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Der neue deutsche Botschafter 
in Finnland im interview
Nach Stationen u.a. in Mali, Was-
hington und Baku leitet Detlef 
Lingemann seit September 2017 
die Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in Helsinki. 

haastattelussa uusi saksan 
suomen-suurlähettiläs
Suurlähettiläs Detlef Lingemann 
on ennen siirtymistään Helsinkiin 
syyskuussa 2017 toiminut ulko- 
asiainhallinnon palveluksessa mm. 
Malissa, Moskovassa, Washingto-
nissa ja Bakussa.

 INHalt | SISältö
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20|41

26

(Mehr als) 100 Jahre 
deutsch-finnischer  
handel
Die Wurzeln des deutsch-finnischen Handels reichen 
viel weiter zurück als die 100 Jahre, die Finnland als 
eigenständiger Staat existiert. Ein Rückblick.

(Yli) 100 vuotta  
saksalais-suomalaista 
kauppaa
Suomi juhlii tänä vuonna satavuotista 
itsenäisyyttään. Saksalais-suomalaisen 
kaupan juuret tosin ulottuvat paljon 
kauemmas.

erneuerbarer Diesel 
und Biochemikalien im 
Fokus der finnischen 

chemieindustrie
Die finnische Regierung 

plant den Anteil von Biokraft-
stoffen im Straßenverkehr 
bis 2030 auf 30 Prozent zu 
erhöhen und schafft damit 
einen attraktiven Markt für 

erneuerbaren Diesel.

17

Vaasa:  
Voller schwung  
und energie
Die Region Vaasa beherbergt die 
meisten Exportunternehmen Finn-
lands im Verhältnis zur Einwoh-
nerzahl, das größte Energiecluster 
Nordeuropas und exportiert 80 
Prozent ihrer Produkte.

Findustrie  
4.0 – 
Dortmund  
digikuumeessa
Deutsch-Finnischer Digisum-
mitissa lukuisat eri Industrie 
4.0 -toimialojen yritykset esit-
telivät ratkaisujaan, jotka vaih-
telivat perinteisten teollisten 
järjestelmien jälkiasennukses-
ta autonomisiin järjestelmiin.

42
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vorwort | esipuhe

Liebe Mitglieder und Partner der 
Deutsch-Finnischen Handelskammer,
Wie Sie wissen, feiert Finnland dieses Jahr sein 100-jähri-
ges Bestehen als eigenständiger Staat. Doch die Wurzeln des 
deutsch-finnischen Handels reichen viel weiter zurück. Der 
Handel zwischen unseren beiden Ländern hat kontinuierlich 
zugenommen und seit 2014 behauptet sich die Bundesre-
publik wieder als Finnlands wichtigster Handelspartner. Als 
Hommage an die mehr als jahrhundertelangen guten Bezie-
hungen können Sie unsere Titelgeschichte auf Seite 14 lesen.

Nächstes Jahr feiern auch wir, die Deutsch-Finnische Han-
delskammer, groß. 2018 jährt sich unsere Gründung zum 40. 
Mal, die der Deutsch-Finnischen Vereinigung, aus der unsere 
Organisation entstanden ist, zum 100. Mal. Neben jeder Men-
ge regulärer Veranstaltungen findet ein Festakt mit Jahres-
tagung Anfang Juni in Lübeck statt, in Helsinki feiern wir im 
Herbst. Weitere Informationen zu den ersten Terminen und 
dazu, wie Sie uns im Jubiläumsjahr unterstützen können, fin-
den Sie auf den Netzwerk-Seiten.

Die Digitalisierung gehört seit 2015 zu unseren zentralen 
Themen. In diesem Zuge entstanden ist die deutsch-finnische 
Digitalisierungspartnerschaft, die aktive Geschäfte und neue 
Anregungen zwischen deutschen und finnischen Unterneh-
men generiert. Dieses Jahr erfolgten im Rahmen des ersten 
Programms „Industrie 4.0“ sechs Veranstaltungen, die größte 
davon war der Digisummit in Dortmund. Bereits vor dem Di-
gisummit hatten mehr als 200 Gespräche stattgefunden, die 
bereits zu 13 konkreten Projekten geführt haben. Und mit Si-
cherheit wurden in Dortmund etliche weitere Partnerschaften 
in die Wege geleitet.

Die Regionen Finnlands bergen jede Menge Potential. Wir 
richten unser Augenmerk auf die interessantesten, die Ihnen 
vielleicht auch noch unbekannt sind. In dieser Ausgabe stel-
len wir die Region Vaasa vor, die die meisten Exportunter-
nehmen Finnlands im Verhältnis zur Einwohnerzahl und das 
größte Energiecluster Nordeuropas beherbergt.

Ein neues Jahr bringt auch frischen Wind, so widmen wir uns 
im kommenden Jahr auch neuen Themenfeldern wie Kunst 
und dem neuen Digiprogramm „e-Health“. Über dies und un-
sere weiteren interessanten Projekte und Tätigkeiten halten 
wir Sie selbstverständlich auch 2018 auf dem Laufenden!

Eine ruhige Vorweihnachtszeit und einen erfolgreichen Start 
ins neue Jahr wünscht Ihnen

Dagmar ossenbrink
Geschäftsführerin

Hyvät Saksalais-Suomalaisen Kauppa- 
kamarin jäsenet ja yhteistyökumppanit, 
kuten tiedätte, Suomi juhlii tänä vuonna 100-vuotista itsenäi-
syyttään. Saksalais-suomalaisen kaupan juuret yltävät vie-
läkin kauemmas. Maidemme välinen kauppa on kasvanut 
tasaisesti ja vuodesta 2014 Saksa on ollut Suomen tärkein 
kauppakumppani. Tämän lehden pääjuttu on kunnianosoitus 
hyville suhteille yli sadan vuoden ajalta. Artikkeli löytyy sivul-
ta 38.

Ensi vuonna mekin juhlimme: me täytämme 40 vuotta ja 
Deutsch-Finnische Vereinigung, jonka pohjalta Kauppakamari 
perustettiin, 100 vuotta. Monien eri tapahtumien lisäksi juh-
listamme merkkivuottamme vuosikokouksen yhteydessä Lyy-
pekissä kesäkuun alussa ja Helsingissä myöhemmin syksyllä. 
Lisätietoja päivämääristä ja siitä, kuinka voitte osallistua juh-
lavuoteemme, löytyy jäsensivut-osiosta (s. 35).

Vuodesta 2015 lähtien digitalisaatio on ollut yksi keskeisim-
mistä aihealueistamme. Sen tuloksena syntyi saksalais-suo-
malainen digikumppanuus, joka luo liiketoimintaa ja tukee 
uusien ideoiden syntymistä saksalaisten ja suomalaisten yri-
tysten välillä. Tänä vuonna alkaneen Industrie 4.0 -ohjelman 
osana on järjestetty kuusi tapahtumaa, joista suurin oli Dort-
mundin Digisummit. Jo ennen Digisummitia oli käyty yli 200 
keskustelua, jotka ovat johtaneet 13 konkreettiseen hankkee-
seen – ja lisää syntyi varmasti Dortmundin tapahtumassa. 

Sekä Saksassa että Suomessa on alueita, joilla on merkittä-
vä potentiaali. Haluammekin nostaa näitä alueita esiin. Tässä 
lehdessä esittelemme Vaasan seutua, jolla on eniten vientiyri-
tyksiä Suomessa suhteessa asukasmäärään ja Pohjois-Eu-
roopan suurin energiaklusteri.

Tulevana vuonna keskitymme myös uusiin aihealueisiin, ku-
ten taiteeseen ja uuteen digi-ohjelmaan ”e-Health”. Pidämme 
teidät tietenkin ajan tasalla näistä ja muista mielenkiintoisista 
hankkeista ja aktiviteeteista vuonna 2018!

Rauhallista joulun odotusta ja menestyksekästä uutta vuotta 
toivottaen

Dagmar ossenbrink
toimitusjohtaja
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tapaHtumakalENtErI | tErmINkalENDEr

kaNSaINVälINEN  
NEuVoNtapäIVä (IBt), Stuttgart

opEN HouSE,  
HElSINkI

BaIjErIN VIENtIpäIVät,  
müNcHEN

SakSalaISEt StartupIt 
SaapuVat HElSINkIIN

SakSa-aIHEISEt tapaHtumat  
@ SluSH, HElSINkI
german Startup pitches ja  
get Started in germany

DIgItal BuSINESS  
INNoVatIoN -tapaHtuma,  
oFFENBacH

INDuStrIE 4.0 -aIHEINEN  
tapaHtuma yHtEIStyöSSä  
oStwEStFalENIN kauppakamarIN 
kaNSSa, BIElEFElD

5. FINNISH-gErmaN ENErgy Day, 
müNcHEN

juHlaVuoSItIlaISuuS,  
lyypEkkI

21.11.

23.11.

23.11. 

28.11.
–2.12. 

30.11.

7.2.

9.2.

3.5.   
4.–5.6. 

INtErNatIoNalEr 
BEratuNgStag (IBt), Stuttgart

opEN HouSE,  
HElSINkI

Exporttag BayErN,  
müNcHEN

rEISE:  
Startup HElSINkI – Nrw, 

HElSINkI

DEutScHlaND-VEraNStaltuNgEN 
 @ SluSH, HElSINkI

german Startup pitches und  
get Started in germany

VEraNStaltuNg  
”DIgItal BuSINESS INNoVatIoN”,  

oFFENBacH

gEmEINScHaFtSVEraNStaltuNg  
mIt DEr IHk oStwEStFalEN  

zu INDuStrIE 4.0

5. FINNISH-gErmaN ENErgy Day, 
müNcHEN

juBIläumSVEraNStaltuNg,  
lüBEck

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

AJANKOHTAINEN TAPAHTUMAKALENTERI  
LöYTYY OSOITTEESTA WWW.DFHK.FI

2018

http://www.dfhk.fi
http://www.dfhk.fi
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NEuE mItglIEDEr | 

BGH-CONSULTING 

ICEYE

Lexia Asianajotoimisto Oy

Oy Steelpro Ltd

Seit 1999 unterstützt und berät BGH 
europäische Unternehmen in Fragen 
des Personalmanagements und der 
strategischen Ausrichtung. Zum Un-
ternehmenserfolg gehören klar de-
finierte Ziele, fundierte Markt- und 
Branchenkenntnisse und funktionie-
rende Prozesse. Erfahrung und Bran-
chenexpertise der BGH sind über 
Jahrzehnte gewachsen, daraus sind 
maßgeschneiderte und nachhaltige 
strategische Lösungen entstanden.

In Kooperation mit der IES Starn-
berg vermittelt BGH Interim-Manager 
und Experten mit überprüften Kom-
petenzen. 

KONTAKT:
Päivi Graefe | +49 8151 65499 14  
graefe@bgh-consulting.de
www.bgh-consulting.de 

Lexia Asianajotoimisto Oy ist eine auf 
finnische und internationale Rechtsbe-
ratung spezialisierte Wirtschaftskanz-
lei. Zu unseren Kompetenzen zählen 
u.a. IKT- und Technologie-, EU-, Wett-
bewerbs-, Vertrags-, Datenschutz-, 
Arbeits-, Finanzierungs- sowie Versi-
cherungsrecht, ebenso wie Restruk-
turierungen von Unternehmen. Neben 
unseren eigenen Experten können wir 
auf ein breites internationales Netz-
werk von Rechtsanwälten, Investoren 
und Unternehmensberatern zurück-
greifen. 

KONTAKT:
Kenneth Svartström | +358 50 336 0082  
kenneth.svartstrom@lexia.fi
www.lexia.fi

ICEYE liefert zeitnahe und zuverläs-
sige Erdbeobachtungsdaten, die er-
möglichen bessere Entscheidungen zu 
treffen. Das Unternehmen hilft seinen 
Kunden, Herausforderungen in Berei-
chen wie Seefahrt, Katastrophenma-
nagement, Sicherheit und Intelligenz zu 
lösen. ICEYE hat sein eigenes Synthetic 
Aperture Radar-Instrument mit einem 
agilen Entwicklungsansatz entwickelt. 
Das Unternehmen ist dabei, als Erster 
SAR-Mikrosatelliten auf den Markt zu 
bringen. ICEYE plant, seine Daten und 
digitalen Dienstleistungen ab dem ers-
ten Halbjahr 2018 kommerziell anzu-
bieten. 

KONTAKT:
Tuomas Korpela | +358 40 7033594 
tuomas.korpela@iceye.fi
www.iceye.com

Wir sind ein dynamisches, innovati-
ves Familienunternehmen der Bau-
branche aus Vantaa. Wir entwickeln 
und fertigen Ganzglasgeländer sowie 
unser einzigartiges, modernes Trep-
pensystem. Unsere Produkte kombi-
nieren eine leichte und zuverlässige 
Aluminiumstruktur mit Ganzglas-
blenden. Darüber hinaus liefern wir 

das Led-It-Handlaufsystem mit stilvoller 
Beleuchtung. Aktuell erweitern wir mit 
Hilfe von verschiedenen Partnern unse-
re Aktivitäten auf den deutschen Markt. 

KONTAKT:
Artur Hytti | +358 50 401 4990 
artur.hytti@steelpro.fi
www.steelpro.fi

mailto:graefe@bgh-consulting.de
http://www.bgh-consulting.de
mailto:kenneth.svartstrom@lexia.fi
http://www.lexia.fi
mailto:tuomas.korpela@iceye.fi
http://www.iceye.com
mailto:artur.hytti@steelpro.fi
http://www.steelpro.fi
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DEIN HAFEN
JUST ONE CLICK AWAY.

WWW.HAFEN-HAMBURG.DE

Hafen Hamburg Marketing e.V.

Pickhuben 6, 20457 Hamburg

Telefon: +49 40 377 09-0

E-Mail: info@hafen-hamburg.de

HHM_179_x_115.Image.qxp_(definitiv Kammerztg.)  03.08.17  11:23  Seite 1

FINNLAND

atlaS ElEktroNIk Finland oy
Espoo
Elektronische Industrie
www.finland.atlas-elektronik.com

IcEyE oy
Espoo
Luft- und Raumfahrtstechnologie
www.iceye.fi

lexia asianajotoimisto oy
Helsinki
Rechtsanwälte
www.lexia.fi

megaklinikka group oy
Helsinki
Healthcare
www.megaklinikka.fi

Skanfas oy
Simola
Bauindustrie
www.skanfas.com

Sportive oy
Helsinki
Software
sportywe.com

Steelpro oy
Vantaa
Bauindustrie
www.steelpro.fi

Viimatech Digital oy
Espoo
Software
www.viimatech.fi

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

DEUTSCHLAND

BogNEr gottScHalk HEINE  
unternehmensberater gmbH
Starnberg
Unternehmensberatung
www.bgh-consulting.de

caselitz management consulting
Pullach
Unternehmensberatung

jpSc Strategy consulting
Kiel
Unternehmensberatung
www.jpsc.global

mikko taulos International Business 
consulting
Lahr/ Schwarzwald
Unternehmensberatung

 | NEuE mItglIEDEr

http://www.finland.atlas-elektronik.com
http://www.iceye.fi
http://www.lexia.fi
http://www.megaklinikka.fi
mailto:info@hafen-hamburg.de
http://www.skanfas.com
http://www.steelpro.fi
http://www.viimatech.fi
http://www.bgh-consulting.de
http://www.jpsc.global
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NEtzwErk | 

Finnish-German  
Energy Day 
VErSorguNgSSIcHErHEIt, altEr-
NatIVE ENErgIEquEllEN und intel-
ligente Netze sind Themen, die auf 
dem Finnish-German Energy Day 
am 3. Mai 2018 in München behan-
delt werden. Im Rahmen der Ver-
anstaltung haben Unternehmen die 
Möglichkeit, ihre Lösungen auf ei-
ner Fachausstellung vorzustellen.  

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

Neue Webseite für die Handelskammer

Neues Doppelbesteuerungs-
abkommen zwischen Finnland 
und Deutschland 

laut DEr FINNIScHEN laNDESrEgIEruNg tritt ein neues Doppel-
besteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Finnland am 
16.11.2017 in Kraft. Der neue Vertrag ist ab dem 1.1. 2018 anzuwen-
den und er ersetzt komplett den jetzigen Vertrag aus dem Jahr 1979.
Ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) regelt, welcher der beiden 
Staaten sein nationales Steuerrecht anwenden darf, d.h. sein Besteu-
erungsrecht ausüben darf und welcher Staat ganz oder teilweise auf 
die Besteuerung verzichten muss. Das Ziel ist es, Doppelbesteuerung 
zu vermeiden. 

WEITERE INFORMATIONEN:
Sisko kilvensalmi | +358 9 6122 1227
sisko.kilvensalmi@deinternational.fi

wIr ErNEuErN uNSErE Webseite: In der Zukunft wird 
die Webseite der Deutsch-Finnischen Handelskammer 
responsiv sein, d.h. sich dem jeweiligen Endgerät an-
passen. So können die Seiten sowohl auf dem Compu-
ter, Tablet als auch auf dem Smartphone aufgerufen 
werden – ohne Einbüße in Bezug auf die Lesbarkeit.

Im Zuge der Erneuerung werden die Inhalte und der 
Aufbau der Seiten aktualisiert. Die Fertigstellung erfolgt 
bis Jahresende. 

WEITERE INFORMATIONEN, WÜNSCHE UND ANREGUNGEN: 
antti grönlund | +358 9 6122 1237 | antti.gronlund@dfhk.fi

mailto:elina.annala@dfhk.fi
mailto:antti.gronlund@dfhk.fi
mailto:sisko.kilvensalmi@deinternational.fi
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 | NEtzwErk

Mitgliederveranstaltungen im Herbst
am 24. auguSt fand die zweite Networ-
king-Veranstaltung speziell für Frauen, 
die FinDeLadiesLounge, in Zusammen-
arbeit mit Sokos Hotels statt. 

Zur süßesten FinDeLounge des Jah-
res luden wir in Zusammenarbeit mit 
dem Fazer-Konzern am 26. Oktober ein. 
Auf dem Programm standen der Besuch 
des Fazer Experience-Besucherzent-
rums in Vantaa sowie Networking.

Die Türen der Handelskammer stan-
den am 23. November allen Interes-
sierten zum alljährlichen „Open House“ 
offen. Fotos aller Veranstaltungen finden 
Sie auf unserer Webseite. 

INFORMATIONEN ZU 
KOMMENDEN VERANSTALTUNGEN: 
www.dfhk.fi/veranstaltungen/kalender/

HaBEN SIE BEruFlIcH mit Deutsch-
land zu tun? Sprechen Sie Deutsch, 
es fehlt Ihnen aber noch ein offizieller 
Nachweis Ihrer Sprachkenntnisse? Die 
Deutsch-Finnische Handelskammer 
bietet in Zusammenarbeit mit dem Goe- 
the-Institut Finnland die Prüfung Wirt-
schaftsdeutsch International (PWD) an.

