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 INHALT | SISÄLTÖ
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Staatssekretär  
Jari Gustafsson  
im Interview
Anfang 2018 schlossen sich Tekes 

und Finpro zu Business Finland zu-

sammen. Wir fragten Jari Gustafs-

son, den Staatssekretär im Ministe-

rium für Arbeit und Wirtschaft, was 

das in der Praxis bedeutet.

Haastattelussa  
kansliapäällikkö  
Jari Gustafsson
Vuoden 2018 alussa Tekes ja Finpro 

yhdistyivät Business Finlandiksi. 

Kysyimme työ- ja elinkeinoministe-

riön kansliapäällikkö Jari Gustafs-

sonilta, mitä muutos tarkoittaa 

käytännössä.

17|41

Alle bauen  
am selben Schiff
Insbesondere für die finnische 

Westküste ist die maritime In-

dustrie ein bedeutender Wirt-

schaftszweig. Die stark kon-

junkturabhängige Branche hat 

in den vergange-

nen Jahren die 

gesamte Skala der 

Gefühle durchlebt. 18

Maailman kone- ja  

laiterakennusmarkkinat  

tiivistyvät Saksaan
Kolmannes maailmantaloudes-

ta liittyy metallien jalostukseen 

ja kone- ja metallituoteteol-

lisuuteen. Euroopan asema 

on säilynyt vahvana erityisesti 

koneiden ja laitteiden valmis-

tuksessa – erityisesti Saksan 

ansiosta.

Digitalisierungsmeister 

Finnland baut E-Health-  

und E-Government- 

Lösungen aus

Die Digitalisierung gehört zu 

den Kernkompetenzen Finn-

lands. Für Innovationen sorgen 

die lebhafte Start-up-Szene und 

Investitionen der Regierung in 

E-Government und E-Health.

Anlässlich des  
Jubiläumsjahres
Eine dreiteilige Artikelreihe zur 

Geschichte der AHK beginnt in 

dieser Ausgabe. Diesmal: vor 

und um 1978.

Juhlavuoden 
kunniaksi
Kauppakamarin historiaa kuvaava 

artikkelisarja alkaa. 1. osassa esit-

telemme Kauppakamarin alkuvaihei-

ta perustamiseensa 1978 saakka.

12|38
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VORWORT | ESIPUHE

100 + 40 vuotta

OSSENBRINK: Olen juuri saanut käsiini vuoden 2017 sak-

salais-suomalaisen kaupan luvut: Suomen vienti Saksaan 

nousi 24 prosenttia, joten juhlavuotemme alkaa hyvis-

sä merkeissä! Näissä tunnelmissa on mukavaa täyttää 40 

vuotta ja juhlistaa edeltäjämme, Deutsch-Finnische Verei-

nigungin (DFV), satavuotista taivalta.

OSTROWICKI: Tätä, jos mitä, on syytä juhlia! Yhdessä Kaup-

pakamari ja DFV ovat yli vuosisadan ajan olleet Saksan ja 

Suomen liike-elämän palveluksessa. Siitä voi todellakin olla 

ylpeä!

OSSENBRINK: Niin olemmekin, ja siksi juhlimme tänä vuon-

na sekä Saksassa että Suomessa. Juhlimme nelikymppi-

siämme perustamispaikassamme Lyypekissä kesäkuussa 

vastaanotolla kaupungintalolla ja juhlaillallisella. Marras-

kuussa Helsingissä juhlistamme seuraavaa neljäkymmentä 

vuotta – ja suuntaamme katseemme tulevaisuuteen. Tapah-

tumamme tarjoavatkin jokaiselle jotakin.

OSTROWICKI: Se on kyllä totta! Lyypekissä käsittelemme 

myös tulevaisuuden aihetta, Logistik 4.0:aa, jonka voi kokea 

käytännössä satamakierroksen aikana...

OSSENBRINK: Aivan, ja Helsingissä odotan ”H.18 – seuraa-

vat 40 vuotta” -tapahtumaa, jossa yhdistyvät kantaa ottavat 

tulevaisuusaiheiset puheenvuorot TED-talks-tyyliin, tulevai-

suusworkshopit startupien kanssa ja ”Die Party” – näistä 

puhutaan vielä pitkään.

