tarkkuustyökaluissa, automatisoi-
duissa materiaalivirroissa, tietokone-
tekniikassa, teollisuuselektroniikas-
sa ja lisävarusteissa.

EMO-messuille odotetaan yli 140 000 
kävijää alan kaikilta pääsektoreilta. 
Esimerkkeinä mainittakoon kone- ja 
laitosvalmistajat, autoteollisuus ja 
sen komponenttitoimittajat, ilmailu- 
ja avaruussektori, hienomekaniikka 
ja optiikka, laivanrakennus, lääketek-
niikka, työkalu- ja muottituotanto, te-
räs ja kevytrakenteet.

Messuihin liittyy perinteisesti myös 
konferenssiohjelmaa. Tällä kertaa 
aiheina ovat teollinen internet, 3D, 
kevytrakenteet ja työstökoneiden 
turvallisuus. ”EMO Focus India” esit-
telee kasvavan talouden työstökone-
markkinoiden mahdollisuuksia.

LISÄTIETOJA:  
www.emo-hannover.de 

Hannover Messe 
23.–24.7.2018
Hannover

Get new technology first!

Hannoverin teollisuusmessut ovat joka-
keväinen alan merkittävin teknologiata-
pahtuma. Sen johtavia teemoja ovat älyk-
käät verkot, energiatehokkuus, hajautettu 
energiantuotanto ja verkottunut tuotan-
to. Erityisesti esillä on teollinen internet 
ja sen tuomat mahdollisuudet. Yli 6000 
näytteilleasettajaa eri puolilta maailmaa 
esittää uusimmat kehitystyön tulokset. 
Messuilla on perinteisesti yli 200 000 kä-
vijää ja niistä raportoi laaja kansainvä-
listen toimittajien joukko. Ensi kevään 
messujen kumppanimaa on kiinnostava 
Meksiko.

Messutarjonta jakautuu parillisten
vuosien tapaan viiteen teollisuudenalaan:
−  Integrated Automation, 
 Motion & Drives
−  digitaalinen tuotanto
−  energia
−  teollinen alihankinta ja 
 sopimusvalmistus
−  tutkimus & kehitys
 
Ensi kevään uutuutena sisälogistiikan 
johtava messutapahtuma CeMAT järjes-
tetään samaan aikaan Hannover Messen 
kanssa.

LISÄTIETOJA: 
www.hannovermesse.de
www.cemat.de 

© MESSE STUTTGART

© DEUTSCHE MESSE AG
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CEBIT
11.–15.6.2018
Hannover

Forget Everything You Know 
About CeBIT.

CEBIT on Euroopan johtava digitapah-
tuma, joka on uudistunut. Siinä yhdis-
tyvät yritysesittelyt, uuden tekniikan 
festivaali, konferenssi ja verkottumi-
nen aivan uudenlaiseksi tapahtumak-
si. CEBIT keskittyy on entistä vahvem-
min yritysten, julkishallinnon ja muun 
yhteiskunnan digimuutokseen. Ajan-
kohdaksi on siirtynyt kesäkuun puoli-
väli, jolloin säänkin uskotaan hellivän 
ulkoilmatapahtumia.

Messuteemat jaetaan kolmeen  
ryhmään:
- d!conomy = yritysten ja 
 julkishallinnon digitalisaatio
- d!tec = disruptiiviset teknologiat,  
 tutkimus ja startupit
- d!talk = konferenssit, workshopit 
 ja puheenvuorot

Kaiken keskellä on expo-katoksen al-
la tapahtumakeskus d!campus, jonne 
erityisesti nuoria messukävijöitä hou-
kutellaan messujen viimeisenä päivä-
nä, perjantaina 15.6.2018.

LISÄTIETOJA: www.cebit.de 

INMEX SMM India 
3.−5.10.2017
Bombay Exhibition Centre

INMEX SMM India  
– viimeisiä paikkoja viedään.

Meriteollisuus ja laivanrakennus 
-messut Mumbaissa 3.−5.10.2017, 
Bombay Exhibition Centre

Hampurin messujen ja INMEXin jär-
jestämä 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. 
Tapahtumaan on tulossa noin 8000 
ammattilaiskävijää ja 600 näytteil-
leasettajaa 30 maasta. Paikan päällä 
oleva asiantuntijatiimi järjestää mak-
suttomia B2B-tapaamisia sekä näyt-
teilleasettajille että kävijöille. Sak-
salais-Suomalainen Kauppakamari 
koordinoi INMEX SMM Indiaan osas-
topaikkoja, viimeiset paikat viedään 
nyt. Ota yhteyttä ja käännä kurssi 
kohti Intiaa!

LISÄTIETOJA: inmex-smm-india.com 

Hanseboot 
28.10.–5.11.2017
Hampuri

Kansainvälinen venenäyttely 
Hampurissa. 

Markkinajohtajat esittelevät Ham-
purin kansainvälisessä venenäytte-
lyssä uusimmat mallinsa ja seuraa-
van veneilykauden trendit. Hampuri 
tarjoaa vuosittain veneilyn ammatti-
laiselle ja ystävälle paljon nähtävää 
ja uusia elämyksiä. 520 näytteillea-
settajaa 20 eri maasta esitteli uu-
tuuksiaan vajaalle 70 000 kävijälle 
vuonna 2016. Näytteillä oli noin 450 
venettä. Viimeiset osastopaikat vuo-
den 2017 näyttelyyn viedään nyt.

Kävijät pääsevät testaamaan ja  
vertailemaan tuotteita Pohjois- 
Euroopan tärkeimmässä satama-
kaupungissa. Tarjolla myös laaduk-
kaita veneily- ja pelastustarvikkeita, 
hyödyllisiä tietoiskuja ja seminaa-
reja.

Hiio-hoi - nähdään Hampurissa!

LISÄTIETOJA:www.hanseboot.de

© HAMBURG MESSE UND CONGRESS/HANSEBOOT/MICHAEL ZAPF 

TIETOJA MESSUISTA STUTTGARTISTA:
Anna Tolvanen | 050 387 9900 
anna.tolvanen@dfhk.fi

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

TIETOJA MESSUISTA HAMPURISSA: 
Mikaela Jaanti | 050 555 5308 
mikaela.jaanti@dfhk.fi
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