Die PWD ist ein Nachweis, dass man 
sich in berufsalltäglichen Situationen 
angemessen verständigen kann. Sie ist 
eine international anerkannte Prüfung, 
die von vielen AHKs weltweit angeboten 

Prüfung  
Wirtschaftsdeutsch  
International Geschäftspart-

nervermittlung:  
Der schnellere 
Weg zum  
erfolgreichen 
Markteinstieg
DIE SucHE NacH einem neuen Ge-
schäftspartner im Ausland ist kein 
einfaches Unterfangen. Sowohl das 
Identifizieren der richtigen Ansprech-
partner, der Bedürfnisse als auch 
der relevanten Aspekte für die andere 
Partie sind problematisch, wenn man 
nicht über ausreichende Markt- und/
oder Sprachkenntnisse verfügt. 

Nach einer gründlichen Markt-
analyse, die Informationen über den 
Markt, die Nachfrage, Distributions-
modelle, die Wettbewerbssituati-
on sowie konkurrierende Produkte/ 
Dienstleistungen liefert, schätzen die 
Experten der Handelskammer das 
Marktpotential Ihres Produktes zum 
aktuellen Zeitpunkt ein. Wir unter-
stützen Sie bei Ihrer Kommunikati-
on, in dem wir schriftliches Material 
zur Vorstellung Ihres Unternehmens 
an die passende Zielgruppe erstellen 
und helfen interkulturelle Barrieren zu 
überbrücken. Sie erhalten eine Liste 
potentieller Geschäftspartner, aus der 
die erfolgversprechendsten Firmen 
ermittelt und durch uns kontaktiert 
werden. Wir vereinbaren für Sie Ter-
mine mit diesen und begleiten Sie bei 
Bedarf. 

INTERESSE?
kaisu Halonen | +358 9 6122 1267 
kaisu.halonen@dfhk.fi

wird. PWD entspricht der Stufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen.

Der nächste Prüfungstermin findet 
im Frühjahr 2018 statt. Das Goethe- 
Institut Finnland, Hanken und Turku 
School of Economics (auch für Externe 
via Avoin yliopisto) bieten vorbereitende 
Kurse an. 

WEITERE INFORMATIONEN:
Suvi mäkinen | +358 9 6122 1231 
suvi.makinen@dfhk.fi

http://www.dfhk.fi/veranstaltungen/kalender/
mailto:kaisu.halonen@dfhk.fi
mailto:suvi.makinen@dfhk.fi


10   Definitiv 3/2017

NEtzwErk | 

10, 9, 8... Der Countdown  
zum Jubiläumsjahr beginnt
2018 ISt EIN Jubiläumsjahr – wir, die 
Deutsch-Finnische Handelskammer (AHK 
Finnland), feiern unser 40-jähriges Jubi-

läum, unsere Vorgängerorganisation 
Deutsch-Finnische Vereinigung ihren 

100. Geburtstag. Die Jubiläums-
veranstaltung anlässlich der 

runden Geburtstage findet 
vom 4.–5. Juni 2018 in 

Lübeck statt.

Am 4. Juni veranstalten wir neben 
der Mitgliederversammlung eine Fach-
veranstaltung zum Thema Logistik 4.0. 
Im Anschluss wird die Lübecker Ha-
fen-Gesellschaft besichtigt, bevor der 
Abend mit einem Festessen endet. Die 
Veranstaltungen erfolgen mit Unter-
stützung der IHK zu Lübeck.

Am 5. Juni stehen neben einem 
Empfang im Rathaus ein Festakt sowie 
ein gemeinsames Mittagessen auf dem 
Programm. 

Unterstützen Sie  
unser Jubiläumsjahr
NEBEN jEDEr mENgE regulärer Veran-
staltungen wie den FinDeLounges und 
dem „Open House“ findet im Jubilä-
umsjahr 2018 ein Festakt mit Jahres-
tagung Anfang Juni in Lübeck statt, in 
Helsinki feiern wir u.a. im Herbst mit 
einer Zukunftskonferenz im Stil eines 
TED-Talks und einer „Party 4.0“.

Wir freuen uns, wenn Unter-
nehmen, die ihre zentrale Rolle im 
deutsch-finnischen Wirtschaftsleben 
und als Partner der Handelskammer 
sichtbar zum Ausdruck bringen möch-
ten, uns im Jubiläumsjahr unterstüt-
zen: Als Jahrespartner 365 Tage lang, 
als Unterstützer bei den Hauptveran-
staltungen oder als Eventpartner für 
ein einzelnes Event. 

WEITERE INFORMATIONEN:
jan Feller | +358 9 61221 217 
 jan.feller@dfhk.fi

mailto:jan.feller@dfhk.fi
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 | NEtzwErk

FINNlaND ISt wEltwEIt führend im Bereich der Energie- und 
Umwelttechnologien, zu denen auch u.a. intelligente Lösun-
gen für die Baubranche zählen. Die zentralen Akteure des fin-
nischen Bau- und Cleantechmarktes kamen am 9. Oktober in 
Berlin zusammen, um sich über die neuesten, nachhaltigen 
Innovationen im Bereich von Gebäudetechniklösungen, Smart 

FOURDEG OY ist Anbieter der auf 
Cloud-Technik basierenden B2B-
SaaS (Software as a Service) namens 
Smart Heating. Die Software nutzt 
patentierte Algorithmen, um große 
Mengen an Daten zu verarbeiten, 
wie sie z.B. bei Gebäuden und Fern-
wärmenetzen vorkommen. https://
fourdeg.com

FINNFOAM OY ist Hersteller von 
extrudiertem Polystyrol (XPS) - ein 
thermisches Abdichtungsmaterial, 
das seine Dämmungseigenschaften, 
selbst unter widrigen Umständen, 
beibehält. www.finnfoam.fi

Buildings und virtuelle Kraftwerke zu informieren. Im Rahmen 
der in der Botschaft von Finnland gehaltenen Veranstaltung er-
fuhr das deutsche Publikum von interessanten Geschäftsmög-
lichkeiten im nordischen Land und konnte erste Kontakte knüp-
fen. Insgesamt fünf finnische Unternehmen präsentierten ihre 
Dienstleistungen und Best Practice-Beispiele. 

ITUGRAF ist die neue Generation 
von Heiz- und Kühlpaneelen von 
Itula Oy, die zum Heizen und Kühlen 
verschiedener Raumarten genutzt 
wird. Diese sind für den Gebrauch 
mit allen Energiequellen geeignet 
und können problemlos in andere 
Gebäudetechniklösungen integriert 
werden. www.itula.fi

LEANHEAT OY erfasst mit Hilfe von 
installierten Sensoren und deren 
künstlicher Intelligenz (AI) das ther-
modynamische Verhalten des Ge-
bäudes, um das HVAC-System opti-
mal zu nutzen. https://leanheat.fi

VERCON OY, die sich mit Verto, ei-
nem auf Haushalte zugeschnittenen, 
fernablesbaren Wasserzählersys-
tem auf dem Markt etabliert haben, 
informierte über ihre Wasser- und 
Zählersysteme. www.verto.fi 

Für weitere Informationen und Ko-
operationsmöglichkeiten mit den 
finnischen Firmen kontaktieren Sie:

mikaela jaanti | +358 9 61221239 
mikaela.jaanti@dfhk.fi

INTELLIGENTES BAUEN MADE IN FINLAND

Intelligentes Bauen:  
Best Practice-Beispiele  
aus Finnland
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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

NEtzwErk | 

Geschäftsanbahnungs-
reise für deutsche  
Galerien und  
Kunsthändler  
nach Finnland
DIE DEutScH-FINNIScHE HaNDElSkammEr organi-
siert in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband 
Deutscher Galerien und Kunsthändler e.V., dem Finn-
land-Institut sowie weiteren zentralen Akteuren der 
finnischen Kunstwirtschaft eine Markterkundungsrei-
se nach Finnland. Die Reise richtet sich an deutsche 
Galerien und Kunsthändler im Bereich zeitgenössi-
sche Kunst und findet im Herbst 2018 statt. Das Ziel 
der Reise ist die Unterstützung deutscher Galerien, 
Kunsthändler und Kunstsammler bei der kommerzi-
ellen Vermittlung und beim Aufbau von Netzwerken in 
Finnland. 

WEITERE INFORMATIONEN:
mikaela jaanti | +358 9 61221239 
mikaela.jaanti@dfhk.fi

http://www.bergmann.fi
mailto:mikaela.jaanti@dfhk.fi
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wENN EIN öFFENtlIcHEr Auftraggeber 
ein Projekt anstößt, hat er grundsätzlich 
die Wahl, den Gesamtauftrag an einen 
Generalunternehmer zu vergeben oder 
die Arbeiten in Lose aufzuteilen und die 
Gewerke gesondert auszuschreiben. 
Das neue seit Anfang 2017 geltende fin-
nische Vergaberecht verlangt eine Be-
gründung, wenn das Projekt nicht in Lo-
sen ausgeschrieben wird. Damit bringt 
das Gesetz eine Präferenz gegen den 
Generalauftrag zum Ausdruck und führt 
zur vermehrten Vergabe von Großprojek-
ten in selbstständigen Teilaufträgen.

Für Unternehmen, die spezialisierte 
Haustechnik beispielsweise für Kran-
kenhäuser, Schulen oder Verwaltungs-
gebäude anbieten, ist dies von besonde-
rer Bedeutung. Anders als im Bereich 
des Industrieanlagenbaus ist es hier für 
den öffentlichen Auftraggeber schwer zu 
begründen, warum eine Einzelvergabe 
von Gewerken unpraktikabel sei. 

änderung der marktzugangswege
Es wird daher besonders in diesem Be-
reich verstärkt zur öffentlichen Aus-
schreibung von Fachlosen kommen. Es 
wird seltener möglich sein, im Rahmen 
einer bereits bestehenden Geschäftsbe-
ziehung zum Generalunternehmer zum 
Zuge zu kommen. 

Auf der anderen Seite haben deut-
sche Mittelständer jetzt neue Geschäfts-
chancen. Das Fehlen von Kontakten 
zu aussichtsreichen Generalunterneh-
mern ist kein Zugangshindernis mehr. 
Es kommt nur darauf an, ob die eigenen 
Leistungen wettbewerbsfähig sind. Der 
Preis für diese neuen Geschäftschan-
cen ist der Mehraufwand für die direkte 
Beteiligung an der Ausschreibung, d.h. 
dem öffentlichen Vergabeverfahren.

chancen nutzen
Ein Beispiel hierfür ist die Ausschrei-
bung des chirurgischen Krankenhauses 

Hyvinkää, welches mit einem Investi-
tionsvolumen von 24 Mio. Euro in den 
Jahren 2017-2019 neu erbaut werden 
soll. Die Ausschreibung erfolgte zwar 
mit einer einzigen Bekanntmachung, 
aber inhaltlich getrennt für die Fachlo-
se Bau, Rohrbau, Klimatisierung, Elekt-
roinstallation, Umspannwerk, Gasinstal-
lation und Löschtechnik.

Die Neuerung hat den Zweck, die 
Größe von vergebenen Einzelaufträgen 
zu reduzieren und so mittelständischen 
Unternehmen den Zugang zu öffentli-
chen Aufträgen zu erleichtern. Diesen 
Vorteil können auch deutsche Anbieter 
nutzen, insbesondere weil die entspre-
chend aufgeteilten Aufträge in der Re-
gel dennoch europaweit ausgeschrieben 
werden. 

Neue Chancen für mittelständische 
Anbieter in finnischen Bauprojekten
AUTOR HaNS BErgmaNN, BErgmaNN rEcHtSaNwältE
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Von der wikingerzeit zu den anfängen  
des eigenständigen Staates
Lange bevor es Deutschland und Finn-
land in ihrer heutigen Form überhaupt 
gab, betrieben ihre Einwohner Handel 
miteinander. Die Wikingerzeit hatte ein 
Netz früher Fernhandelszentren hervor-
gebracht und im Mittelalter war die Han-
se Finnlands – damals noch Teil Schwe-
dens – Tor in die weite Welt.

Um die Reparationen nach dem Ers-
ten Weltkrieg in Fremdwährung leisten 
zu können, war Export für Deutsch-
land überlebensnotwendig. Gleichzeitig 

AUTOR SuVI mäkINEN BILD gEttyImagES

(Mehr als)  
100 jahre deutsch-finnischer Handel
Dieses Jahr feiert Finnland sein 100-jähriges Bestehen als eigen-
ständiger Staat. Doch die Wurzeln des deutsch-finnischen Handels 
reichen viel weiter zurück.

musste das 1917 von Russland unab-
hängig gewordene Finnland die nationa-
le Wirtschaft aufbauen. Bereits 1921 war 
Deutschland zu Finnlands wichtigstem 
Importpartner (33,7% Anteil) aufgestie-
gen. Als 1934 ein Handelsvertrag ab-
geschlossen wurde, war zwar die Han-
delsbilanz relativ ausgeglichen, doch 
aufgrund der Devisenknappheit das 
Handelsvolumen gering.

Der Handel nimmt zu  
– und wird eingestellt
Der deutsch-sowjetische Nichtangriff-

spakt 1939 erklärte Finnland zur so-
wjetischen Interessensphäre, so dass 
Deutschland und Finnland erst 1940 
im Vorfeld des deutschen Angriffs auf 
die Sowjetunion einen neuen Handels-
vertrag unterzeichneten. Dieser grenz-
te Finnlands Außenhandel gänzlich auf 
die Gebiete in deutscher Hand ein. Trotz 
herrschender Produktionsverbote stieg 
bis 1942 der Anteil deutscher Waren von 
20 auf 75 Prozent aller finnischen Im-
porte.

Nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges wurde Finnland fast völlig von 
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NACH 1945 BESTAND DER HANDEL ZWISCHEN 

DEUTSCHLAND UND FINNLAND - üBER 

DRITTLäNDER -  GRöSSTENTEILS AUS DEM 

AUSTAUSCH FINNISCHER ROHSTOFFE GEGEN 

DEUTSCHE VERARBEITETE PRODUKTE.

der Sowjetunion abhängig. Die Waffen-
stillstandsbedingungen untersagten den 
Handel mit Deutschland. Für sowjeti-
sche Reparationen musste Finnland die 
Herstellung industrieller Produkte opti-
mieren und war u.a. auf deutsche Kom-
ponenten angewiesen. Der Handel zwi-
schen Deutschland und dem noch von 
Land- und Forstwirtschaft geprägten 
Finnland über Drittländer bestand nach 
1945 größtenteils aus dem Austausch 
finnischer Rohstoffe – vor allem Holz 
– gegen deutsche verarbeitete Produk-
te. 1947 hatte der deutsche Export über 
Drittländer nach Finnland bereits ein 
Drittel des Niveaus von 1939 erreicht.

Balanceakt zwischen ost und west
Nach der deutschen Teilung 1949 pfleg-
te Finnland Wirtschaftsbeziehungen zu 

sowohl der Bundesrepublik als auch 
der DDR. Obwohl offiziell Gleichbe-
handlungspolitik betrieben wurde, war 
der westdeutsch-finnische Handel in 
der Regel 30 Mal so groß wie der ost-
deutsch-finnische Handel. 1989, im letz-
ten Jahr der deutschen Teilung, wurde 
zwischen der BRD und Finnland mehr 
Handel betrieben als zwischen West- 
und Ostdeutschland.

Trotz der GATT-Mitgliedschaft seit 
1950 bestimmten Zölle und Lizenzen 
den finnischen Außenhandel. Die eigent-
liche Liberalisierung des Außenhandels 
lief 1957 mit der Abwertung der Finn-
mark an. Bis 1961 stieg der Anteil der 
BRD am finnischen Gesamtexport auf 
12,4 Prozent.

Der Anteil der DDR an Finnlands  
Außenhandel belief sich Ende der 

1960er Jahre zeitweise auf lediglich ein 
Prozent, hingegen hatten 1961 gan-
ze 21,1 Prozent der finnischen Importe 
ihren Ursprung in der BRD. Dieser An-
teil nahm mit der Assoziation Finnlands 
zur EFTA ab, dennoch blieb die BRD der 
wichtigste Lieferant.

Der Beginn der 1970er Jahre stand 
im Zeichen der neuen Ostpolitik der 
BRD sowie der Ölkrise, die das Anstei-
gen der finnischen Ausfuhren in Folge 
des 1974 geschlossenen Freihandelsab-
kommens hemmte. Um die Exporte zu 
fördern und „um die gesamte deutsche 
Wirtschaft für finnische Interessenten 
erreichbar zu machen“, entsprang 1978 
die Deutsch-Finnische Handelskammer 
aus der 1918 gegründeten Deutsch-Fin-
nischen Vereinigung.

aufschwung, krise  
und Neuorientierung
In den 1980er Jahren stiegen die finni-
schen Exporte in die BRD und das Land 
holte wirtschaftlich kräftig auf, bevor es 
1990 in die größte Rezession seiner Ge-
schichte stürzte. Verschärft wurde diese >>
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DER WESTDEUTSCH-FINNISCHE HANDEL 

WAR IN DER REGEL 30 MAL SO GROß WIE DER 

OSTDEUTSCH-FINNISCHE HANDEL.

durch den Zerfall der Sowjetunion Ende 
1991 und den Einbruch des finnischen 
Osthandels. Das nordische Land musste 
sich neu orientieren. Der deutsche Ex-
port nach Finnland nahm ab, auch wenn 
die Spitzenposition erhalten blieb. Vor 
allem durch die Zunahme bei den Aus-
fuhren elektrotechnischer Geräte wurde 
die BRD ab 1991 Finnlands wichtigstes 
Exportland. 1995 trat Finnland der Euro-
päischen Union bei.

Weniger als Einzelereignisse ist Ste-
tigkeit für die deutsch-finnischen Wirt-
schaftsbeziehungen kennzeichnend. 
Auffällig ist die Abhängigkeit von der 
konjunkturellen Entwicklung in beiden 
Ländern. Während der finnischen Hoch-
konjunktur 1997–2007 verdoppelten sich 
die deutschen Ausfuhren. Von der 2008 
einsetzenden Weltwirtschaftskrise er-
holte sich der deutsch-finnische Handel 
nur langsam.

Vom Holz- zum Handylieferanten
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts war 
Deutschland die wichtigste Importquel-
le Finnlands, insbesondere für Investiti-
onsgüter. Das Land war der zweitwich-
tigste Absatzmarkt für die Produkte der 
finnischen holzverarbeitenden Industrie. 
Im Laufe der Jahre hat sich der Handel 
immer mehr zum intraindustriellen Aus-
tausch von ähnlichen Waren und Waren-
komponenten gewandelt.

Dies hängt vor allem mit dem Struk-
turwandel der finnischen Industrie zu-
sammen: Betrug 1950 der Anteil der 
Holzindustrie noch 60 Prozent an den 
Exporten nach Deutschland und der der 
Papier- und Zellstoffindustrie 33 Pro-
zent, so lagen diese 1995 bei 10 bzw. 37 
Prozent der Deutschlandexporte Finn-
lands.