OSTROWICKI: Siispä vuosi on täynnä todella mielenkiintoista 

ohjelmaa verkostoitumismahdollisuuksia unohtamatta.

OSSENBRINK: Näin on! Iso kiitos tästä kuuluu myös juhla-

vuoden kumppaneillemme, jotka mahdollistavat tämän. 

Odotammekin innolla tapaavamme tilaisuuksissa jäseniäm-

me ja yhteistyökumppaneitamme. Mielenkiintoiselle vuodel-

le 2018!

100 + 40 Jahre

OSSENBRINK: Gerade habe ich die 2017er Zahlen für den 

deutsch-finnischen Handel bekommen: +24% finnische Ex-

portsteigerung nach Deutschland – da fängt unser Jubilä-

umsjahr ja toll an! Da macht es richtig Spaß, 40 Jahre alt zu 

werden, und unsere Vorgängerin, die Deutsch-Finnische Ver-

einigung, wird ja sogar 100 Jahre alt.

OSTROWICKI: Wenn das mal kein Anlass zum Feiern ist! Ge-

meinsam blicken wir auf mehr als ein Jahrhundert im Auf-

trag des deutsch-finnischen Handels zurück. Darauf kann 

man stolz sein!

OSSENBRINK: Das sind wir, und deswegen wollen wir auch or-

dentlich feiern, sowohl in Deutschland als auch in Finnland. 

In unserer Geburtsstadt Lübeck im Juni feiern wir mit einem 

Empfang im Rathaus und einem Festakt unsere ersten vier-

zig Jahre. Und im November in Helsinki dann die kommenden 

vierzig Jahre – da geht der Blick weit in die Zukunft. Für jeden 

ist da etwas dabei. 

OSTROWICKI: Na, das scheint ja wirklich der Fall zu sein! In 

Lübeck geht es ja auch um das Zukunftsthema Logistik 4.0, 

die man in der Praxis schon bei der Besichtigung des Lübe-

cker Hafens erleben kann…

OSSENBRINK: Genau, und in Helsinki freue ich mich auf die 

Veranstaltung „H.18 – die nächsten 40 Jahre“: Interessan-

te und auch mal provozierende Kurzvorträge im Stil der TED-

Talks, Zukunftsworkshops mit Start-ups und „Die Party“ – da-

rüber wird noch lange gesprochen.

OSTROWICKI: Ein Jahr voller interessantem Programm also! 

Und jede Menge Gelegenheiten zum Netzwerken. 

OSSENBRINK: Wohl wahr! Dafür danken wir auch unseren Ju-

biläumspartnern, die dies ermöglichen und freuen uns, viele 

unserer Mitglieder und Partner zu treffen. Auf ein interessan-

tes Jahr 2018!

Präsident der Deutsch-

Finnischen Handelskammer 

Dr. Andreas Ostrowicki und 

Geschäftsführerin Dagmar 

Ossenbrink.

Saksalais-Suomalai-

sen Kauppakamarin 

hallituksen puheenjoh-

taja Dr. Andreas Ostro-

wicki ja toimitusjohtaja 

Dagmar Ossenbrink.
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TAPAHTUMAKALENTERI | TERMINKALENDER

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

AJANKOHTAINEN TAPAHTUMAKALENTERI  
OSOITTEESSA WWW.DFHK.FI

LIIKESAKSAN  
TUTKINTO (PWD)

5. FINNISH-GERMAN ENERGY DAY, 
MÜNCHEN

SAKSALAISTEN ÄLYVERKKOASIAN- 
TUNTIJOIDEN MATKA SUOMEEN

JUHLAVUOSITILAISUUS,  
LYYPEKKI

SAKSALAISET NYKYTAITEEN  
GALLERISTIT JA LUOVAN  
TALOUDEN ASIANTUNTIJAT  
SAAPUVAT SUOMEEN

OPEN HOUSE,  
HELSINKI

JUHLAVUOSITILAISUUS H.18  
– SEURAAVAT 40 VUOTTA,  
HELSINKI

27.4./ 
7.5.

3.5.

14.-18.5. 

4.–5.6. 

27.-30.6.

21.8.

20.11.