Der Anteil von Maschinenbau und 
Metallindustrieprodukten an den finni-
schen Exporten nach Deutschland nahm 
während der 1980er Jahre bedeutend 
zu. Um die Jahrtausendwende hatte die 
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie 
die forstbasierte Industrie als größten 
Exportsektor überholt und machte etwa 
ein Drittel des finnischen Exportwer-
tes aus. Doch zur gleichen Zeit mit der 
Weltwirtschaftskrise begann auch der 
Abstieg des einstigen Exportschlagers 
Nokia, der Exportwert des Zweiges hal-
bierte sich.

was den Handel heute bewegt
Mit wenigen Ausnahmejahren hat der 
deutsch-finnische Handel kontinuierlich 
zugenommen. Seit 2014 behauptet sich 
die Bundesrepublik wieder als Finnlands 
wichtigster Handelspartner. 2016 belief 
sich der Gesamthandelswert auf 14,9 
Mrd. Euro.

Die deutschen Exportschlager kom-
men u.a. aus dem Bereich der Auto-
mobilindustrie: 2016 wurden vor allem 
Beförderungsmittel (18,7%), Industrie-
anlagen (18,3%) und chemische Stoffe 
und Produkte (16%) nach Finnland ein-
geführt.

Fast ein Drittel (27,2%) der deutschen 
Importe aus Finnland machten 2016 
Holz- und Papiererzeugnisse aus. Der 
Sektor Beförderungsmittel – stark ge-
trieben von der Werft Meyer Turku sowie 
dem Auftragsfertiger Valmet Automoti-
ve, der seit 2013 für Mercedes fertigt – 
belegte den zweiten Platz (20,8%), trotz 
einer Abnahme um 25 Prozent zum Vor-
jahr. 

Besonderer Dank an:  
Bernd Fischer, Marco Pribilla
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Die Region Vaasa beherbergt die meisten Exportunternehmen Finnlands im Verhält-
nis zur Einwohnerzahl, das größte Energiecluster Nordeuropas und exportiert 80 
Prozent ihrer Produkte. Nach Helsinki ist sie die internationalste Region Finnlands.

mit 140 angesiedelten Unternehmen und einem jährlichen Ge-
samtumsatz von 4 Mrd. Euro. EnergyVaasa generiert ein Drittel 
der finnischen Exporte der Energietechnologie und beschäftigt 
11.000 Personen – ein Viertel aller Arbeitnehmer der Branche 
im Land.

„Eine vielseitige Industrie, die Konzentration auf erneuer-
bare Energiequellen und energiesparende Technologie, smarte 
Stromnetze und andere Innovationen zählen zu den Trümp-
fen unserer Region. Viele Unternehmen dieser Branchen sind 
bereits bei ihrer Entstehung global“, lobt Pekka Haapanen, 
Geschäftsführer der regionalen Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft VASEK.

Die nächste generation wächst heran
Jeder Fünfte, der einem in Vaasa begegnet, ist Student. In der 
Stadt lernen 13.000 Studenten und 4.000 Auszubildende für das 
Leben. Vaasa verfügt über sechs Hochschuleinrichtungen mit 
mehr als 30 Abschlüssen verschiedener Studienrichtungen, in 
die Finnisch, Schwedisch und Englisch angeboten werden.

Und der Accelerator EnergySpin sorgt dafür, dass die 
nächste Generation an Unternehmen heranwächst, die auf den 
internationalen Markt und schnelles, globales Wachstum zielt. 
Bereits in der Aufbauphase bewarben sich Jungunternehmen 
aus 24 Ländern um die Aufnahme. 

Ein guter Zeitpunkt für den Besuch: EnergyWeek 19.–23.3.2018

Vaasa Voller Schwung und Energie

Durch und durch international
Die westfinnische Hafenstadt Vaasa ist mit ihren 67.620 Ein-
wohnern die 15. größte Stadt und eine der am stärksten wach-
senden Städte des Landes. Den Einwohnern der Region liegt 
die Mehrsprachigkeit im Blut: Von den 120.000 Einwohnern der 
Region sind viele zweisprachig. 59 Prozent sprechen Finnisch 
und 36 Prozent geben Schwedisch als ihre Muttersprache an. 
Der Anteil an Ausländern in der Region zählt zu den höchsten 
im Land.

Die Offenheit Neuem gegenüber hat dazu beigetragen, dass 
die Region zu den internationalsten des Landes gehört und 
sich die Arbeitslosigkeit auf niedrigem Niveau befindet. In und 
um Vaasa sind die meisten Exportunternehmen im Verhältnis 
zur Bevölkerung angesiedelt und mehr als 80 Prozent der in 
der Region produzierten Waren werden exportiert. Den großen 
globalen Unternehmen arbeiten Hunderte von Zulieferern zu.

Die kürzeste Schiffsverbindung zwischen Finnland und 
Schweden verläuft zwischen Vaasa und Umeå, die neben Tou-
risten auch die einheimischen Unternehmen bedient. Die bei-
den Städte liegen auch entlang der Europastraße 12 (E 12), die 
eine wichtige Frachtroute zwischen Nordnorwegen und Finn-
land darstellt.

Die Energieregion Finnlands schlechthin
Der weltweite Bedarf an Energie wächst, was gute Geschäf-
te für die Zukunft verspricht. Die Konzentration einer Vielzahl 
von Unternehmen im Bereich der Energietechnologie macht 
die Region zu einer globalen Wachstumsregion. Vaasa beher-
bergt das größte Energiecluster Nordeuropas, EnergyVaasa, 

AUTOR SuVI mäkINEN BILDER mIkko lEHtImäkI, katja löSöNEN
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DESI, der Index für die digitale Wirtschaft und Ge-
sellschaft, platziert Finnland 2017 als das zweit-
digitalste Land Europas. Laut der finnischen Bot-
schafterin in Deutschland, Ritva Koukku-Ronde, 
erfüllt Finnland alle Voraussetzungen, um zum di-

gitalen Zentrum des Nordens zu werden.
Sowohl der Präsident der Deutsch-Finnischen Handels-

kammer, Dr. Andreas Ostrowicki, als auch der stellvertretende 
Hauptgeschäftsführer der IHK zu Dortmund, Wulf-Christian 
Ehrich, betonten in ihren Grußworten die Wichtigkeit der eins-
tigen Industriemetropole Dortmund als einen der dynamischs-
ten deutschen Technologiestandorte. Aktuellen Investments 
nach zu schließen ist auch der aus deutscher Sicht kleine fin-
nische Markt ein höchst interessanter Innovationspartner.

gemeinsam für den globalen markt
Ilkka Lakaniemi aus der Finnischen Zentralhandelskammer 
verwies auf die Ähnlichkeiten Deutschlands und Finnlands in 
Bezug auf ihre industriellen Merkmale sowie die export- 
orientierte Basis der Wirtschaft. Das meiste Potential für 
deutsch-finnische Kooperationen sieht Lakaniemi u.a. bei 
branchenspezifischen Digitalisierungsstrategien, der jungen 
digitalen Wirtschaft, intelligenter Energie sowie bei der Schaf-
fung einer sicheren und vertrauenswürdigen IT-Umgebung. 
Man solle voneinander profitieren, denn schlussendlich ginge 
es um den Weltmarkt: „Wir sind heute hier, um gemeinsam zu 
erfinden, was der globale Markt braucht“, so Lakaniemi. Auch 
müssen Technologien der ganzen Gesellschaft nutzen und 
nicht nur ein Privileg der Gebildeten bleiben.

Heikki Hallila stellte die Datenstrategie des Automations-
unternehmens Fastems vor: Das Unternehmen sei dabei den 
Fokus von physischen Geräten auf Daten zu verschieben, sich 
von einem hardwareorientierten Unternehmen zu einem soft-
wareorientierten Unternehmen zu entwickeln. Die Herausfor-
derung, mit der sie und die meisten in der Industrie 4.0 tätigen 
Unternehmen konfrontiert werden, sei es, bimodal die existie-
renden Produkte zu aktualisieren und neue digitale Produkte 
zu entwickeln. Doch: „Bei der Digitalisierung geht es nicht nur 

FINdustrie 4.0 –
Dortmund im Digifieber
Der deutsch-finnische Digisummit am 5. Oktober 2017 in Dortmund beschäftigte sich mit 
dem Thema „Ungenutzte Geschäftspotentiale – FINdustrie 4.0“. Die in Zusammenarbeit 
mit der IHK zu Dortmund organisierte Veranstaltung präsentierte eine Vielzahl an Unter-
nehmensbeispielen aus den verschiedenen Bereichen der Industrie 4.0, angefangen bei 
Lösungen zum Nachrüsten traditioneller Industrieanlagen bis hin zu autonomen Syste-
men. Auch Diskussionen kamen nicht zu kurz.

um Technologie, sondern um Menschen und Strategie“. 

punktuell und branchenübergreifend
Ein weiteres Beispiel einer digitalen Innovation aus Finnland 
kam vom Schweißgerätehersteller Kemppi. Wie Mika Kuusela 
erklärte, dokumentiert und kontrolliert Kemppi die Umstände 
während des Schweißens digital. Dies ermögliche Problemstel-
len frühzeitig zu erkennen und die Probleme zu beheben. Aus 
der ursprünglichen Eigenschaft des eigenen Produktes habe 
das Unternehmen eine Plattform entwickelt, die nun auch von 
anderen Unternehmen genutzt werden kann.

Päivi Haikkola vom Innovationscluster DIMECC zeigte die 
nächste Entwicklungsstufe innerhalb von Industrie 4.0 auf, 
nämlich autonome Systeme. Sie stellte das maritime Ökosys-
tem „One Sea Ecosystem“ vor, als Beispiel für die Entwicklung 
eines autonomen Systems als Kooperation zwischen Unterneh-
men, die oft im Wettbewerb zueinanderstehen. In der Schiff-
fahrt könne die Digitalisierung sogar Menschenleben retten: 
Ein Großteil der Unfälle passiere aufgrund menschlichen Versa-
gens und könne in Zukunft durch den Einsatz autonomer Schif-
fe vermieden werden.

Die Digipartnerschaft im Fokus
Im zweiten Teil der Veranstaltung stellten sich die teilneh-
menden Unternehmen des Industrie 4.0-Programms der 
deutsch-finnischen Digitalisierungspartnerschaft vor. Die Un-
ternehmen waren in die drei thematischen Blöcke Datensamm-
lung, Anwendungen und Dienstleistungen eingeteilt. Hauke 
Bossen von Roland Berger leitete die Blöcke mit einer kurzen 
Markteinführung ein. Details zu den teilnehmenden Unterneh-
men befinden sich in der Infobox.

Bereits im Rahmen des am Vorabend von NRW.Invest or-
ganisierten Seminars und Get Togethers wurden rege Diskus-
sionen geführt. Kennenlernen stand auch im Fokus für die 13 
Teilnehmer des Industrie 4.0-Programms der zweijährigen Di-
gitalisierungspartnerschaft. Für diese wurden auf bedarfsge-
rechten Zielmarktanalysen basierend insgesamt 30 terminierte 
Einzelgespräche auf dem Summit organisiert.

AUTOR SuVI mäkINEN BILDER StEpHaN ScHützE, FraNk oSSENBrINk mEDIa group
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Start-ups und lösungen der zukunft
Parallel zu den Gesprächen fand der 
dritte Teil des Veranstaltungspro-
gramms statt. In der Paneldiskussion 
wurden die Start-up-Ökosysteme beider 
Länder, Deutschland und Finnland, mit-
einander verglichen.

Weiter stellte Essi Huttu von DIMECC 
konkrete Beispiele für unternehmens-
übergreifende Innovationen vor und er-
örterte warum sich der finnische Markt 
besonders für eine solche Art von Zu-
sammenarbeit eignet.

Im letzten Vortrag des Nachmittags 
gab Alexander Wüllner vom Aufzugs-
anlagen- und Fahrtreppenproduzenten 
Kone Einblicke in die Veränderungen 
des Servicegeschäftes eines IIOT-Un-
ternehmens, die technischen Lösungen 
dahinter sowie ihre Herausforderungen. 
„Das Problem ist, dass unseren Kunden 
unser Produkt völlig egal ist – bis es ka-
putt ist.“ Deshalb spiele die Analyse von 
Frühindikatoren eine wichtige Rolle, um 
Ausfälle vermeiden zu können. 

Die Zukunft können wir also schon 
heute voraussagen – was kommt als 
nächstes? 

wobei die teilnehmer des deutsch-finnischen  
Industrie 4.0-programms Sie unterstützen können:

Datensammlung
•  Verfolgen von Waren oder Personen mit RFID-Tags: Confidex
•  Verwandlung traditioneller Fertigungsmaschinen in  
 intelligente: Distence
•  Echtzeit-Informationen über den Maschinenstatus mittels  
 drahtloser Sensoren: Trelab
•  Verwandlung installierter Wasserpumpen in intelligente: Viimatech
• Vernetzung und Management von Geräten und Anlagen: Wapice

anwendungen 
•  E-Learning-Lösungen für Mitarbeiterweiterbildung: Arcusys
•  Augmented Reality (AR)-Lösungen für Produktionsanlagen:  
 Augumenta
•  Zeitersparnis durch mobile Anwendungen in der Produktion:  
 Collapick
•  Prozessautomatisierung durch einen Software-Roboter: Eera
•  3D-Darstellung und Prozessoptimierung der gesamten Fabrik: 
 Elisa
•  Digitale Verwaltung und Auditierung der Lieferkette: Enersense

Dienstleistungen
•  Erkennen von relevanten Informationen und Mustern durch  
 Big Data Analytics: Avarea
•  Entwickeln von komplexen und sicherheitsrelevanten  
 industriellen Anwendungen: SSF
•  Cybersecurity in Industrie 4.0: VTT
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Mali, Washington, Baku, Helsinki
Interview mit dem neuen deutschen Botschafter in Finnland
Detlef Lingemann übernahm am 7. September 2017 die Leitung der Botschaft 
der Bundesrepublik Deutschland in Helsinki. Er stammt aus Düsseldorf und hat 
in Bonn Rechtswissenschaften studiert. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. 

Herr Botschafter, vor Helsinki waren Sie bereits in Mali, 
Moskau, Washington, Baku, Prag und Sofia im diplomati-
schen Dienst stationiert. Welchen Einfluss hat der Standort 
auf Ihren Arbeitsalltag?
Der Beruf des Diplomaten bringt es mit sich, dass Sie sich 
immer wieder auf neue Kulturen, ein neues Umfeld, ein 
neues Klima einstellen müssen. Sie knüpfen dienstlich und 
persönlich neue Kontakte und stellen sich auf neue Aufga-
benschwerpunkte ein. Es ist ein andauerndes Lernen und 
Sammeln neuer Erfahrungen. Ich empfinde das als große Be-
reicherung. Gleichzeitig treffen Sie auf etablierte Strukturen, 
die einem beim Einarbeiten und Einleben helfen. Dazu zäh-
len natürlich die deutschen Institutionen vor Ort wie die AHK 
und das Goethe-Institut. Ich freue mich sehr über meine neue 
Aufgabe in Finnland und bin neugierig, Land und Leute näher 
kennenzulernen.

Die deutsch-finnischen Beziehungen sind hervorragend und 
seit 2014 ist die Bundesrepublik wieder Finnlands wichtigs-
ter Handelspartner. Doch haben Sie ein Thema, das Sie hier 
in Finnland realisieren möchten, das Ihnen besonders am 
Herzen liegt?
Von großer Bedeutung ist die enge und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit Finnland im Rahmen der EU. Im bilate-
ralen Bereich bildet die Wirtschaft eine tragende Säule der 
Beziehungen. Ich freue mich über die positive und dynami-
sche Entwicklung unseres bilateralen Handels. Auch wenn 
wir Finnlands größter bilateraler Handelspartner sind, sehe 
ich noch weiteres Potenzial für den Ausbau der Wirtschafts-
beziehungen. Erfreut bin ich auch über das starke Interesse 
gerade unter jungen Menschen an der deutschen Sprache. 
Die finnischen Partnerschulen, an denen man landesweit das 
deutsche Sprachdiplom erwerben kann, leisten einen wich-
tigen Beitrag dazu, dass Deutsch nach Englisch die meist 
erlernte Fremdsprache in Finnland ist. Dies lässt mich mit 
Zuversicht auf die weitere Entwicklung der bilateralen Bezie-
hungen blicken. Viele junge Finnen studieren in Deutschland, 
umgekehrt gehören deutsche Studenten inzwischen zu den 
zahlenmäßig stärksten Gruppen ausländischer Studierender 
in Finnland. Dies wirkt sich positiv nicht nur auf die Entwick-
lung der bilateralen Beziehungen, sondern auch auf die enge 
deutsch-finnische Zusammenarbeit in Europa aus. 

Sie sind jetzt seit August 2017 in Helsinki. Haben Sie sich 
schon eingelebt? Gibt es etwas, das Ihnen in der Zeit in Finn-
land besonders aufgefallen ist oder etwas das Sie hier ver-
missen?
Es fällt sehr leicht, sich in Helsinki einzuleben und wohl zu 
fühlen. Besonders gefällt mir die finnische Saunakultur. Diese 
wird mir eines Tages fehlen, wenn ich wieder nach Deutsch-
land zurückkehre. Aufgefallen ist mir ferner die Begeisterung 
der Finnen für jede Art von Outdoor-Aktivitäten und ihre Ver-
bundenheit mit der Natur. Die vielen Parks und Fahrradwe-
ge tragen zur hohen Lebensqualität hier in Helsinki bei. Mit 
einem Wort: Ich freue mich, hier zu sein. Und ich freue mich 
auch auf die Zusammenarbeit mit der Deutsch-Finnischen 
Handelskammer. 

 

Finnland ist ein Paradebeispiel für Wachstum und Entwicklung. Zielstrebigkeit und Erfindergeist 
haben bei uns eine lange Tradition. Schon seit Hunderten von Jahren nutzen wir diese Fähigkeiten, 
um durch die Nutzung von Holz als Rohstoff Innovationen, Arbeitsplätze und Wohlstand zu schaffen.

UPM ist heute fast überall auf der Welt tätig, aber seine Wurzeln hat das 
Unternehmen in den Wäldern Finnlands. Dort liegen unsere Ursprünge, 
aber vor allem auch unsere Zukunft. Unsere Produkte werden aus nachhaltig 
beschafften, erneuerbaren Rohstoffen hergestellt und bieten Alternativen zu 
endlichen Materialien.

UPMs Biofore-Strategie basiert auf der vielseitigen, innovativen und effizienten 
Nutzung des nachwachsenden Rohstoff Holz. Wir entwickeln neue Geschäfts-
bereiche auf der Grundlage unseres umfassenden Know-hows und unserer 
starken Stellung in der Beschaffungs- und Weiterverarbeitungskette von 
Waldbiomasse.

www.upm.com

Zukunftsinvestitionen 
Als Investition in die Zukunft pflanzt UPM 
weltweit jährlich 50 Millionen Bäume.

Innovationen auf dem Gebiet  
der Bioökonomie
UPM unterstützt Start-up-Unternehmen 
bei der Entwicklung innovativer 
Nutzungsmöglichkeiten unter anderem 
für Nebenprodukte der Zellstoff- und 
Papierherstellung.