PRÜFUNG  
WIRTSCHAFTSDEUTSCH  
INTERNATIONAL (PWD)

5. FINNISH-GERMAN ENERGY DAY, 
MÜNCHEN

GESCHÄFTSREISE ZUM THEMA  
SMART GRIDS NACH FINNLAND

JUBILÄUMSVERANSTALTUNG,  
LÜBECK

GESCHÄFTSANBAHNUNGSREISE  
FÜR DEUTSCHE GALERIEN  

UND KUNSTHÄNDLER  
NACH FINNLAND

OPEN HOUSE,  
HELSINKI

JUBILÄUMSVERANSTALTUNG H.18  
– DIE NÄCHSTEN 40 JAHRE,  

HELSINKI 
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Bauer Watertechnology ist auf nachhaltige und effektive Lösungen zur Wasser- 

aufbereitung spezialisiert. Wir entwickeln, stellen her und vertreiben chemie-

freie Wasserbehandlungsanlagen, die für Heiz-, Kühl- und Nutzwasseranlagen 

geeignet und vielfältig von Industrieanlagen bis zu privaten und öffentlichen 

Wohn- und Geschäftsgebäuden einsetzbar sind. Unser Hauptsitz befindet sich 

im finnischen Vantaa, international agieren wir durch eigene Niederlassungen 

sowie über Vertriebspartner. 

KONTAKT:

Lauri Leskinen | +358 9 276 99556

info@bauer-wt.com

www.bauer-wt.com

NEUE MITGLIEDER | 

ATLAS  
ELEKTRONIK  
Finland Oy

ATLAS Finland (AEFI) ist ein erfah-

rener und kundenorientierter An-

bieter von Einsatz- u. Missions-Ma-

nagement-Systemen für Marine-, 

Küstenwache- und andere Kunden 

sowie für die Betreuung bestehen-

der Systeme. AEFI ist das führende 

Marine-Systemhaus in Finnland. 

Integrierte Systeme reichen von 

Brückensystemen bis zu Ein-Kon-

solen-Systemen, bestehend aus 

Navigation, Missionsmanagement 

und Kommunikation, sowie Integ-

ration kundenspezifischer Systeme. 

AEFI gehört zur globalen ATLAS 

Gruppe und thyssenkrupp. 

Bauer Watertechnology Oy

Berggren
Berggren bietet einen Rundum-Ser-

vice zu Rechten an geistigem Eigen-

tum und ist ein strategischer Partner 

beim Ausbau und der Entwicklung 

Ihrer geschäftlichen Aktivitäten. 

Bereits seit 80 Jahren begeistern 

wir uns für die Ideen unserer Kun-

den. Unsere Experten verfügen über 

vielseitiges technologisches und 

rechtliches Knowhow für effektives 

IP-Management. Neben unserem 

Hauptsitz in Helsinki sind wir umfas-

send in Finnland und den USA tätig, 

durch unser internationales Netzwerk 

bedienen wir Sie weltweit. 

KONTAKT:

Taru Kallio-Nyholm | +358 10 227 2328

taru.kallio-nyholm@berggren.fi

www.berggren.eu

Houston Analytics
Houston Analytics ist ein IBM Gold 

Business Partner und ein bei Forres-

ter gelistetes Analytikunternehmen. 

Wir setzen Künstliche Intelligenz (AI), 

maschinelles Lernen und Advanced 

Analytics ein, um Organisationen mit 

Hilfe unseres Pre-built-Konzeptes in-

nerhalb weniger Wochen eine effekti-

vere Entscheidungsfindung zu ermög-

lichen. Unsere Dienstleistungen sind 

über Cloud verfügbar, was Kosten und 

Risiken minimiert. Neben den nordi-

schen Ländern sind unsere Dienstleis-

tungen in Großbritannien und in Kürze 

in Deutschland verfügbar. 