100 Lesekompetenz-Workshops  
in Berufsschulen
Wir unterstützen ein Projekt des finnischen 
Lesezentrums, das darauf abzielt, Studenten 
der technischen Fächer in Berufsschulen zum 
Lesen zu motivieren und ihre Lesekompetenz 
zu verbessern.

Der Wald steckt voller 
Möglichkeiten

UPM_100_YEARS_215x280mm_DFHK_FIN-GER_171023.indd   1 24/10/2017   12.57
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DIE luFtHaNSa-tocHtErgESEllScHaFt EurowINgS nimmt Mitte Januar 2018 
die Flugverbindung Berlin (Tegel)–Helsinki auf. Die Flüge finden an sechs Ta-
gen in der Woche statt.

Laut Brancheninformationen plant Lufthansa die Flotte der Eurowings in 
schnellem Tempo auszuweiten. Eurowings beabsichtigt in den kommenden 
Jahren zu den Top 3 der europäischen Billigairlines zu zählen. Aktuell fliegt das 
Unternehmen 130 Ziele in Europa an. Eurowings übernahm 2015 die Lufthan-
sa-Tochter Germanwings. 

Eurowings fliegt ab  
Januar Helsinki an

Energy2market und  
Savon Voima geben  
Kooperation bekannt

wIrtScHaFtSNacHrIcHtEN | 

DEr ENErgIEDIENStlEIStEr SaVoN 
Voima wird gemeinsam mit Energy-
2market (e2m), einem der führenden 
Kraftwerksbetreiber in Europa, ein 
virtuelles Kraftwerk (VPP) auf den 
finnischen Markt bringen. Die Part-
nerschaft zwischen e2m und Savon 
Voima ermöglicht Unternehmen in 
Finnland einen einfachen Zugang 

zum flexibel erzeugten Strommarkt.
Der finnische Energiemarkt ent-

wickelt sich derzeit rasant und ver-
sucht seine Abhängigkeit von Ener-
gieimporten zu verringern. Dabei 
nimmt u.a. die Bedeutung von er-
neuerbarer Energie zu. Die virtuellen 
Kraftwerke helfen hier bei der Über-
brückung von Angebotsengpässen. 

Meyer Turku 
und weitere 
deutsche  
Unternehmen  
investieren in 
Finnland 
DIE wErFt mEyEr turku verdoppelt 
ihre Investitionen von den bislang 
bekanntgegebenen 75 Millio- 
nen Euro auf 185 Millionen Euro. 
Das Ziel ist es, die Produktion von 
Schiffskörpern zu beschleunigen. 
Die Fertigstellung der neuen Inves-
titionen ist bis Ende 2018/ Anfang 
2019 geplant. Sie sollen die Stahl-
produktion der Werft steigern, um 
den Rekordbestellungen der Werft 
bis 2024 nachkommen zu können.

Neben der Meyer Werft inves-
tieren auch andere deutsche Un-
ternehmen zurzeit aktiv in Finn-
land: z.B. errichtet Lidl ein neues 
Logistikzentrum in Järvenpää und 
öffnet neue Filialen an mehreren 
Standorten. Der Montagespezialist 
Würth erweitert seine Lager- und 
Büroräumlichkeiten in Riihimäki, 
der IT-Dienstleister Nagarro hat 
eine neue Niederlassung in Espoo 
gegründet und der Automobilzulie-
ferer BHTC ein Forschungszentrum 
in Tampere eröffnet. 
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Koja Marine erhält  
Rekordauftrag in Wismar 

 | wIrtScHaFtSNacHrIcHtEN

Fellow  
Finance 
expandiert 
nach 
Deutschland
DaS FINNIScHE FINtEcH-uNtErNEH-
mEN Fellow Finance hat bekannt 
gegeben, seine Geschäftsaktivitä-
ten auf den deutschen Markt aus-
zuweiten. Fellow Finance ist eine 
Peer-2-Peer-Lending-Plattform, 
die Investoren und Kreditnehmer 
zusammenbringt. Der Onlineser-
vice ermöglicht Endverbrauchern 
sich auf alternativem Wege Geld 
zu leihen. Auch Unternehmen kön-
nen kreditartige Finanzmittel aus 
Crowdfunding beziehen.

Unterstützt wird Fellow Finance 
auf dem deutschen Markt von der 
Wirecard AG, einem Technologie- 
und Finanzdienstleistungs-Unter-
nehmen mit Sitz in Aschheim, das 
seine deutsche Vollbank-Lizenz be-
reitstellt und einen komplett digita-
len Kreditprozess ermöglicht. 

Solar Factory uND der Speicherhersteller Tes-
volt GmbH haben einen Kooperationsvertrag 
unterzeichnet. Gegenstand des Vertrages sind 
Vertrieb und Marketing von Tesvolt-Strom- 
speichern an B-2-B-Kunden in Finnland, wel-
che von Solar Factory übernommen werden. 
Das Espooer Unternehmen Solar Factory ver-
tritt bereits kleinere sonnenBatterie-Energie-
speicher und Solarstromsysteme, die sich an 
Verbraucher richten. 

DIE marINE-SpartE DES FINNIScHEN 
Anlagenbauers Koja hat den größ-
ten Auftrag in seiner Unternehmens-
geschichte erhalten. Gemeinsam mit 
dem französischen Engie Axima bildet 
das Unternehmen das Konsortium Axi-
ko. Axiko liefert die Klimaanlagen für 
zwei neue Kreuzfahrtschiffe der Glo-
bal-Klasse, die von MV Werften in Wis-

mar für Star Cruises gebaut werden. 
Es besteht eine Option für zwei weitere 
Schiffe.

Das erste Schiff soll 2021 und das 
zweite 2022 fertiggestellt werden. Die 
Auftragshöhe beläuft sich auf 200 Mio. 
Euro und die Bestellungen beschäfti-
gen mehr als 300 Personen in Finnland, 
Deutschland und Frankreich. 

Solar Factory vertreibt  
Tesvolt-Stromspeicher  
in Finnland

Beamex Oy übernimmt 
Geschäftspartner  
Germex GmbH
DIE zu DEN wEltwEIt führenden Herstellern von Kalibriereinrichtungen, 
-software und -systemen gehörende Beamex Oy Ab hat seinen deut-
schen Geschäftspartner Germex GmbH aufgekauft. Die im Rahmen der 
Übernahme gegründete neue Gesellschaft, Beamex GmbH, verstärkt 
die Marktposition von Beamex in Deutschland. 

2016 erwirtschaftete Beamex Oy einen Umsatz in Höhe von 19,8 Mio. 
Euro und beschäftigte etwa 120 Personen. Der Unternehmenssitz be-
findet sich in Pietarsaari. 
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DurcHStartEr DEr zukuNFt | 

Sportive Oy wurde Ende 2015 
gegründet. Die Kernidee des 
Unternehmens ist es, eine 
soziale Plattform zu schaf-
fen, die die Schwelle zum 

Sport treiben senkt, egal wo auf der 
Welt man sich gerade befindet. 

Zu diesem Zweck hat das Unterneh-
men die kostenlose Sportywe-Mobi-
lapp entwickelt, die Sportvereine und 
-möglichkeiten weltweit aufzeigt sowie 
Menschen zusammenbringt, die an den 
gleichen Hobbies interessiert sind. Mit 
Hilfe der App können die Nutzer ihre 
eigenen Veranstaltungen vermarkten 
und z.B. den noch fehlenden Torwart, 
(Mit-)Spieler oder Gegner finden. „Als 
Vielreisende haben wir festgestellt, 
dass es schwer ist, in einem fremden 

Land oder einer fremden Stadt passen-
de Sportanlagen und ähnlich tickende 
Leute zu finden. Wir sind überzeugt, 
dass Sportywe dieses Bedürfnis erfüllt“, 
kommentiert Amir Palmen, Geschäfts-
führer der Sportive Oy.

Die App nutzt maschinelles Lernen 
und erhöht den Nutzen für ihre Benut-
zer durch genau definierte Parameter. 
Die Daten können beispielsweise für die 
Optimierung des personifizierten Mar-
keting verwendet werden.

Sportive Oy beschäftigt drei Mitar-
beiter und ist im September 2017 in die 
StartBAHN*-Räumlichkeiten umgezo-
gen. „Die App wurde auf dem Markt gut 
aufgenommen und aktuell investieren 
wir in erster Linie in die Suche nach Ko-
operationspartnern“, sagt Palmen. 

Für mehr Bewegung 
auf der ganzen Welt

*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. Sportive wird von Lufthansa unterstützt, die für ein halbes Jahr die 
Mietkosten übernimmt.

Die Sportywe-App verbindet Sporttreibende auf der ganzen Welt. Auf dem Foto: 
Antti Arvola (COO), Amir Palmen (CEO) und Dao Phuong (Marketing & Design)

45 000 
Mitgliedsunternehmen  

weltweit

130   
Standorte

in 90 
Ländern

1 700  
Mitarbeiter(innen) 

innen weltweit

500 000  
beantwortete Anfragen /Jahr

Das  
AHK-Netzwerk

DIE wElt IN zaHlEN | 
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ziertes und zweisprachiges Team leistet sehr gute Arbeit. 
Hohe Kundenzufriedenheit und ein guter Teamgeist sind mir 
wichtige Werte.

Im laufe meiner aHk-laufbahn hat sich am besten bei 
mir eingeprägt… 
die Vielfalt der abwechslungsreichen Aufgaben mit immer 
neuen Herausforderungen, von der Messevertretung bis hin 
zur Kundenberatung bei der Beschäftigung eines Außen-
dienstmitarbeiters. Besonders beeindruckt haben mich die 
unterschiedlichen Führungsstile der vier Geschäftsführer(in-
nen), die ich bislang miterlebt habe. Daraus habe ich gelernt, 
dass es viele verschiedene Wege zum Erfolg gibt. 

am meisten freue ich mich auf… 
den Spaziergang mit meinem Hund im Park nach einem lan-
gen Arbeitstag. Außerdem freue ich mich schon auf nächstes 
Jahr, wenn die Deutsch-Finnische Handelskammer 40 Jahre 
alt wird. Es wird ein Jahr voller Feste und Jubiläumsveran-
staltungen! 

zu meinen Hauptaufgaben gehört… 
die Leitung eines 9-köpfigen Teams. Ich trage für diesen Be-
reich die Ergebnis- und Umsatzverantwortung mit einem ak-
tuellen Jahresumsatz von ca. 1,4 Mio. Euro. Zu meinen Tä-
tigkeiten gehören u.a. die Erstellung von Umsatzprognosen, 
Identifizierung von potentiellen Neukunden, Kundenbetreu-
ung und das Erkennen der Bedürfnisse unserer Kunden.

am meisten gefällt mir an meiner arbeit… 
externe und interne Herausforderungen zu bewältigen. Wir 
arbeiten häufig mit komplexen Themen im Bereich Arbeitneh-
merentsendung und Fiskalvertretung und entwickeln unsere 
Dienstleistungen stets weiter. Unser Ziel ist es, dem auslän-
dischen Unternehmen in Finnland den Einstieg durch unsere 
Dienstleistungen zu erleichtern. Viele unserer Kunden sind in 
großen Industriebauprojekten in Finnland beschäftigt. 

am meisten motiviert mich jeden tag…
in einem internationalen Umfeld zu arbeiten. Wir betreuen 
monatlich 160 Kunden aus 15 Ländern. Unser hochqualifi-

+358 9 6122 1227 
sisko.kilvensalmi@deinternational.fi 

STECKBRIEF:
Name: Sisko Kilvensalmi
position: Abteilungsleiterin Fiskal-
vertretung, Personalverwaltung und 
Buchhaltungsservice
Seit wann bei der aHk: 1998

Die Mitarbeiter hinter  
den Kulissen kennenlernen

 | DIE macHEr

45 000 
Mitgliedsunternehmen  

weltweit

1 700  
Mitarbeiter(innen) 

innen weltweit

500 000  
beantwortete Anfragen /Jahr

DIE wElt IN zaHlEN | 
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Finnland setzt auf erneuerbaren Diesel
Während die Dieseltechnologie in Deutschland in der Kritik 
steht, setzt die finnische Regierung verstärkt auf Diesel als 
Kraftstoff, allerdings in erneuerbarer Form. Bis 2030 soll der 
Anteil von Biokraftstoffen im Verkehr laut nationaler Energie- 
und Klimastrategie auf 30 Prozent angehoben werden. Finn-
lands zweitgrößtes Unternehmen Neste und das Forstindus-
trieunternehmen UPM produzieren und vermarkten bereits 
einen aus Biomasse raffinierten erneuerbaren Diesel. 

„Der Trend zur Elektromobilität im Straßenverkehr verrin-
gert die Nachfrage nach konventionellem Diesel und Benzin 
in der entwickelten Welt. Ein nahendes Aus der Dieseltech-
nologie sehen wir trotz der angestoßenen Diskussion nicht,“ 
erklärt Osmo Kammonen, Senior Vice President Communica-
tions and Brand Marketing bei Neste. „Außerdem gibt es einen 
langfristigen Bedarf nach erneuerbarem Diesel in der Schiff- 
und Luftfahrt sowie beim Schwerlastverkehr, wo 70% des Die-
sels im Straßenverkehr verbraucht werden. In diesen Feldern 
sind marktreife elektromobile Lösungen nicht sichtbar.“ 

Für Neste wird das Geschäft mit erneuerbaren, al-
so biomassebasierten, Kraftstoffen immer luk-

rativer. Zwar erzielte das Petrochemie- 
unternehmen auch in 2016 mit 

knapp 7,4 Milliarden Euro 
den höchsten 

Umsatz noch in der Sparte der konventionellen Erdölpro-
dukte. Den größten Betriebsgewinn erwirtschaftete es im 
Berichtsjahr aber erstmals in der Sparte der erneuerbaren 
Produkte. Außerdem meldet Neste einen Quartalsrekord: Der 
Umsatz mit erneuerbaren Produkten stieg im zweiten Jah-
resviertel 2017 gegenüber der entsprechenden Vorjahresperi-
ode um rund 39 Prozent auf 674.000 Tonnen.

Neste ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Her-
steller von erneuerbarem Diesel und verfügt über eine Pro-
duktionskapazität von 2,6 Millionen Tonnen – mit steigender 
Tendenz. Eine weitere Raffinerie für den aus tierischen Fet-
ten, Raps- und Palmöl hergestellten Diesel wird geplant und 
soll in den USA oder Singapur gebaut werden. Neuinvestitio- 
nen in der traditionellen Erdölraffinierung von Neste gehen 
über effizienzsteigernde Maßnahmen oder Wartungen in den 
zwei finnischen Raffinerien in Naantali und Kilpilahti/ Porvoo 
nach der Integration beider Anlagen nicht hinaus.

Neue akteure bei Biokraftstoffen erwünscht
Auch UPM, eigentlich als klassischer Papier-, Karton- und 
Zellstoffhersteller bekannt, produziert seit 2015 erneuerba-
ren Diesel. Anders als Neste raffiniert UPM den Diesel aber 
aus Tallöl, einem Nebenprodukt der Zellstoffherstellung. Die 
Raffinerie im ostfinnischen Lappeenranta erzeugt nach Fir-
menangaben jährlich rund 120 Millionen Liter beziehungs-
weise 100.000 Tonnen des Biokraftstoffs.

Die Nachfrage nach dem emissionsärmeren erneuerba-
ren Diesel in Finnland ist groß. Im Sommer 2017 gab 

die Hauptstadt Helsinki bekannt, den Kraftstoff-
verbrauch der Fahrzeugflotte im 

öffentlichen Personen- 

Erneuerbarer Diesel  
und Biochemikalien im Fokus  
der finnischen Chemieindustrie

AUTOR marc lEHNFElD, gtaI BILD upm
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Die finnische Regierung plant den Anteil von Biokraftstoffen im Straßenverkehr bis 
2030 auf 30 Prozent zu erhöhen und schafft damit einen attraktiven Markt für erneu-
erbaren Diesel, den bereits zwei finnische Hersteller im Land produzieren. Weitere 
Akteure sollen aber hinzukommen. Deutsche Chemieunternehmen können sich außer-
dem an Forschungsprojekten zu Biochemikalien oder an den Bioraffinerie-Clustern der 
Zellstoffhersteller beteiligen. 
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und Nahverkehr und bei der Stadtreini-
gung von jährlich 42.000 Tonnen bis zum 
Jahr 2020 komplett auf die erneuerbare 
Variante umzustellen. UPM und Neste 
begrüßen ausdrücklich neue Akteure im 
Markt, das Marktpotenzial ist groß: In 
2016 wurden in Finnland rund 2,5 Millio-
nen Tonnen Diesel verbraucht.

Ein Anbieter ist bereits in Sicht. Seit 
2014 plant der chinesische Investor 
Sunshine Kaidi New Energy Group ei-
ne 900 Millionen Euro teure Bioraffine-
rie im nordfinnischen Kemi, die 225.000 
Tonnen Biokraftstoffe, überwiegend 
Diesel, produzieren soll. Die Raffinerie 
sollte ursprünglich 2019 in Betrieb ge-
nommen werden. Doch das Projekt wird 
durch die Diskussionen der EU zur Re-
form der Erneuerbare-Energien-Richt-
linie (RED II) und eine möglicherweise 
neue Regelung zur Landnutzung, Land-
nutzungsänderungen und Forstwirt-
schaft (LULUCF) verzögert. Es könnte 
daran scheitern. 

Bioraffinerien bilden Cluster  
mit Beteiligungsmöglichkeit
Von den Entwicklungen in Brüssel könn-
ten weitere Großprojekte in der finni-
schen Forstindustrie betroffen sein, die 
zusammen auf ein geplantes Investiti-
onsvolumen von über 4 Milliarden Euro 
kommen. Die Projekte stehen für den 
Wechsel von der Papier- zur Zellstoff- 
und Kartonherstellung. Darüber 
hinaus verarbeiten sie die Rest-
stoffe der Zellstoff- und 
Kartonherstellung 

zu neuen Produkten weiter. Die Unter-
nehmen planen Cluster an ihren Pro-
duktionsstätten, an denen sich weitere 
Firmen beteiligen können. 

UPM plant mögliche  
Investition in Frankfurt-Höchst
Die Transformation der finnischen 
Forstindustrie zur Bioprodukt-Branche 
stößt Entwicklungen der großen Her-
steller im Bereich innovative holzba-
sierte Produkte an. Beispielhaft ist die 
Entwicklung von Biochemikalien bei 
UPM Biochemicals. Mit GrowDex entwi-
ckelte das Unternehmen einen gelarti-
gen Stoff, der in der me-
dizinischen Forschung 
zur Züchtung von 
Zellen eingesetzt 
wird. Die nächs-
te mögliche 
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Investition ist bereits in Sicht. „Wir prü-
fen die Produktion von marktfähigen 
Bio-Glykolen und Lignin aus Holz in ei-
ner neuen Bioraffinerie und evaluieren 
derzeit das Geschäftsmodell und eine 
mögliche Investition im Chemiepark 
Frankfurt-Höchst. Natürlich forschen 
wir darüber hinaus weiter. Deutsche 
Mittelständler mit konkreten Projekt- 
ideen sind bei uns sehr willkommen“, 
sagt Juuso Konttinen, Vice President 
Biochemicals von UPM. 