KONTAKT:

Antti Syväniemi

+358 50 387 5971 

antti.syvaniemi@houston-analytics.com

www.houston-analytics.com
KONTAKT: 

Jaakko Savisaari 

+358 400 314 927

jaakko.savisaari@fi.atlas-elektronik.com

www.atlas-elektronik.com

mailto:info@bauer-wt.com
http://www.bauer-wt.com
mailto:taru.kallio-nyholm@berggren.fi
http://www.berggren.eu
mailto:antti.syvaniemi@houston-analytics.com
http://www.houston-analytics.com
mailto:jaakko.savisaari@fi.atlas-elektronik.com
http://www.atlas-elektronik.com
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Viennin Kauppahuone FESH
Wir vermarkten internationales, exportgeschultes Personal, das mit einem 

befristeten und risikofreien Vertrag in Unternehmen arbeitet. Zudem unter-

halten wir ein Exportleiterverzeichnis. Viele Unternehmen haben einen ge-

eigneten Exportmitarbeiter durch FESH gefunden. Benötigt auch Ihr Unter-

nehmen Schwung für den Export? Nehmen Sie Kontakt auf und wir suchen 

einen passenden Exportexperten für Sie! 

KONTAKT: 

Lauri Karppanen 

+358 40 7289498

lauri.karppanen@fesh.fi

www.fesh.fi

Ductor Oy
Ductor Oy ist ein 2009 gegründetes Cleantech- 

Unternehmen aus Helsinki, das ein patentiertes 

mikrobiologisches System entwickelt hat, mit 

dem organischer Stickstoff aus Abfällen ent-

fernt werden kann. Damit kann die Wirtschaft-

lichkeit von Biogaskraftwerken optimiert und 

die Produktivität vervielfacht werden. Die Tech-

nologie von Ductor hilft, den fortschreitenden 

Klimawandel zu bremsen. Das Unternehmen 

baut aktuell seine Präsenz in Deutschland aus 

und hat eine Tochtergesellschaft in Düsseldorf. 

KONTAKT:

Aarre Viiala | +358 400 966 357

aarre.viiala@ductor.com

www.ductor.com

Bellevue SME Advisors GmbH
Bellevue SME Advisors GmbH bietet dem Mittelstand tatkräftige Unterstüt-

zung mit industrieunternehmerischer Erfahrung an: Expansion ins Ausland 

durch aktiven Vertriebsaufbau oder durch Unternehmenskäufe und Part-

nersuche. Unsere Referenzen im Vertrieb sprechen für sich. Alle Bellevue 

SME Advisors Berater sind ehemalige Industrieunternehmer und / oder In-

dustriemanager. Wir wissen, dass nur konkrete Resultate zählen. 

KONTAKT:

R. Paul Vuolle | +41 44 500 2787

paul@bellevue-advisors.ch

www.bellevue-advisors.ch 

 | NEUE MITGLIEDER

Gerald Wantzlöben
Als Dipl.-Sprachmittler mit 20 Jahren Export-Er-

fahrung in deutschen KMU biete ich Übersetzun-

gen und Dolmetschen für Ihren Marktauftritt und 

Ihre Geschäftsbeziehungen im Sprachpaar Fin-

nisch-Deutsch. Von der Internet-Präsenz über Bro-

schüren, Bedienanleitungen, technische und Wirt-

schaftstexte aller Art bis hin zu Ihrem Messeauftritt 

sowie Vertragsverhandlungen stehe ich mit Wohn-

sitz in Thüringen und Zweitsitz in Pirkanmaa auch 

vor Ort zur Verfügung. Kompetent und zuverlässig! 

KONTAKT:

Gerald Wantzlöben | +49 160 180 3693

gerald.wantzloeben@freenet.de

Taival
Taival begleitet Ihren digitalen Wandel durch 

Business-, Strategie- und Technologiebera-

tung. Mit unseren Ökosystem-Partnern helfen 

wir, disruptive Trends und Technologien (z.B. 

AI, IoT, Blockchain als auch Nachhaltigkeits-

management) zu verstehen, zu bewerten und 

Geschäftsmodelle anzupassen. Wir stärken 

Innovationsfähigkeit und begleiten durch Ver-

änderungen in der Organisation. Wir beraten 

Start-ups, um Wachstum zu beschleunigen, 

aber auch Unternehmen, um erfolgreich mit 

Start-ups zusammenzuarbeiten. 