Weitere Informationen zu den Markt-
chancen deutscher Chemieunterneh-
men in Finnland fasst Germany Trade & 
Invest in der Reihe „Branche kompakt“ 
zur Chemieindustrie zusammen. Die 
Reihe ist auf der GTAI-Länderseite zu 
Finnland (www.gtai.de/finnland) in der 
Kategorie „Branchen“ kostenlos erhält-
lich. 

http://www.gtai.de/finnland
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oktoberfest Helsinki
31.8.2017

ohne gäste keine Feste, Ihre teilnahme war das Beste.  
Vielen Dank, dass Sie dabei waren!

weitere  
Impressionen /  
lisää kuvia
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weitere  
Impressionen /  
lisää kuvia Organisiert von der

Kiitämme • Wir danken

Wir danken unseren

Gästen und Partnern

für das gelungene

Oktoberfest

Kiitos tapahtuman

tukijoille ja  

yhteistyökumppaneille

onnistuneesta  

Oktoberfestistä

www.oktoberfest-helsinki.fi 

Organisiert von der

Kiitämme • Wir danken

Organisiert von der
Järjestäjä

http://www.oktoberfest-helsinki.fi
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toivotamme seuraavat yritykset uusina jäseninä 
tervetulleiksi kauppakamariimme.

Suomi

atlas elektronik Finland oy, Espoo
elektroniikkateollisuus
www.finland.atlas-elektronik.com

iCeye oy, Espoo
ilmailu- ja avaruusteknologia
www.iceye.fi

lexia asianajotoimisto oy, Helsinki
Asianajajat
www.lexia.fi

megaklinikka Group oy, Helsinki
terveydenhuolto
www.megaklinikka.fi

skanfas oy, Simola
rakennusteollisuus
www.skanfas.com

sportive oy, Helsinki
ohjelmistotuotanto
sportywe.com

steelpro oy, Vantaa
rakennusteollisuus
www.steelpro.fi

viimatech Digital oy, Espoo
ohjelmistotuotanto
www.viimatech.fi

SakSa

BoGner GottsCHalk Heine  
unternehmensberater GmbH, Starnberg
yrityskonsultointi
www.bgh-consulting.de

Caselitz management Consulting, Pullach
yrityskonsultointi

jpsC strategy Consulting, Kiel
yrityskonsultointi
www.jpsc.global

mikko taulos international Business Consulting
Lahr/Schwarzwald
yrityskonsultointi 
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BGH-CONSULTING 

ICEYE

Lexia Asianajotoimisto Oy

Oy Steelpro Ltd

BGH-Consulting on tukenut ja neu-
vonut eurooppalaisia yrityksiä henki-
löstöhallintoon ja strategiseen suun-
tautumiseen liittyvissä kysymyksissä 
vuodesta 1999 lähtien. Yrityksen me-
nestys perustuu selkeästi määriteltyi-
hin toimialan tavoitteisiin, markkinoi-
den ja toimialan tuntemukseen sekä 
toimiviin toimintaprosesseihin. BGH:n 
kokemus ja alan asiantuntemus ovat 
kertyneet vuosikymmenien ajan, min-
kä pohjalta on kehitetty asiakkail-
le räätälöityjä ja kestäviä strategisia 
ratkaisuja. BGH välittää yhteistyössä 
IES Starnbergin kanssa määräaikaisia 

johtajia ja asiantuntijoita, joiden pätevyys 
on varmistettu. 

YHTEYSTIEDOT:
Päivi Graefe | +49 8151 65499 14  
graefe@bgh-consulting.de
www.bgh-consulting.de 

Lexia Asianajotoimisto Oy on vaativaan 
kotimaiseen ja kansainväliseen liike-
juridiikkaan erikoistunut täyden pal-
velun asianajotoimisto. Erityisosaa-
misalueisiimme kuuluvat mm. ICT- ja 
teknologia-, EU-, kilpailu-, sopimus-, 
henkilötieto-, työ-, rahoitus- ja vakuu-
tusoikeus sekä yritysjärjestelyt. Omien 
asiantuntijoidemme lisäksi meillä on 
laaja kansainvälisten juristien, sijoit-
tajien ja liikkeenjohdon ammattilais-
ten verkosto. Luottoluokituksemme 
on korkeinta AAA-luokkaa. 

YHTEYSTIEDOT:
Kenneth Svartström | +358 50 336 0082  
kenneth.svartstrom@lexia.fi
www.lexia.fi

ICEYE tuottaa ajankohtaisia ja luotet-
tavia kaukokartoitustietoja päätök-
sentekoon. Yritys auttaa asiakkaitaan 
ratkaisemaan esim. merenkulkuun, 
katastrofien hallintaan, turvallisuuteen 
ja tiedusteluun liittyviä haasteita. ICEYE 
on kehittänyt Synthetic Aperture Radar 
(kuvaavatutka) -laitteen ketterällä tuo-
tekehitysmallilla. Yritys on valmis  
aloittamaan ensimmäisenä SAR-mik- 
rosatelliittien laukaisun. ICEYE odot-
taa aloittavansa kaupalliset digitaaliset 
palvelut vuoden 2018 ensimmäisellä 
puoliskolla. 

YHTEYSTIEDOT:
Tuomas Korpela | +358 40 703 3594 
tuomas.korpela@iceye.fi
www.iceye.com

Olemme rakennusalalla toimiva dy-
naamisesti kehittyvä innovatiivinen 
perheyritys Vantaalta. Kehitämme ja 
valmistamme lasikaidejärjestelmiä 
sekä ainutlaatuista modernia porras-
järjestelmää. Tuotteissamme yhdis-
tyvät kevyt ja luotettava alumiininen 
rakenne sekä tolpattomat lasikaiteet. 
Lisäksi toimitamme tyylikästä valais-

tusta tarjoavaa Led-It-käsijohdejärjestel-
mää. Olemme nyt laajentamassa toimin-
taamme Saksan markkinoille erilaisten 
yhteistyökumppaneidemme avulla. 

YHTEYSTIEDOT:
Artur Hytti | +358 50 401 4990 
artur.hytti@steelpro.fi
www.steelpro.fi

mailto:graefe@bgh-consulting.de
http://www.bgh-consulting.de
mailto:kenneth.svartstrom@lexia.fi
http://www.lexia.fi
mailto:tuomas.korpela@iceye.fi
http://www.iceye.com
mailto:artur.hytti@steelpro.fi
http://www.steelpro.fi
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Ota hyöty irti messuista  
Miten neuvotella  
saksalaisen kanssa? 
SakSalaISEt oVat SamaNlaISIa kuin suomalaiset – joten 
mehän ymmärrämme toisiamme. Eikö totta? Tästä huoli-
matta on mahdollista joutua tilanteeseen, jolloin neuvot-
telut saksalaisten kanssa eivät etene. Syy voi olla liiketoi-
mintakulttuurien eroissa.

Olemme lanseeranneet uuden ryhmäkoulutuksen, 
jossa käydään läpi merkittävimmät erot saksalaisten ja 
suomalaisten välillä liike-elämässä sekä neuvotaan miten 
messuille ja neuvotteluihin valmistaudutaan. Valmennus-
kokonaisuus kestää puoli päivää. 

Ota yhteyttä, jos haluat tietää:

• Mitä neuvotteluissa voi tai ei voi tehdä?

• Miten messuille valmistaudutaan? 

• Koska ja miten lähestyt kontakteja messujen jälkeen?

• Miten saksalaiset eroavat suomalaisista?

LISÄTIETOJA:
Kaisu Halonen | +358 50 357 3767 | kaisu.halonen@dfhk.fi

Finnish-German 
Energy Day 
toImItuSVarmuuS, VaIHtoEHtoISEt ENErgIa-
läHtEEt ja älykkäät verkot ovat aiheita, joita kä-
sitellään Finnish-German Energy Day -tapah- 
tumassa Münchenissä 3.5.2018. Yritykset pää-
sevät esittelemään ratkaisujaan asiantuntija-
tapahtumassa, johon kutsutaan saksalaisten 
energiayhtiöiden ja kaupunkien energialaitosten 
edustajia. 

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

Syksyn  
jäsentapahtumat
järjEStykSESSääN toINEN, vain naisille tarkoi-
tettu, FinDeLadiesLounge-verkostoitumistapah-
tuma järjestettiin yhteistyössä Sokos Hotelsin 
kanssa 24.8.

Vuoden makein FinDeLounge järjestettiin yh-
teistyössä Fazer-konsernin kanssa 26.10. Ohjel-
ma sisälsi vierailun Vantaan Fazer Experience 
-vierailukeskukseen ja verkostoitumista.

Kauppakamarin ovet avautuivat jälleen kai-
kille kiinnostuneille vuosittain järjestettävässä 
”Open house” -tapahtumassa 23.11. 

Käy tutustumassa tuleviin tapahtumiimme: 
www.dfhk.fi 
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pakkauSaSEtukSEN aStuttua VoImaaN 
vuonna 1991 Saksassa ekologinen vas-
tuu pakkausmateriaaleista siirtyi tuot-
teen valmistajille. Valmistaja ja myyjä ovat 
vastanneet käytön jälkeisestä myynti-
pakkausten keräyksestä, ekologisesta hyö-
dyntämisestä sekä kierrätysprosessin do-
kumentoinnista. Sama lainsäädäntö sitoo 
myös suomalaisia vientiyrityksiä Saksan 
markkinoilla. 

Lainsäädäntö tiukentuu entisestään, kun 
uusi pakkauslaki (VerpackG) astuu voimaan 
1.1.2019. Pakkauslain noudattamatta jät-
täminen voi johtaa tuotteen myyntikieltoon 
Saksassa.

uusi laki vaikuttaa jo 2018
Uusi pakkauslaki vaikuttaa jo vuoden 2018 
kuluttajatuotepakkauksista ja pakkausmää-
ristä tehtäviin ilmoituksiin. Sen mukaan 
jokaisen markkinoille saattajan eli käytän-
nössä valmistajan tai maahantuojan tulee 
rekisteröityä valvontaviranomaiselle. Uusi 

Saksan uusi pakkauslaki 
koskee jokaista  
B2C-vientiyritystä

rekisteröintivelvoite koskee kaikkia Saksaan 
B2C-tuotteita vieviä yrityksiä, eikä pelkkä il-
moitus tuottajayhteisölle enää riitä. 

Pakkausmääristä tulee tehdä ilmoitus 
vientimääristä riippuen joko kuukausittain, 
neljännesvuosittain tai vuosittain. Lisäk-
si panttivelvollisuus lisätään hiilihapollisten 
hedelmä- ja vihannesnektareiden sekä se-
kajuomien pakkauksille, joissa maitotuot-
teiden osuus on yli 50 prosenttia (erityises-
ti hera). 

rekisteröimättä jättäminen  
voi johtaa tuotteen myyntikieltoon
Pakkauslain noudattamatta jättämisestä 
voi seurata tuotteen myyntikielto Saksassa. 
Opastamme suomalaisia vientiyrityksiä li-
senssimaksuissa, ilmoitusten laatimisessa ja 
pakkauslain määräysten toteuttamisessa.  

LISÄTIETOJA:
Mikaela Jaanti | +358 50 555 5308 
mikaela.jaanti@dfhk.fi

uuDIStammE VErkkoSIVummE: Sivut ovat tulevaisuudessa respon- 
siiviset eli ne mukautuvat kunkin päätelaitteen mukaan. Siten sivuja 
voidaan selailla yhtä hyvin tietokoneen näyttöruudulla, tabletilla kuin 
älypuhelimellakin – luettavuuden kärsimättä. 

Verkkosivu-uudistuksen myötä sisältöjä ja sivujen rakennetta 
päivitetään. Uudet nettisivut lanseerataan vuodenvaihteeseen men-
nessä. 

LISÄTIETOJA, TOIVEITA JA PALAUTETTA:
Antti Grönlund | +358 9 6122 1237 | antti.gronlund@dfhk.fi

Kauppakamarin verkkosivut uudistuvat!

mailto:mikaela.jaanti@dfhk.fi
mailto:antti.gronlund@dfhk.fi


34   Definitiv 3/2017

jäSENSIVut | 

Suomalaista älyrakentamista ja 
talotekniikkaa Saksan markkinoille

Kansainvälinen  
liikesaksan tutkinto (PWD)
työSkENtElEEkö yrItykSENNE SakSa-
laIS-SuomalaISESSa kaupassa? On-
ko teillä työntekijöitä, jotka puhuvat su-
juvasti saksaa, mutta jotka eivät ole 
varmoja kielitaidostaan työkäytössä? 
Haluatteko tarjota työntekijöillenne vi-
rikkeen saksan taitojen aktivoimiseksi 
tai ponnahduslaudan urakehitykselle?

Saksalais-suomalaisessa liiketoimin-
nassa saksan kielen taito voi olla ratkai-

sevassa asemassa. Saksalais-Suoma-
lainen Kauppakamari järjestää yhdessä 
Goethe-Institutin kanssa kansainväli-
sesti hyväksytyn ja työnantajien laajalti 
arvostaman liikesaksan tutkinnon (Prü-
fung Wirtschaftsdeutsch International, 
PWD). Tutkinto on osoitus siitä, että sen 
suorittanut pystyy arkisissa työtilanteis-
sa ilmentämään itseään ja reagoimaan 
tilanteen vaatimalla tavalla.

Seuraavan tutkinnon ajankohta on 
keväällä 2018. Valmennuskursseja jär-
jestävät Goethe-Institut Finnland, Han-
ken Svenska handelshögskolan ja Turun 
kauppakorkeakoulu (myös avoimen yli-
opiston piirissä). 

LISÄTIETOJA:
Suvi Mäkinen | +358 9 6122 1231 
suvi.makinen@dfhk.fi

SuomElla oN HuIppuluokaN älykkään 
rakentamisen osaamista ja Saksan kas-
vavat rakennusmarkkinat ja tiukentu-
vat energiasäädökset tarjoavat otollisen 
maaperän innovatiivisten talotekniikka-
ratkaisujen viennille. Järjestimme suo-
malaisille rakentamisen älyratkaisuja 
tarjoaville yrityksille yhteistyössä Fin-
pron kanssa B2B-roadshow’n Berliiniin 
9.–11.10.2017. 

Matkan aikana suomalaisyritykset 
tutustuivat muun muassa saksalaisiin 
kiinteistö- ja suunnittelutoimistoihin, 
arkkitehtitoimistoihin ja best practice 
-kohteisiin, kuten ”tulevaisuuden kau-
punkiin”, Europacityyn. Yritysvierailu-
ja tehtiin muun muassa Vattenfallille ja 
Drees&Sommerille. Matkan yhteydes-
sä järjestettiin myös aiheeseen liittyvä 
B2B-workshop verkostoitumista varten. 

Mukana roadshow’ssa olivat älykkäi-
tä lämmitysratkaisuja tarjoavat Fourdeg 

ja Leanheat Oy, muovipohjaisten läm-
möneristeiden valmistaja Finnfoam Oy, 
vedenmittausjärjestelmiä myyvä Vercon 
Oy sekä energiatehokkaita lämmitys- ja 
jäähdytysratkaisuja tarjoava Itula Oy. 

LISÄTIETOJA:
Mikaela Jaanti | +358 50 555 5308 
mikaela.jaanti@dfhk.fi

Syksyllä 2018 on suunnitteil-
la vastaavanlainen tapahtuma 
Hampurin GET Nord -talotek-
niikkamessujen yhteyteen. Lue 
lisää GET Nordista sivulla 49.

Suomalaisyritysten edustajat 
tutustuivat myös ulkokohteisiin.

mailto:suvi.makinen@dfhk.fi
mailto:mikaela.jaanti@dfhk.fi
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SakSalaIS-SuomalaINEN kauppakama-
rI täyttää ensi vuonna 40 vuotta ja Deut-
sch-Finnische Vereinigung 100 vuotta. 
Kesäkuussa juhlimme Lyypekissä ja syk-
syllä Helsingissä erilaisten tapahtumien
muodossa.

Jäsenkokous pidetään 4.6. Sen yhtey-
dessä järjestämme myös Logistiikka 4.0 
-aiheisen asiantuntijatapahtuman yh-
teistyössä Lyypekin kauppakamarin (IHK 
Lübeck) kanssa ja vierailemme Lübecker 

Hafen-Gesellschaftissa. Päivä päättyy 
juhlaillalliseen.
5.6. päivä alkaa raatihuoneella Lyypekin 
pormestarin vastaanotolla. Juhlatilai-
suus on klo 11 ravintola Zimberein juh-
lasalissa ja yhteinen lounas nautitaan 
Hansemuseumissa.

Olemme varanneet vieraille hotelli-
kiintiön Park Inn by Radisson -hotellista. 
Lisätietoja tapahtumakalenterisamme 
www.dfhk.fi. 

Juhlavuositilaisuus ja -seminaari 
Lyypekissä 4.-5.6.2018

 | jäSENSIVut

2018  
on juhlavuosi  
– tarvitsemme 
tukeasi!
SINulla oN uSEIta kiinnostavia mah-
dollisuuksia tukea meitä ja saada nä-
kyvyyttä juhlavuotemme aikana. Voit 
olla näkyvästi mukana yksittäisissä 
tapahtumissa tai vaikka koko vuoden 
ajan. 

 
OTA YHTEYTTÄ:
Jan Feller | +358 9 6122 1217
jan.feller@dfhk.fi 

http://www.dfhk.fi
mailto:jan.feller@dfhk.fi


36   Definitiv 3/2017

jäSENSIVut | 

pEruStImmE SakSalaIS-SuomalaI-
SEN DIgIkumppaNuuSHaNkkEEN yh-
dessä Teknologiateollisuuden ja Kes-
kuskauppakamarin kanssa vuonna 
2016. Ensimmäinen teemaohjelma 

Saksalais-suomalainen  
digikumppanuus  
goes eHealth

Saksalaiset taidealan toimijat 
Suomessa syksyllä 2018
järjEStämmE yHtEIStyöSSä SuomEN Saksan-instituutin, Saksan gallerioiden ja 
taidekauppiaiden liiton sekä Suomen taidekentän tärkeimpien toimijoiden kans-
sa markkinatutkimusmatkan saksalaisille galleristeille ja museoalan toimijoille 
Suomeen syksyllä 2018. Matkan yhteydessä järjestetään 
teemaseminaari, johon kutsutaan alan toimijoita. Ta-
pahtuma tarjoaa erinomaisen tilaisuuden verkos-
toitumiseen saksalaisten taidealan toimijoi-
den kanssa. 

on 2017–2018 käynnissä oleva ”In-
dustrie 4.0”, johon osallistuu 15 suo-
malaisyritystä.

Vuonna 2018 käynnistetään noin 
vuoden mittainen eHealth-ohjel-
ma: siinä autamme valittuja suo-
malaisyrityksiä Saksan markkinoille 
– sekä markkina-analyysin, val-
mennuksen että kahdenkeskisten 
yritystapaamisten muodossa. 