KONTAKT: 

Juri Stobbe | +49 175 727 9977

juri.stobbe@taival.com 

taival.com

mailto:lauri.karppanen@fesh.fi
http://www.fesh.fi
mailto:aarre.viiala@ductor.com
http://www.ductor.com
mailto:paul@bellevue-advisors.ch
http://www.bellevue-advisors.ch
mailto:gerald.wantzloeben@freenet.de
mailto:juri.stobbe@taival.com
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International  
Business ConsultingLeanheat Oy

Leanheat ist ein finnischer Softwareher-

steller, der sich auf die Bereiche Ener-

gie und Immobilien spezialisiert hat. 

Wir verbessern die Energieeffizienz von 

Gebäuden und ermöglichen ihre vo-

rausschauende Wartung. Unsere auf 

künstlicher Intelligenz und Sensoren-

technologie basierte IoT-Lösung ist be-

reits in 35.000 Wohnungen installiert. Zu 

unseren Kunden zählen viele Fernwär-

meunternehmen und Immobilieneigen-

tümer. Deutschland zählt zu unseren 

wichtigen Exportmärkten, in dem wir 

aktiv neue Geschäftspartner suchen. 

KONTAKT: 

Vesa Jaakkola 

+358 40 522 2274

vesa.jaakkola@leanheat.com

www.leanheat.de
NE Device SW Oy
NE Device SW überragt in Entwicklung, Integration und Testen von Software, die 

als Teil eines eingebetteten Systems einwandfrei funktionieren sollen. Das in 

Oulu ansässige, 2014 gegründete Unternehmen verfügt über langjährige Erfah-

rungen mit deutschen F&E-Projekten und arbeitet auch für Kunden in anderen 

europäischen Ländern. Software von NE Device SW findet Anwendung in Smart-

phones, Fitnessgeräten und im virtuellen Spiegel. Zu den Spezialitäten zählen 

Full-Stack-Android, Linux, C/C++ und Qt. 

KONTAKT: 

Moyeen Ahmad | +358 50 486 8749

moyeen.ahmad@nedevicesw.com

www.nedevicesw.com

Vaisto Solutions Oy
Vaisto bietet Software-Entwicklungsdienstleistungen und Lösungen für Indus-

trieunternehmen, insbesondere Hersteller von intelligenten Maschinen und 

Fahrzeugen sowie Unternehmen in der fortgeschrittenen Herstellung. Das Ziel 

von Vaisto ist es, den Übergang seiner Kunden zu einem softwaregesteuerten 

Betriebs- und Innovationsmodell zu unterstützen und zu beschleunigen. Hierbei 

spielen Software und Digitalisierung eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von 

Alleinstellungsmerkmalen und der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit. 

KONTAKT: 

Ville Aittomäki | +358 40 707 4868

ville.aittomaki@vaisto.io

www.vaisto.io 

NEUE MITGLIEDER | 

Grünig Legal
Mit über 12 Jahren Erfahrung im Wirt-

schafts- und Vertragsrecht, davon mehr 

als 9 Jahre als Inhouse Counsel in ei-

nem Top-Semiconductor-Unternehmen 

ist Grünig Legal kompetenter Ansprech-

partner für internationale Wirtschafts-

verträge und Wirtschaftsrecht in der 

Tech-Branche. Strukturelle Beratung, 

Erstellung von Vertragsmustern und 

Unternehmensrichtlinien und maßge-

schneiderte Legal Trainings gehören 

ebenfalls zum Spektrum von Grünig 

Legal. 

KONTAKT:

Dr. Karla-Maria Grünig 

+49 173 621 9842

karla@gruenig-legal.com

www.gruenig-legal.com

IBC hilft finnischen Unternehmen, sich 

schneller und effektiver im deutsch-

sprachigen Europa zu internationali-

sieren. Die Dienstleistungen beinhalten 

die praktische Umsetzung der dazuge-

hörigen Maßnahmen vor Ort. Wir sind 

auf die Bereiche Gesundheitswesen 

inkl. Medizintechnik, Elektromobilität 

und autonomes Fahren, Energie- und 

Umwelttechnik einschl. erneuerbarer 

Energien sowie cyber-sichere Digitali-

sierung spezialisiert. Wir arbeiten eng 

mit öffentlichen und akademischen 

Einrichtungen zusammen. 