Seuraa uutisia digikumppanuu-
desta osoitteesta www.dfhk.fi/digi-
kumppanuus 

LISÄTIETOJA:
eHealth:  
Kaisu Halonen | +358 50 3573 767 
kaisu.halonen@dfhk.fi

Industrie 4.0:  
Oliver Boldt | +358 50 3082 094  
oliver.boldt@dfhk.fi

LISÄTIETOJA:
Mikaela Jaanti | +358 50 555 5308 
mikaela.jaanti@dfhk.fi

Suomen ja  
Saksan  
välinen uusi  
verosopimus 
ValtIoNEuVoSto oN VaHVIStaNut, 
että Suomen ja Saksan välinen 
uusi verosopimus tulee voimaan 
16.11.2017 ja sitä aletaan sovelta-
maan vuoden 2018 alusta. Nykyinen 
sopimus on vuodelta 1979 ja uusi 
sopimus tulee korvaamaan sen ko-
konaan.

Saksan ja Suomen välinen ve-
rosopimus rakentuu suurelta osin 
OECD:n malliverosopimuksel-
le. Esim. toiseen sopimusvaltioon 
maksettavien eläkkeiden verotus-
oikeuteen tulee muutoksia. Lisäksi 
sillä tarkennetaan sopimusvaltioi-
den välisen tietojenvaihdon edelly-
tyksiä. 

LISÄTIETOJA: 
Sisko Kilvensalmi 
+358 9 6122 1227
sisko.kilvensalmi@deinternational.fi

http://www.dfhk.fi/digi-kumppanuusLis�tietoja
http://www.dfhk.fi/digi-kumppanuusLis�tietoja
http://www.dfhk.fi/digi-kumppanuusLis�tietoja
mailto:kaisu.halonen@dfhk.fi
mailto:oliver.boldt@dfhk.fi
mailto:sisko.kilvensalmi@deinternational.fi
mailto:mikaela.jaanti@dfhk.fi
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SuomI oN ykSI älyVErkkokEHItykSEN 
kärkimaita. ICT-teknologiaa, avointa da-
taa ja innovatiivisia kokeiluja hyödyntä-
mällä suomalaiset yritykset ja tutkimus-
laitokset kehittävät yhä älykkäämpää 
energiajärjestelmää, jossa muun muas-
sa kuluttajat ovat aktiivisia toimijoita 
sähkömarkkinoilla. Myös saksalaisilla 
on siihen vielä annettavaa.

Sähköntuotanto on muuttumas-
sa kaksisuuntaiseksi kuluttajien mu-
kaantulon myötä. Etäluettavien sähkö-
mittareiden keräämiä tietoja voidaan 
hyödyntää kysyntäjoustossa ja virtuaali-
voimaloissa. Tulevaisuudessa uusiutuvi-
sta energianlähteistä saatavaa energia- 
virtaa voidaan varastoida sähköverkon 
tasapainottamiseksi. 

Suomalaista älyrakentamista
Suomessa on suunnitteilla ja jo käyn-
nistetty lukuisia älyrakentamisen pi-
lottiprojekteja, joista kansainvälisesti 
merkittävin on vuonna 2013 käynnistet-
ty Fiksu Kalasatama -hanke. Kalasata-
man alueesta kehitetään yhteistyössä 

Energian internet mullistaa markkinat  

Saksalaiset smart grids -asiantuntijat Suomessa 2018

Jatkona vuoden 2017 aurinkoenergiahankkeelle järjestämme älyverkkoihin ja -ratkaisuihin 
liittyvän B2B- ja asiantuntijatapahtuman, kun joukko saksalaisia smart grids -alan yrityksiä 
ja asiantuntijoita saapuu Suomeen 15.5.2018. Hanke on osa Saksan energia-alan viennin- 
edistämisohjelmaa ja sen rahoittajana toimii Saksan talous- ja energiaministeriö.

Helsingin kaupungin, yritysten ja tutki-
muslaitosten sekä asukkaiden kanssa 
älykkään kaupunkirakentamisen mal-
lialuetta. Samalla se on CLEEN Oy:n 
(SHOK) vuonna 2010 käynnistämän 
SGEM (Älykkäät sähköverkot ja energia-
markkinat) -tutkimusohjelman käytän-
nön esimerkki.

Suomen työ- ja elinkeinoministeriö 
perusti vuonna 2016 älyverkkotyöryh-
män, joka selvittää älyverkkojen mah-
dollisuuksia sähkömarkkinoilla ja suun-
taa katseensa tulevaan, vuoden 2025 
vähähiiliseen, hajautettuun sähköjärjes-
telmään.

oppia saksalaisilta
Innovatiivisten teknologioiden, uusien 
liiketoimintamallien ja ratkaisujen tar-
ve kasvaa jatkuvasti. Esimerkiksi uusiu-
tuvan energian varastointiin tarvitaan 
uudenlaisia ratkaisuja. Myös virtuaa-
livoimalaitosten kysyntä kasvaa. Juuri 
näillä aloilla suomalaiset voivat hyötyä 
saksalaisesta osaamisesta. Esimerkik-
si Siemens on jo lanseerannut Suomen 

markkinoilla älykkään sähköverkon hal-
lintaohjelmiston, hajautetun energian-
hallintajärjestelmän sekä Suomen en-
simmäisen älykkään sähkövaraston, 
jolla optimoidaan rakennuksen sähkön-
käyttöä. 

Viikin virtuaalivoimalaitos
Tulevaisuuden virtuaalivoimalaitos on 
Helsingin Viikissä jo arkipäivää. Pilotti-
projekti on toteutettu yhteistyössä Hele-
nin kanssa. Siestorage-sähkövarasto on 
liitetty Helenin hallinnoimaan hajautetun 
energianhallinnan järjestelmään. Viikin 
ympäristötalossa osa energiasta tuote-
taan itse. Energian tuotannossa käyte-
tään aurinkovoimaa ja kiinteistön katol-
le on sijoitettu neljä pientuulivoimalaa. 
Sähköautonlatauspisteitäkään ei ole 
unohdettu. Näillä ratkaisuilla ympäris-
tötalon sähkönkäyttöä voidaan ajastaa, 
siirtää ja optimoida. 

LISÄTIETOJA:
Mikaela Jaanti | +358 50 555 5308 
mikaela.jaanti@dfhk.fi

mailto:mikaela.jaanti@dfhk.fi
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Kauan ennen kuin Saksa ja Suomi olivat ole-
massa nykyisessä valtiomuodoissaan, alueiden 
asukkaat kävivät kauppaa keskenään. Tämän 
mahdollistivat viikinkien aikana muodostunut 
varhaisten kauppakeskusten verkosto ja tämän 

jälkeen keskiajan Hansaliitto. Ne toimivat Suomelle – sil-
loin vielä osa Ruotsia – porttina maailmalle.

Ensimmäisen maailmansodan sotakorvausten maksa-
miseksi ulkomaanvaluutassa vienti oli elintärkeää Saksal-
le. Samaan aikaan Suomi, joka oli itsenäistynyt Venäjästä 
vuonna 1917, aloitti oman kansantalouden kehittämisen. 
Saksa nousi jo vuonna 1921 Suomen tärkeimmäksi tuonti-
maaksi 33,7 prosentin osuudella. Kun maiden välillä tehtiin 
kauppasopimus vuonna 1934, kauppatase oli tasapainossa, 
mutta kaupan volyymi oli alhainen valuutan puutteen vuoksi.

toisen maailmansodan vaikutus kauppaan
Saksa ja Neuvostoliitto solmivat vuonna 1939 hyökkäämät-
tömyyssopimuksen, jossa Suomesta tuli Neuvostoliiton 
etupiiriä. Tämän seurauksena Saksa ja Suomi allekirjoitti-
vat uuden kauppasopimuksen vasta vuonna 1940, kun Sak-
sa valmisteli hyökkäystä Neuvostoliittoa vastaan. Sopimus 
rajoitti Suomen ulkomaankaupan vain Saksan hallitsemiin 
alueisiin. Asetetusta tuotantokiellosta huolimatta saksa-
laisten tuotteiden osuus kasvoi vuosina 1942–1945 20 pro-
sentista 75 prosenttiin Suomen kokonaistuonnista.

Toisen maailmansodan päätyttyä Suomesta tuli lähes 
täysin riippuvainen Neuvostoliitosta. Maiden välinen aselepo 
kielsi kaupankäynnin Saksan kanssa. Neuvostoliitolle mak-
settavat sotakorvaukset pakottivat Suomen optimoimaan 
teollisuustuotteiden tuotantoa, mistä syystä Suomi tarvitsi 
mm. saksalaisia komponentteja. Vuodesta 1945 alkaen Sak-
san ja Suomen välistä kauppaa käytiin kolmansien maiden 
kautta. Suomen tuotanto oli puu- ja maatalouspainotteinen, 
joten kauppa koostui lähes yksinomaan raaka-aineiden – lä-
hinnä puutuotteiden – vaihdosta saksalaisiin jalostettuihin 
tuotteisiin. Vuonna 1947 Saksan vienti Suomeen kolmansien 
maiden kautta oli noussut jo kolmannekseen vuoden 1939 
tasosta.

tasapainoilua idän ja lännen välissä
Saksan jaon jälkeen vuonna 1949 Suomi säilytti taloussuh-
teet sekä Länsi- että Itä-Saksaan. Vaikka virallisesti har-
joitettiin tasa-arvoista kohtelua, Länsi-Saksan ja Suomen 
välinen kauppa oli noin 30-kertainen Itä-Saksan kanssa 
käytävään kauppaan verrattuna. Ennen Saksan yhdistymistä 
vuonna 1989 Länsi-Saksan ja Suomen välinen kauppa ylitti 
Länsi- ja Itä-Saksan keskinäisen kaupan. 

Vuoden 1950 GATT-jäsenyydestä huolimatta tariffit ja li-
senssit määrittivät Suomen ulkomaankauppaa. Varsinainen 
ulkomaankaupan vapautuminen toteutui vuonna 1957 Suo-
men markan devalvoinnin myötä. Vuoteen 1961 mennessä 

(Yli) 100 vuotta
saksalais-suomalaista kauppaa

Suomi juhlii tänä vuonna satavuotista itsenäisyyttään. Saksalais-suomalaisen kaupan 
juuret ulottuvat vieläkin kauemmas. Viikinkiajasta itsenäisyyden alkuvaiheisiin.

KÄÄNNÖS aNttI gröNluND KUVA gEtty ImagES
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Länsi-Saksan osuus Suomen kokonais-
viennistä oli noussut 12,4 prosenttiin.

1960-luvun loppuun mennessä 
Itä-Saksan osuus Suomen ulkomaan-
kaupasta oli enää vain prosentti, kun 
taas 21,1 prosenttia Suomen tuonnista 
tuli Länsi-Saksasta vuonna 1961. Tuonti 
Länsi-Saksasta väheni Suomen liityttyä 
EFTA:n liitännäisjäseneksi – siitä huo-
limatta Länsi-Saksa säilytti ykkösase-
mansa Suomen tuontimaana.

1970-luvun alkua leimasi Länsi-Sak-
san uusi Itä-Saksan-politiikka sekä öl-
jykriisi, jotka hidastivat Suomen viennin 
kasvua vuonna 1974 tehdyn vapaakaup-
pasopimuksen seurauksena. Viennin 
edistämiseksi ja ”koko Saksan kaupan 
avaamiseksi kaikille siitä kiinnostuneille 
suomalaisille” vuonna 1918 perustetun 
Deutsch-Finnische Vereinigung -järjes-
tön pohjalta perustettiin Saksalais-Suo-
malainen Kauppakamari vuonna 1978.

Nousu, kriisi ja uusi suunta
1980-luvulla Suomen vienti Länsi-Sak-
saan nousi ja maan talouskasvu läh-
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ti nousuun, kunnes se vajosi historiansa 
suurimpaan taantumaan vuonna 1990. 
Tilannetta pahensi Neuvostoliiton ha-
joaminen vuoden 1991 lopulla ja Suo-
men idänkaupan tyrehtyminen. Tämän 
seurauksena Suomen oli etsittävä uu-
si suunta. Saksan vienti Suomeen las-
ki, vaikka Saksa säilyttikin ykkösaseman 
Suomen kauppakumppanina. Erityisesti 
sähköteknisten laitteiden viennin lisään-
tyminen nosti Länsi-Saksan Suomen 
tärkeimmäksi vientimaaksi vuodesta 
1991 lähtien. Vuonna 1995 Suomi liittyi 
Euroopan unioniin.

Saksalais-suomalaisille taloussuh-
teille on ominaista jatkuvuus, eikä niin-
kään yksittäiset tapahtumat. Molem-
missa maissa taloudellisen kehityksen 
yhdenmukaisuus on silmiinpistävää: 
Suomen viennin nousukauden aikana 
vuosina 1997–2007 Saksan vienti kak-
sinkertaistui. Saksan ja Suomen välinen 
kauppa toipui vain hitaasti vuonna 2008 
alkaneesta maailmanlaajuisesta talous-
kriisistä.

puunviejästä kännykkätoimittajaksi
1800-luvun lopulta lähtien Saksa on ol-
lut Suomen tärkein erityisesti inves-
tointitavaroiden maahantuoja. Maa oli 
pitkään Suomen puunjalostusteolli-
suustuotteiden toiseksi tärkein mark-
kina-alue. Vuosien mittaan kauppa on 
muuttunut yhä enemmän samankaltais-
ten teollisuustuotteiden ja -hyödykkei-
den keskinäiseksi vaihtokaupaksi. 

Muutos johtuu pääasiassa suomalai-
sen teollisuuden rakenteellisesta muu-
toksesta: vuonna 1950 puuteollisuuden 
osuus viennistä Saksaan oli 60 prosent-
tia ja paperi- ja selluteollisuuden osuus 
33 prosenttia. Vuonna 1995 puuteolli-
suuden osuus oli enää 10 prosenttia ja 
paperi- ja selluteollisuuden osuus 37 
prosenttia.

1980-luvulla kone- ja metalliteolli-
suuden tuotteiden osuus Suomen vien-
nistä Saksaan kasvoi merkittävästi. Vuo-
sisadan vaihteessa sähkötekniikka- ja 
elektroniikkateollisuus ylittivät metsä-
teollisuuden suurimpana vientisektori-
na ja muodostivat noin kolmanneksen 
Suomen viennin arvosta. Samaan aikaan 
maailmanlaajuisen talouskriisin kanssa 
alkoi vientiveturi Nokian alamäki, minkä 
tuloksena sektorin viennin arvo puolittui.

maiden välinen kauppa tänään
Muutamasta poikkeusvuodesta huoli-
matta saksalais-suomalainen kauppa 

on kasvanut tasaisesti. Vuodesta 2014 
alkaen Saksa on jälleen noussut Suo-
men tärkeimmäksi kauppakumppanik-
si. Vuonna 2016 kaupan kokonaisarvo oli 
14,9 miljardia euroa.

Saksan vientihitit tulevat muun muas-
sa autoteollisuudesta: vuonna 2016 Suo-
meen tuotiin erityisesti kuljetusvälinei-
tä (18,7 %), teollisuuslaitteita (18,3 %) ja 
kemiallisia aineita ja tuotteita (16 %).

Lähes kolmannes (27,2 %) Saksan 
tuonnista Suomesta vuonna 2016 muo-
dostui puu- ja paperiteollisuuden tuot-
teista. Toiseksi tärkein vientisektori on 
kuljetusvälineet (20,8 %) huolimatta 25 
prosentin vientimäärän laskusta edel-
lisvuoteen verrattuna. Vientiä siivittivät 
etenkin Meyer Turun telakka ja sopi-
musvalmistaja Valmet Automotive, jo-
ka on valmistanut Mercedes-autoja vuo-
desta 2013 lähtien. 

Erityiskiitokset:  
Bernd Fischer, Marco Pribilla

VUODESTA 2014 ALKAEN SAKSA  

ON JäLLEEN NOUSSUT SUOMEN 

TäRKEIMMäKSI KAUPPAKUMPPANIKSI.
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Mali, Washington, Baku, Helsinki
Haastattelussa uusi Saksan Suomen-suurlähettiläs Detlef Lingemann

Detlef Lingemann siirtyi Saksan Suomen-suurlähetystön päälliköksi 
7. syyskuuta 2017. Hän on kotoisin Düsseldorfista ja on opiskellut 
oikeustiedettä Bonnissa. Hän on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta. 

Suurlähettiläs Lingemann, ennen Helsinkiä olette ollut ul-
koasiainhallinnon palveluksessa Malissa, Moskovassa, 
Washingtonissa, Bakussa, Prahassa ja Sofiassa. Miten ase-
mapaikka vaikuttaa toimenkuvaanne?
Diplomaatin ammattiin kuuluu, että on sopeuduttava yhä uu-
delleen uusiin kulttuureihin, uuteen ympäristöön ja uuteen 
ilmastoon. On solmittava uusia ammatillisia ja henkilökoh-
taisia kontakteja ja painotettava tehtäviä eri tavoin. Koko ajan 
oppii uutta ja saa uusia kokemuksia. Pidän sitä suurena rik-
kautena. Vakiintuneista rakenteista on apua perehtymises-
sä ja kotiutumisessa. Niihin kuuluvat tietenkin paikan päällä 
olevat saksalaiset instituutiot kuten kauppakamari ja Goet-
he-Institut. Olen todella iloinen uudesta tehtävästäni Suo-
messa ja odotan uteliaana tutustumista tähän maahan ja sen 
asukkaisiin.

Saksalla ja Suomella on erinomaiset suhteet, ja Saksa on 
jälleen vuodesta 2014 lähtien ollut Suomen tärkein kauppa-
kumppani. Onko Teillä kuitenkin mielessänne vielä jotain, 
mitä haluaisitte toteuttaa täällä Suomessa ja mikä on erityi-
sen lähellä sydäntänne?
Tiivis ja luottamuksellinen yhteistyö Suomen kanssa EU:n pii-
rissä on tärkeää. Kahdenvälisten suhteiden peruspilarina toi-
mii talous. Olen iloinen siitä, että kahdenvälinen kauppamme 
kehittyy myönteisesti ja dynaamisesti. Vaikka olemme Suo-
men suurin kauppakumppani, taloussuhteita voi mielestäni 
vielä kehittää entisestään. Minua ilahduttaa myös erityises-
ti nuorten suuri kiinnostus saksan kieltä kohtaan. Eri puolilla 
Suomea on kouluja, joissa voi suorittaa saksan kielidiplomin, 
ja on osaltaan näiden koulujen ansiota, että saksa on Suo-
messa englannin jälkeen opiskelluin vieras kieli. Sen ansios-
ta kahdenvälisten suhteiden kehittymiseen voidaan jatkossa-
kin suhtautua luottavaisesti. Moni suomalaisnuori opiskelee 
Saksassa, ja toisaalta saksalaiset opiskelijat ovat yksi suu-
rimmista yksittäisistä ulkomaisten opiskelijoiden ryhmistä 
Suomessa. Tämä vaikuttaa myönteisesti paitsi kahdenvä-
listen suhteiden kehittymiseen myös tiiviiseen Saksan 
ja Suomen yhteistyöhön Euroopassa.