KONTAKT:

Nils Kantola | +49 175 522 4476

nils.kantola@t-online.de 

mailto:vesa.jaakkola@leanheat.com
http://www.leanheat.de
mailto:moyeen.ahmad@nedevicesw.com
http://www.nedevicesw.com
mailto:ville.aittomaki@vaisto.io
http://www.vaisto.io
mailto:karla@gruenig-legal.com
http://www.gruenig-legal.com
mailto:nils.kantola@t-online.de
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FINNLAND

ArchiSolutions Oy
Masala

Software

www.archiframe.fi

Asianajotoimisto Bird & Bird Oy
Helsinki

Rechtsanwälte

www.twobirds.com

Bauer Watertechnology Oy
Vantaa

Elektronische Industrie

www.bauer-wt.com

Berggren Oy Ab
Helsinki

Rechtsanwälte

www.berggren.eu

Dain Studios Oy
Helsinki

Software / Analytics

www.dainstudios.com

Ductor Oy
Helsinki

Biotechnologie, Forschung  

und Entwicklung

www.ductor.com

Emmy Clothing Company Oy
Lohja

Textilien- und  

Bekleidungsindustrie

www.emmy.fi

Fastems Oy Ab
Tampere

Maschinen-, Anlagenbau  

und Maschinenteile

www.fastems.com

Haulerman Oy
Turku

Maschinen-, Anlagenbau  

und Maschinenteile

www.haulerman.com

Houston Analytics Oy
Helsinki

Software

houston-analytics.com

Leanheat Oy
Helsinki

Software

www.leanheat.de

NE Device SW Oy
Oulu

Software / Embedded software

www.nedevicesw.com

Plastep Oy
Kuortti

Gummi- und Kunststoffindustrie

www.plastep.fi

Si-Tecno Oy
Helsinki

Elektronische Industrie

www.simap.fi

Specim, Spectral Imaging Oy Ltd
Oulu

Elektronische Industrie /  

Hyperspectral Imaging

www.specim.fi

Taival Advisory Oy
Espoo

Werbung, Marketing, PR

www.taival.com

Teamit Group Oy
Helsinki

Software

www.teamit.fi

Vaisto Solutions Oy
Tampere

Software

www.vaisto.io

Viennin Kauppahuone FESH
Kempele

Schulung Export

www.fesh.fi

Wir heißen folgende Unternehmen als neue Mitglieder  

in der Deutsch-Finnischen Handelskammer willkommen.

DEUTSCHLAND

Dipl.-Sprachmittler  
Gerald Wantzlöben
Seebach

Übersetzungen / Dolmetscher

International Business Consulting, 
Nils Kantola
Baden-Baden

Unternehmensberatung

Rolls-Royce International Ltd
Berlin

Luft- und Raumfahrtstechnologie

www.rolls-royce.com

SCHWEDEN

Maritim Hotels
Göteborg

Hotel und Restaurants

www.maritim.com

SCHWEIZ

Bellevue SME Advisors GmbH
Freienbach

Unternehmensberatung

www.bellevue-advisors.ch

Indulor AG
Zug

Chemieindustrie

www.indulor.de

 | NEUE MITGLIEDER
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http://www.archiframe.fi
http://www.twobirds.com
http://www.bauer-wt.com
http://www.berggren.eu
http://www.dainstudios.com
http://www.ductor.com
http://www.emmy.fi
http://www.fastems.com
http://www.haulerman.com
http://www.leanheat.de
http://www.nedevicesw.com
http://www.plastep.fi
http://www.simap.fi
http://www.specim.fi
http://www.taival.com
http://www.teamit.fi
http://www.vaisto.io
http://www.fesh.fi
http://www.rolls-royce.com
http://www.maritim.com
http://www.bellevue-advisors.ch
http://www.indulor.de
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NETZWERK | 

Konfetti und  

Zukunftsvisionen:  

Die Höhepunkte des  
Jubiläumsjahres 2018
WIE VIELE SCHON wissen, feiern wir, die Deutsch-Finni-

sche Handelskammer, dieses Jahr unser 40-jähriges 

Jubiläum, unsere Vorgängerorganisation Deutsch-Fin-

nische Vereinigung volle 100 Jahre. Aus diesem Anlass 

organisieren wir 2018 zwei ganz besondere Jubiläums-

veranstaltungen.