Saavuitte Helsinkiin elokuussa 2017. Joko olette kotiutunut 
tänne? Onko jokin kiinnittänyt erityisesti huomiotanne täällä 
Suomessa tai kaipaatteko jotakin?
Helsinkiin on hyvin helppo kotiutua ja täällä on helppo viihtyä. 
Pidän erityisesti suomalaisesta saunakulttuurista. Sitä jään 
kaipaamaan, kunhan taas palaan Saksaan. Myös suomalais-
ten innostus kaikenlaiseen ulkoiluun ja suhde luontoon on 
kiinnittänyt huomiotani. Helsingin lukuisat puistot ja pyörätiet 
lisäävät kaupungin hyvää elämänlaatua. Lyhyesti sanottuna: 
olen täällä oikein mielelläni. Odotan kiinnostuneena myös yh-
teistyötä Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin kanssa. 

 

Suurlähettiläs Lingemann iloitsee siitä, 
että Saksan ja Suomen välinen kauppa 
kehittyy myönteisesti ja dynaamisesti.
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Vuoden 2017 DESI-indeksin (Digital Economy and 
Society Index) mukaan Suomi sijoittuu toiseksi Eu-
roopan digitalisoituneimpien maiden listalla. Suo-
men Saksan-suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronde 
totesikin: ”Suomella on kaikki edellytykset tulla 

Pohjolan digikeskukseksi, koska pärjäämme hyvin erilaisis-
sa digitaalisuutta mittaavissa vertauksissa.”

Sekä Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin hallituksen 
puheenjohtaja Andreas Ostrowicki että Dortmundin kauppa-
kamarin varatoimitusjohtaja Wulf-Christian Ehrich korosti-
vat Dortmundin – entisen teollisuusmetropolin – merkitys-
tä yhtenä Saksan dynaamisimmista teknologiakeskuksista. 
Tämänhetkisten investointien perusteella Saksan näkökul-
masta pienehköt Suomen markkinat ovat erittäin mielen-
kiintoinen innovaatiokumppani.

yhdessä maailman markkinoille 
Suomen keskuskauppakamarin Ilkka Lakaniemi korosti 
Saksan ja Suomen yhtäläisyyksiä teollisuuden rakenteiden 
sekä talouden vientiriippuvuuden osalta. Lakaniemen mu-
kaan Saksan ja Suomen yhteistyön parhaat mahdollisuudet 
ovat mm. toimialakohtaisissa digitointistrategioissa, nuores-
sa digitaalitaloudessa, älykkäässä energiassa sekä vakaan 
ja luotettavan IT-ympäristön luomisessa. Hänen mukaansa 
on oleellista toimia yhdessä, sillä viime kädessä kyseessä 
ovat maailmanmarkkinat. ”Olemme täällä yhdessä luomas-
sa sitä, mitä globaalit markkinat tarvitsevat”, Lakaniemi to-
tesi. Lisäksi hän nosti esiin, että teknologian on hyödytettävä 
koko yhteiskuntaa eikä olla pelkästään koulutettujen ihmis-
ten etuoikeus.

Heikki Hallila esitteli teollisuusautomaatioon keskittyvän 
Fastemsin strategiaa: yritys siirtää painopistettään fyysisis-
tä laitteista dataan ja muuntautuu laitteistopohjaisesta ohjel-
mistopainotteiseksi toimijaksi. Fastemsilla, kuten useimmil-
la Industrie 4.0 -ympäristössä toimivilla yrityksillä, haasteeksi 
muodostuu yhtäaikainen tuotteiden päivittäinen päivitys ja uu-
sien digitaalisten tuotteiden kehittäminen. Vielä haastavam-
man tästä tekee se, että „digitalisaatiossa ei ole kyse vain tek-
nologiasta, vaan ihmisistä ja strategiasta”.

yksittäistä ja toimialat ylittävää
Toisen esimerkin suomalaisesta digitaalisesta innovaatios-
ta tarjoili hitsauskoneiden valmistaja Kemppi. Mika Kuusela 
kertoi, kuinka yritys dokumentoi ja valvoo hitsausolosuhtei-
ta digitaalisesti. Tämä mahdollistaa ongelmien havaitsemisen 
ja ratkaisemisen hyvin varhaisessa vaiheessa. Kempin kehit-
tämä universaali ohjelmisto toimii myös muiden valmistajien 
hitsauslaitteiden kanssa.

DIMECC-innovaatioklusterin Päivi Haikkola kertoi itseoh-
jautuvista järjestelmistä, jotka muodostavat Industrie 4.0:aan 
sisältyvän seuraavan kehitysvaiheen. Hän esitteli merenkulun 
ekosysteemiä ”One Sea Ecosystem” esimerkkinä itseohjautu-
vien järjestelmien kehittämisestä yritysten kesken, jotka usein 
kilpailevat keskenään. Merenkulussa digitaaliset järjestelmät 
voisivat pelastaa ihmishenkiä: suurin osa onnettomuuksista 
johtuu inhimillisestä virheestä ja ne olisi mahdollista välttää 
itseohjautuvien laivojen avulla. 

Fokuksessa digikumppanuus
Tapahtuman toisessa osassa esittäytyivät saksalais-suoma-

FINdustrie 4.0 
Dortmund digikuumeessa
Dortmundissa 5. lokakuuta 2017 järjestetyssä Deutsch-Finnischer Digisummit -tapahtu-
massa pureuduttiin aiheeseen ”Hyödyntämättömät liiketoimintamahdollisuudet – FINdustrie 
4.0”. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Dortmundin kauppakamarin (IHK zu Dortmund) 
kanssa. Tapahtuman aikana lukuisat eri Industrie 4.0 -toimialojen yritykset esittelivät ratkai-
sujaan, jotka vaihtelivat perinteisten teollisten järjestelmien jälkiasennuksesta autonomisiin 
järjestelmiin. Kiinnostavat keskustelutkaan eivät jääneet käymättä.
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laisen digikumppanuushankkeen kak-
sivuotisen Industrie 4.0 -ohjelman 13 
suomalaisosanottajaa. Yritykset oli jaet-
tu tarjoamiensa palvelujen tai tuotteiden 
perusteella joko tiedonkeruu-, sovelluk-
set- tai palvelut-kokonaisuuteen. Roland 
Bergerin Hauke Bosse alusti kunkin ko-
konaisuuden lyhyellä markkinayhteenve-
dolla. Yritykset on esitelty infoboksissa. 

Yrityksille oli lisäksi järjestetty yh-
teensä 30 kohdemarkkina-analyysin pe-
rusteella räätälöityä kahdenkeskistä yri-
tystapaamista.

Tapahtuman aattona NRW.Investin 
seminaarissa ja get togetherissä käytiin 
vilkkaita keskusteluja. 

Startupit ja  
tulevaisuuden ratkaisut
Samaan aikaan keskustelujen aikana 
oli käynnissä myös tapahtuman kolmas 
osio. Paneelikeskustelussa verrattiin 
molempien maiden, Saksan ja Suomen 
startup-ekosysteemejä.

DIMECC:n Essi Huttu esitteli konk-
reettisia esimerkkejä yritysten välisis-
tä innovaatioista ja nosti esiin seikkoja, 
miksi juuri Suomen markkinat sopivat 
erityisen hyvin tämänkaltaiseen yhteis-
työhön.

Iltapäivän viimeisessä esitelmäs-
sä KONEen Alexander Wüllner ker-
toi IIoT-yrityksen palveluliiketoiminnan 
muutoksista, teknisistä ratkaisuista ja 
haasteista. ”Ongelmana on, että asi-
akkaamme eivät välitä tuotteistamme 
– kunnes jokin menee rikki.“ Siksi var-
haisten indikaattoreiden analyysillä on 
tärkeä rooli vikojen ehkäisyssä. 

Pystymme siis jo nyt ennustamaan 
tulevaisuutta – mitä tulee seuraavaksi? 

Saksalais-suomalaisen digikumppanuushankkeen  
Industrie 4.0 -ohjelman yritysten tuotteet ja palvelut:
tiedonkeruu
•  Tuotteiden tai henkilöiden seuranta RFID-tageilla: Confidex
•  Perinteisten tuotantokoneiden muuntaminen älykkäiksi:  
 Distence
•  Koneiden tilan reaaliaikainen seuranta langattomien  
 sensorien avulla: Trelab
•  Asennettujen vesipumppujen muuntaminen älykkäiksi:  
 Viimatech
•  Koneiden ja laitteiden sekä tuotannon ja varaston  
 hallintajärjestelmät: Wapice

Sovellukset
•  E-learning-jatkokoulutusratkaisut työntekijöille: Arcusys
•  Tuotantolaitteistojen lisätty todellisuus -ratkaisut (AR):  
 Augumenta
•  Ajansäästöä tuotannossa mobiilisovelluksilla: Collapick
•  Prosessiautomaatio ohjelmistorobotin avulla: Eera
•  Tehtaiden modernisointi älykkäillä järjestelmillä: Elisa
•  Toimittajaketjun digitaalinen hallinta ja auditointi: Enersense

palvelut
•  Big data analytics: Avarea
•  Monimutkaisten ja turvallisuuden kannalta tarpeellisten  
 teollisuussovellusten kehitys: SSF
•  Cybersecurity & Industrie 4.0: VTT
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ABO Invest AG laajentaa 
tuulivoimaomistustaan 
Suomessa
SakSalaINEN aBo INVESt ag laajentaa tuulivoimaomis-
tustaan Suomessa Haapajärvi II -tuulipuiston oston myö-
tä. Seitsemän 3,3 MW:n tuulivoimalan on tarkoitus olla 
toiminnassa marraskuussa 2017. 

Kaupan myötä wiesbadenilaisen ABO Investin tuulivoi-
maportfolio kasvaa 23,1 megawatilla 152,4 megawattiin. 
Yrityksen tavoitteena on kasvattaa kapasiteettinsa 200 
megawattiin vuoteen 2020 mennessä. 

Savon Voima yhteistyöhön  
saksalaisen Energy2marketin kanssa
SaVoN VoIma rakENtaa VIrtuaalI-
VoImalaItokSEN sähkön kysyntäjous-
tomarkkinoille yhdessä saksalaisen 
Energy2marketin kanssa. Energy2mar-
ket on yksi Euroopan johtavista virtuaa-
livoimalaitosoperaattoreista. 

Virtuaalivoimalaitoksia käytetään 
energiakysynnän ja -tuotannon tasa-

Fellow Finance  
laajentaa Saksaan
SuomalaINEN FEllow FINaNcE laajentaa toimintaansa 
Saksaan. Pohjoismaiden suurimmaksi vertaislaina- ja 
joukkorahoitusalustaksi nousseen yhtiön tavoitteena on 
kasvaa Euroopan suurimmaksi joukkorahoituspalveluksi. 

Yhtiö on hankkinut itselleen saksalaisen kumppanin, 
nettipankki Wirecard Bankin. Syynä tähän on, että Sak-
sassa lainojen myöntämiseen tarvitaan pankkitoimilupa. 
Tällä hetkellä vertaislainatoiminta-ala on vielä pienimuo-
toista Saksassa, mutta voimakkaassa kasvussa Saksas-
sa. 

Fellow Finance Oyj on perustettu vuonna 2013. Sen 
omistavat yhtiön perustajat ja pörssilistattu finanssiryh-
mä Taaleri Oyj (noin 40 %).  Palvelua käyttää yli 225 000 
asiakasta 43 eri maasta. Vuonna 2016 Fellow Finance 
-konsernin liikevaihto oli 5,59 miljoonaa euroa. 

painotukseen. Kyseessä on siis ns. 
kysyntäjousto. Sen tarve kasvaa mer-
kittävästi, kun joustamattoman säh-
köntuotannon määrä sähköverkos-
sa kasvaa. Joustamatonta tuotantoa 
ovat esimerkiksi ydinvoima ja uusiu-
tuva energia, kuten tuuli- ja aurinko-
voima.  
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Saksalais- 
matkailijoiden  
yöpymiset  
lisääntyivät  
11,7 prosenttia  
tammi-kesäkuussa
tIlaStokESkukSEN majoItuStIlaStoN 
ENNakkotIEtojEN mukaan ulkomais-
ten matkailijoiden yöpymiset Suomes-
sa lisääntyivät tämän vuoden tammi–
kesäkuussa 17,1 prosenttia vuoden 
2016 vastaavaan ajanjaksoon ver-
rattuna. Ulkomaisten matkailijoiden 
yöpymisiä tilastoitiin runsaat kolme 
miljoonaa. Kotimaan matkailijoiden 
yöpymiset lisääntyivät 2,7 prosenttia 
(yöpymisiä lähes 6,8 miljoonaa).

Vuoden 2017 tammi-kesäkuussa 
venäläiset olivat suurin ulkomaisten 
matkailijoiden ryhmä 407 000 yöpymi-
sellään (+18,7 %). Saksalaiset olivat 
toiseksi suurin ryhmä 289 000 yöpymi-
sellään (+11,7 %), kolmantena tulivat 
ruotsalaiset (+11,3 %) ja britit (+23,0 
%), joille kummallekin kirjattiin noin 
240 000 yöpymistä. 

Saksan ylijäämä alkuvuonna  
18,3 miljardia euroa
SakSaN tIlaStoVIraNomaISEN (DEStatIS) mukaan Saksan BKT on kasvanut vuo-
den 2017 toisella neljänneksellä 0,6 prosenttia suhteessa edellisneljännekseen. 
Tammi-kesäkuun osalta BKT on 1,1 prosenttia (18,3 miljardia euroa) ylijäämäinen. 
Ylijäämä selittyy lisääntyneillä verotuloilla (+5,4 %) ja sosiaalimaksuilla (+4,7 %). 
Lisäksi Saksan kotimaan kulutus on nousussa, saksalaistuotteiden vienti vetää ja 
yritykset investoivat. Myös työttömyys on ennätysalhaalla – työssäkäyviä on 44,2 
miljoonaa ja työttömiä vain 2,5 miljoonaa.

Saksan keskuspankin alustavien arvioiden mukaan maan talouskasvu saattaa 
kasvaa vuoden aikana yli kahteen prosenttiin. 

Solar Factory ja saksalainen  
Tesvolt GmbH yhteistyöhön

Axiko-konsortiolle  
jättitilaus Saksasta 
axIko-NImISEN koNSortIo, jonka muo-
dostavat tamperelaisen Koja-yhtiön Ma-
rine-yksikkö ja ranskalainen Engie Axi-
ma, on saanut 200 miljoonan euron 
tilauksen. Tilaus käsittää kahden Glo-
bal-luokan risteilijän ilmastointijärjes-
telmien toimituksen sekä lisäoption kah-
den muun risteilijän varustamiseen. Koja 
Marine vastaa risteilijöiden ilmastointi-
järjestelmien toimituksesta ja Engie Axi-
ma asennustöistä ja projektinjohdosta. 
Tilaukset työllistävät yli 300 henkeä Suo-
messa, Saksassa ja Ranskassa.

Alukset rakennetaan MV Werftenin 

telakalla Wismarissa Saksassa ja niiden 
on tarkoitus valmistua vuonna 2021 ja 
2022. Alusten tilaaja on kiinalainen Star 
Cruise.

Koja-yhtiöt on vuonna 1935 perustet-
tu perheomisteinen suomalainen yri-
tysryhmä. Se on erikoistunut energiate-
hokkaaseen ilmankäsittelytekniikkaan, 
jäähdytykseen ja prosessipuhaltimiin. 
Tamperelaisen perheyhtiön liikevaihto 
vuonna 2016 oli noin 61,6 miljoonaa eu-
roa. Yhtiön Marine-risteilijäliiketoimin-
ta ja ilmankäsittelylaitteiden tuotanto on 
keskitetty Jalasjärvelle. 

Beamex Oy  
laajentaa  
Saksassa
maaIlmaN joHtaVIIN kalIBroINtI- 
laIttEIDEN, -ohjelmistojen ja 
-järjestelmien toimittajiin kuuluva 
Beamex Oy Ab on ostanut saksa-
laisen liikekumppaninsa Germex 
GmbH:n. Kaupan yhteydessä pe-
rustettu uusi tytäryhtiö, Beamex 
GmbH, vahvistaa Beamexin ase-
maa Saksassa. 

Pietarsaarelaisen Beamex 
Oy:n liikevaihto vuonna 2016 oli 
noin 19,8 miljoonaa euroa ja se 
työllisti noin 120 henkilöä. 

Solar Factory oN tEHNyt yhteistyösopimuksen saksalai-
sen Tesvolt GmbH:n kanssa yrityksille suunnattujen sähkö-
varastojen myynnistä ja markkinoinnista Suomessa. Tes-
voltin litium-kennoihin perustuvien sähkövarastojen koot 
vaihtelevat kehikkokoosta kokonaisiin kontteihin ja niiden 
kapasiteetti voidaan purkaa tai ladata yhden tunnin aikana. 

Espoossa toimiva Solar Factory myy myös kuluttajille 
suunnattuja sonnenBatterie-energiavarastoja ja aurinko-
sähköjärjestelmiä.  
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Maailman talousfoorumin kilpailukykyvertailu:  
Saksa 5., Suomi 10.
SyySkuuN lopuSSa maaIlmaN talouSFoorumI (wEF) listasi maailman maat pa-
remmuusjärjestykseen kilpailukyvyn perusteella. ”Global Competitiveness Index” 
vertaa 137 kansantaloutta peräti 112 eri kriteerin perusteella. Näitä ovat mm. yri-
tysten innovointikyky, yhteiskunnan raamit taloudelle ja rahoitusmarkkinoiden ti-
la, infrastruktuuri ja koulutus.

Listan kärjessä on yhdeksättä vuotta peräjälkeen Sveitsi (5,86 pistettä). Saksa 
säilytti viidennen (5,66 pistettä) ja Suomi 10. sijansa (5,49 pistettä). 

Saksa saa parhaat pisteensä innovaatioiden, markkinoiden koon ja liiketoi-
mintakokemuksen osalta. Se pärjää myös korkean teknologian saatavuuden ja 
korkealaatuisen infrastruktuurin saralla. Saksan sijoitusta heikentävät mm. kor-
kea veroaste, verosäännökset ja työlainsäädäntö.  

Saksassa  
suosituin  
mobiilijärjestelmä 
on iOS
SakSalaINEN VISual mEta gmBH on 
analysoinut käyttöjärjestelmien, lait-
teiden ja selainten käyttöä, joita yli 80 
miljoonaa eurooppalaista verkko-os-
tajaa ovat käyttäneet toukokuun 2016 
ja 2017 välisenä aikana. Visual Meta 
GmbH toimii 13 Euroopan maassa 
ShopAlike- ja LadenZeile-shoppailu-
sivustojen nimillä.

Raportin mukaan Euroopassa tie-
tokoneissa Windowsia käyttää lähes 
86 prosenttia ja Mac OSia noin 12,7 
prosenttia käyttäjistä. Sitä vastoin 
Saksassa Windowsin osuus on 86,7 
prosenttia ja Mac OS:n 11,7 prosent-
tia. Suomessa vastaavat lukemat oli-
vat 85,5 ja 12,8 prosenttia. 

Tietokoneissa verkko-ostoksia 
tehdään eniten Google Chromella, 
jonka osuus on 53,3 prosenttia. 23,5 
prosenttia käyttää Firefoxia, 15,4 pro-
senttia Internet Exploreria ja 7,7 pro-
senttia Safaria. Saksassa suosituin 
selain on Firefox (46,7 %). Suomessa 
sitä vastoin suosituin selain on Google 
Chrome (48,2 %).

Mobiilimarkkinat ovat jakautuneet 
iOS:n ja Androidin välille, jotka hal-
litsevat 99 prosenttia älypuhelimis-
ta. Androidin osuus on 57 prosenttia. 
Saksassa suosituimmat järjestelmät 
ovat iOS (52,8 %) ja Android (46,6 %). 
Windowsin osuus oli 0,49 prosenttia. 
Vastaavasti Suomessa suosituimmat 
järjestelmät ovat Android (49,9 %), 
iOS (48,4 %) ja Windows (1,5 %). Eu-
roopan maista Suomessa on kaikista 
eniten Windows-puhelimen käyttä-
jiä, sillä Euroopan keskiarvo on 0,67 
prosenttia. 

Turun telakkaa  
uudistetaan 185 miljoonalla
turuN tElakalla uuDIStEtaaN levy- 
osavalmistus- ja profiiliosavalmis-
tuslinjasto sekä siihen liittyvä au-
tomaattiprofiilivarasto. Lisäksi ra-
kennetaan laserhybriditeknologiaan 
pohjautuva paneelilinja. Investoin-
tien kokonaisarvo on 185 miljoonaa 
euroa. Uudet valmistuslinjat valmis-
tuvat vuoden 2018 lopulla ja vuoden 
2019 alkupuolella. Loimaalainen 

Pemamek Oy toimittaa uuden levyosa-
valmistuslinjaston ja uuden profiiliosa-
valmistuslinjaston.

Tiedotteen mukaan uusien valmistus-
linjojen valmistuttua Meyer Turun te-
lakalla on yksi maailman moderneim-
mista terästuotannoista ja digitaalisesti 
ohjattu laser-hybridi-hitsauslinjasto, 
joka mahdollistaa nopeamman runko-
tuotannon. 
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päivittäisessä työssäni pidän erityisesti…
kansainvälisestä ulottuvuudesta. Palvelemme monista eri 
maista tulevia asiakkaitamme useilla eri kielillä. Osaava kak-
sikielinen henkilöstömme pitää yllä asiantuntemustaan kou-
luttautumalla jatkuvasti. He tekevät loistavaa työtä!

Sinä aikana, kun olen ollut kauppakamarissa,  
mieleeni on jäänyt erityisesti…
hyvin monipuoliset työtehtävät ja erilaiset vastuut. Olen toi-
minut ennen osastojohtajan tehtävää esimerkiksi mes-
suedustajana. Näinä vuosina olen työskennellyt neljän eri 
toimitusjohtajan alaisuudessa. Heidän toisistaan poikkeavat 
johtamistavat ovat opettaneet minulle, että on monta eri ta-
paa saavuttaa päämäärät. 

odotan erityisesti…
Saksalais-Suomalainen Kauppakamari täyttää ensi vuonna 
40 vuotta. Vuosi täyttyy juhlatilaisuuksilla ja -tapahtumilla. 
Vapaa-ajalla nautin koiran ulkoiluttamisesta, joka toimii vas-
tapainona työlle.

päätehtäväni on…
Toimin osaston esimiehenä. Meillä on sesongista riippuen 
9–10 työntekijää. Vastaan osaston tuloksesta ja 1,4 miljoo-
nan euron liikevaihdosta. Tehtäviini kuuluvat talousarvion 
laatiminen, myynti ja asiakasneuvonta. Pyrin tunnistamaan 
asiakkaan tarpeet ja tarjoamaan tältä pohjalta palveluja, jot-
ka tuovat asiakkaalle lisäarvoa.

Nautin työssäni erityisesti…
haasteellisista tehtävistä, varsinkin ongelmanratkaisus-
ta. Työskentelemme usein vaativien aiheiden parissa, jotka 
liittyvät esimerkiksi ulkomaisten työntekijöiden lähettämi-
seen Suomeen, ulkomaisen yrityksen veroedustukseen ja 
kiinteän toimipaikan erityiskysymyksiin. Kehitämme jatku-
vasti palvelukokonaisuutta vastaamaan muuttuvaa lainsää-
däntöä ja asiakkaiden tarpeita. Tavoitteenamme on helpot-
taa ulkomaisen yrityksen etabloitumista Suomeen. Monet 
asiakkaistamme toimivat suurissa teollisuusinvestointi-
kohteissa.

+358 9 6122 1227 
sisko.kilvensalmi@deinternational.fi 

LYHYESTI:
Nimi Sisko Kilvensalmi
tehtävä: Johtaja, vero-, kirjanpito- ja henkilöstö-
hallintopalvelut
kauppakamarin palveluksessa: vuodesta 1998

Kauppakamarin tekijät
Henkilökunta kulissien takana

 | kauppakamarIN tEkIjät

mailto:sisko.kilvensalmi@deinternational.fi
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Sportive Oy on perustettu lop-
puvuodesta 2015. Yrityksen 
johtoajatuksena on tuottaa 
sosiaalinen alusta, jossa on 
mahdollisimman helppo löy-

tää urheiluun ja liikuntaan liittyviä mah-
dollisuuksia tai harrastusseuraa missä 
päin maailmaa tahansa. 

Yritys on lanseerannut ilmaisen Spor-
tywe-mobiilisovelluksen, joka yhdistää 
samoista lajeista kiinnostuneet ihmi-
set. Sovelluksen avulla käyttäjä voi li-
säksi markkinoida omia tapahtumia ja 
esimerkiksi löytää liikuntapaikan, urhei-
luseuran, puuttuvan maalivahdin tai pe-
laajan harjoituksiin. ”Paljon matkustavi-
na huomasimme, että vieraassa maassa 
tai kaupungissa on vaikea löytää itselle 

Lisää liikettä joka 
puolella maailmaa

sopivia liikuntapaikkoja ja samasta har-
rastuksesta kiinnostuneita ihmisiä. Us-
komme, että Sportywe vastaa tähän tar-
peeseen”, Sportive Oy:n toimitusjohtaja 
Amir Palmen kertoo.  

Sovellus hyödyntää koneoppimista 
ja käyttäjille luodaan lisäarvoa tarkasti 
määriteltyjen parametrien avulla. Tieto-
ja voidaan hyödyntää esimerkiksi henki-
lökohtaisen markkinoinnin optimoimi-
seen.

Sportive Oy muutti StartBAHN*-tiloi-
hin syyskuussa 2017 ja toimistossa 
työskentelee kolme henkilöä. ”Sovellus 
on otettu hyvin vastaan markkinoilla ja 
panostamme nyt ennen kaikkea yhteis-
työkumppaneiden hakuun”, Palmen to-
teaa. 

*StartBAHN on Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin co-working-tila Helsingin keskustassa 
ja tarjoaa suomalaisille nuorille yrittäjille StartBAHN-konseptiin kuuluvaa palvelupakettia help-
poon Saksan markkinoille menoon. Lufthansa tukee Sportivea maksamalla tilavuokran puolen 
vuoden ajan.

NouSEVat täHDEt | 

Sportywe on jatkuvan käyttäjäkokemustarkkailun kohteena. Kuvassa Antti Arvola 
(COO), Amir Palmen (CEO) ja Dao Phuong (Marketing & Design).

1 700  
asiantuntijaa

45 000 
jäsenyritystä

130   
toimipistettä

90 
maassa

Saksan kauppa-
kamariverkosto  
ulkomailla (AHK)

500 000  
kyselyä

Nyt myös suomalaisyritysten käytössä.

maaIlma lukuINa | 
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Saksan kauppa-
kamariverkosto  
ulkomailla (AHK)

GET Nord
22.–24.11.2018  
Hampuri
 
Johtava talotekniikan 
messutapahtuma Pohjois-
Euroopassa. 

GET Nord tarjoaa ratkaisuja ja uu-
sia tuotteita nykyajan rakennuksiin ja 
talotekniikkaan. Kahden vuoden vä-
lein järjestettävä tapahtuma kokoaa 
rakennusalan ammattilaiset yhteen 
luomaan uusia asiakaskontakteja 
ja tutustumaan uusiin innovaatioi-
hin. Vuoden 2016 messuilla oli noin 
500 näytteilleasettajaa ja 41 000 am-
mattilaiskävijää. GET Nord -messu-
jen kävijöitä ovat mm. insinööri- ja 
suunnittelutoimistot, arkkitehdit, ra-
kennus- ja saneerausliikkeet, kiin-
teistönomistajat, kiinteistökehittäjät, 
energiayhtiöt, kaupunkisuunnittelijat 
sekä energiatekniikan asiantuntijat. 
Messuille on suunnitteilla Suomen 
yhteisosasto älykkäitä ja innovatiivi-
sia talotekniikkaratkaisuja tarjoaville 
yrityksille.

LISÄTIEDOT:  
www.get-nord.de

Wind Energy Hamburg
25.–28.9.2018 
Hampuri

Maailman merkittävin  
tuulivoima-alan tapahtuma.

Wind Energy Hamburg 2018 -tapahtu-
maan kokoontuu koko globaali tuuli-
voima-ala. Messuilla tutustut tuulivoi-
ma-alan uusimpiin innovaatioihin, luot 
kontakteja ja solmit kauppoja. Vuonna 
2016 tapahtumassa kävi noin 35 000 
ammattilaista 48 eri maasta ja näyt-
teilleasettajia oli 1400 yli 30 eri maas-
ta. Suomen yhteisosasto sijoittuu si-
säänkäynnin tuntuman hallissa B1.

Wind Energy Hamburg 2018 järjeste-
tään jälleen Wind Europe Summitin 
siivittämänä. Messutapahtuman kä-
vijöitä ovat mm. tuulivoima-alan yrit-
täjät, valmistajat, rahoittajat, hanke-
kehittäjät ja -suunnittelijat, toimittajat 
sekä palveluntarjoajat.

LISÄTIEDOT: 
www.windenergyhamburg.com
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SMM 
4.–7.9.2018
Hampuri

Johtavat merenkulkualan
messut.

SMM Hamburg -messut houkutte-
levat vuosittain noin 50 000 kävijää 
eri puolilta maailmaa paikan pääl-
le. Vuonna 2016 näytteilleasettajia 
oli 2200 lähes 70 eri maasta. Tapah-
tuman kävijät tulevat varustamois-
ta laivanrakennusteollisuuteen ja 
telakkateollisuuteen. Viime vuonna 
käyttöön otettiin myös kaksi uutta 
hallia, A5 ja B8. A5-hallin pääpaino-
pisteitä ovat meriteollisuuden clean-
tech ja B8-halli keskittyy turvalli-
suuteen.

Messuilla on monipuolista oheisoh-
jelmaa vierailijoille ja näytteilleaset-
tajille: esimerkiksi B7-hallin Mari-
Match-verkostoitumistapahtumassa 
on hyvä tilaisuus tutustua meren-
kulkualan innovaatioihin ja trendei-
hin sekä löytää uusia liikekump-
paneita. Vuoden 2016 messujen 
MariMatch-tapahtumaan osallistu-
neiden parissa tehdyn kyselyn pe-
rusteella 100 prosenttia vastaajista 
osallistuisi tapahtumaan uudelleen. 

LISÄTIEDOT: 
www.smm-hamburg.com 

mESSut | 

Nyt myös suomalaisyritysten käytössä.

maaIlma lukuINa | 
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mESSut | 

VISION
6.–8.11.2018
Stuttgart

Konenäön ja tunnistustekno-
logioiden ykkönen.

Vision on ja pysyy maailman johtavana 
konenäön ja tunnistusteknologioiden 
tapahtumana. Kahden vuoden välein 
Stuttgartissa järjestettävä tapahtuma 
avaa ovensa jälleen 6.–8.11.2018.

Vuonna 2016 tapahtuma keräsi vajaa 
10 000 ammattilaiskävijää noin 60:stä 
eri maasta tutustumaan 440 näytteil-
leasettajan tuotteisiin. Tapahtumas-
sa kohtaavat uutuuksien esittelijät ja 
investoijat. Konenäkömarkkinoiden 
kasvaessa myös näytteilleasettaja-
kaarti on laajentunut. Vuosi vuodelta 
kasvava tapahtuma tarjoaa näin mah-
dollisuuden tutustua laajaan kirjoon 
konenäön tuotteistuksia. Messuilla on 
esillä alan komponentit, järjestelmät, 
palvelut ja sovellukset. 

Stuttgartin messukeskus sijaitsee ki-
venheiton päässä lentokentästä hyvi-
en kulkuyhteyksien varrella. 

LISÄTIETOJA:  
www.vision-fair.com

FIBO 
12.–15.4.2018
Köln

Fitness- ja wellness-alan 
energisoivat messut.

Fitness- ja wellness-alan johta-
va suurtapahtuma FIBO avaa oven-
sa Kölnissä 12.–15.4.2018. Messualue 
koostuu kymmenestä hallista, joissa 
yli 1000 yritystä esittelee alan merkit-
tävimmät trendit ja uutuudet. Tapah-
tumassa tavoitat sekä ammattilaiset 
että kuluttajat, joita oli viime vuoden 
tapahtumassa 153 000, joista 83 000 
olivat ammattilaiskävijöitä ja 70 000 
kuluttajia. Suurimmat ammattilaiskä-
vijäryhmät edustivat kunto- ja hyvin-
vointikeskuksia, mutta myös jakelijat, 
fysioterapeutit, liikunnanohjaajat sekä 
personal trainerit olivat hyvin edustet-
tuina. Ensimmäiset kaksi päivää mes-
sut ovat avoinna vain ammattilaisille, 
viikonloppuna myös kuluttajille.

Tapahtuma jakaantuu kolmeen eri 
teemamaailmaan: ammattilaisille 
suunnattu FIBo Expert, kuluttajille 
tarkoitettu FIBo passion sekä body-
building-yhteisön suuri tapahtuma-
kokonaisuus FIBo power. Messuilla 
on muoti- ja ryhmäliikuntanäytöksiä, 
suoramyynti sallittu.

Koordinoimme tapahtumaan Suomen 
yhteisosaston.

LISÄTIETOJA:  
www.fibo.com 

Domotex 
12.–15.1.2018 
Hannover

Unique Youniverse – lattiapäällys-
teiden taianomainen maailma.

Matto- ja lattiapäällysteiden johtava 
messutapahtuma Domotex on uu-
siutunut. Hallijakoa on tarkennettu, 
messuilla on uusi johtoteema ja en-
tistä vahvemmin panostetaan tren-
deihin ja innovaatioihin. Johtoteema 
Unique Youniverse viestii yksilöllistä-
misen ja asiakkaan vaatimusten mu-
kaisen suunnittelun ja valmistuksen 
nousua myös lattiapäällysteissä. Mes-
suihin osallistuu lähes 1500 näytteil-
leasettajaa, joukossa viisi kokenutta 
suomalaisyritystä: Hellsten Flooring, 
Korpela Flooring, Sandudd, Tupler ja 
VM-Carpet. Kävijöitä ovat tukku- ja 
vähittäiskaupan ostajat, käsityöläiset, 
arkkitehdit ja alan teollisuuden edus-
tajat. Huomaathan, että messut kes-
tävät nyt perjantaista maanantaihin!

LISÄTIETOJA: 
www.domotex.de 
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http://www.vision-fair.com
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http://www.domotex.de
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mESSut | 

Jokakeväinen Hannover Messe on 
teollisuuden alan merkittävin tekno-
logiatapahtuma. 

Messutarjonta jakautuu parillisten 
vuosien tapaan viiteen teollisuuden-
alaan:
- uutuus: IAMD yhdistää automaation  
 ja voimansiirron
- tuotannon digitalisaatio
- energia
- teollinen alihankinta ja 
 sopimusvalmistus
- tutkimus ja kehitys

Esillä ovat digitaalisen tuotannon rat-
kaisut, kuten teollinen internet, ver-
kottuneet energiaratkaisut, cobotit, 
ennakoiva kunnossapito ja kevytra-
kenteet.

CEBIT  
11.–15.6.2018 
Hannover
What you need to know. Now. 
 
Digitalisaation sydän sykkii 
ensi kesäkuussa Hannoverissa. 
Uudistunut CEBIT tarjoaa entistä 
enemmän liidejä, kokemuksia ja 
inspiraatiota. Yritysesittelyt, uuden 
tekniikan festivaali, konferenssi 
ja verkottuminen yhdistyvät aivan 
uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. 
CEBIT keskittyy yritysten, julkis-
hallinnon ja muun yhteiskunnan 
digimuutokseen. Ajankohta on 
kesäkuu, jolloin säänkin uskotaan 
hellivän ulkoilmatapahtumia.

CEBIT jakautuu kolmeen teemaan:
- d!conomy = yritysten ja 
 julkishallinnon digitalisaatioon
- d!tec = disruptiiviset teknologiat,  
 tutkimus ja startupit
- d!talk = konferenssit, workshopit 
 ja puheenvuorot

Tapahtumien keskellä on expo-katok-
sen alla tapahtumakeskus d!campus, 
jonne erityisesti nuoria messukävijöi-
tä houkutellaan messujen viimeisenä 
päivänä, perjantaina 15.6.2018.

LISÄTIETOJA: www.cEBIt.DE 

© DEUTSCHE MESSE AG

Älykkäitä kuljetus- ja varastointirat-
kaisuja esitellään sisälogistiikan eri-
koismessuilla CeMAT, jotka ovat siir-
tyneet Hannover Messen kylkeen joka 
toinen vuosi.

Messuille odotetaan yli 220 000 kä-
vijää, joista kolmannes tulee Saksan 
ulkopuolelta. Kumppanimaa on vahva 
teollisuusmaa Meksiko, joka esittelee 
uusia teknologioita, maan investointi-
mahdollisuuksia, kasvustrategioita ja 
tutkimusprojekteja. 

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

TIETOJA MESSUISTA HAMPURISSA: 
mikaela jaanti | +358 50 555 5308 
mikaela.jaanti@dfhk.fi 

TIETOJA MESSUISTA HANNOVERISSA:  
riitta ahlqvist | +358 50 382 6256 
riitta.ahlqvist@dfhk.fi

TIETOA MESSUISTA STUTTGARTISSA JA KÖLNISSÄ 
anna tolvanen | +358 50 387 9900 
anna.tolvanen@dfhk.fi 

Hannover Messe  
23.–27.4.2018  
Hannover
Get the new technology first – Welcome to the future.

http://www.cebit.de
http://www.hannovermesse.de
http://www.cemat.de
mailto:mikaela.jaanti@dfhk.fi
mailto:riitta.ahlqvist@dfhk.fi
mailto:anna.tolvanen@dfhk.fi
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