4.-5. JUNI: 
Jubiläumsveranstaltung 
in Lübeck 
Am 4. Juni veranstalten wir ne-

ben der Mitgliederversammlung 

eine Fachveranstaltung zum 

Thema Logistik 4.0 in Zusam-

menarbeit mit der IHK zu Lübeck. 

Es besteht die Möglichkeit zur Besich-

tigung des Lübecker Hafens. Der Tag endet mit einem 

Festessen.

Am 5. Juni stehen neben einem Empfang im Rat-

haus ein Festakt im Restaurant Zimberei sowie ein 

gemeinsames Mittagessen im Hansemuseum auf dem 

Programm.

20. NOVEMBER:  
Jubiläumsveranstaltung in Helsinki  

Die Veranstaltung „H.18 – die nächs-

ten 40 Jahre“ vereint stellungneh-

mende Kurzvorträge im Stil der 

TED-Talks, Zukunftsworkshops 

mit Start-ups und die „Die Party“ 

zu einer innovativen Einheit, über 

die noch lange diskutiert wird. 

Nicht verpassen!

Weitere Informationen im Veranstaltungskalender auf 

www.dfhk.fi. 

Festschrift fasst  
Wendungen der  
Kammergeschichte  
zusammen

ANLÄSSLICH DES JUBILÄUMSJAHRES zur 40-jährigen 

Deutsch-Finnischen Handelskammer und 100-jährigen 

Deutsch-Finnischen Vereinigung erscheint zur Jubilä-

umsveranstaltung Anfang Juni eine Festschrift. Diese 

wird von Dr. Robert Schweitzer von der Aue-Stiftung und 

dem langjährigen Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der 

AHK, Bernd Fischer, verfasst. Gerne möchten wir Ihnen 

in den diesjährigen Ausgaben der „definitiv“ Auszüge 

der Festschrift präsentieren und somit einen Einblick in 

unsere spannende Geschichte bieten. Lesen Sie ab Seite 

12, wie die Kammer in ihrer heutigen Form entstand. 

Geballte Energie beim  
5. Finnish-German  
Energy Day  
am 3. Mai in München

FINNLAND IST WELTWEIT das zweitinnovativste Land 

im Bereich Cleantech. In der hochdigitalen Gesell-

schaft im hohen Norden haben sich in den letzten 

Jahren zahlreiche interessante Unternehmen ent-

wickelt, die bei der Flexibilisierung von Energiever-

brauch und -erzeugung in ihren Feldern führend 

sind. 

Um die Ideen von deutschen und finnischen 

Energieversorgern zusammenzubringen, organi-

sieren wir am 3. Mai gemeinsam mit der IHK für 

München und Oberbayern den 5. Finnish-German 

Energy Day. Die Fachkonferenz richtet sich an Ent-

scheidungsträger in Stadtwerken, energieintensiven 

Unternehmen und Energieerzeugern. 

WEITERE INFORMATIONEN  

UND ANMELDUNGEN: 

Elina Annala
+358 9 6122 1233

elina.annala@dfhk.fi

http://www.dfhk.fi
mailto:elina.annala@dfhk.fi
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D
ie Deutsch-Finnische Handelskammer ist seit drei 

Jahren Partner der Slush und macht das Event in 

Deutschland bekannter. 2017 lockte die Veranstal-

tung 701 deutsche Teilnehmer nach Finnland. 118 

deutsche Start-ups und 107 Investoren waren ver- 

treten – ein neuer Rekord.

Nirgendwo sonst in Europa kommt eine vergleichbare 

Dichte an Investoren aus Europa, Nordamerika und Asien zu-

sammen. Durch das hervorragende Matchmaking-Tool und 

eine hohe Anzahl von spezifischen Side Events ist es einfach 

wie sonst nirgendwo, die richtigen Ansprechpartner aus der 

Venture Capital- und Corporate-Welt zu treffen.

Reges Interesse an Deutschland
Im Rahmen der „German Startup Pitches“ bot die Kammer 21 

deutschen Start-ups die Möglichkeit sich Investoren und Un-

ternehmensvertretern zu präsentieren. Über 300 Teilnehmer 

besuchten die Veranstaltungen, die die Kammer zusammen 

mit NRW.International, Baden-Württemberg International, 

next.Media Hamburg und hannoverimpuls organisierte. Mit 

dem Event „Get Started in Germany“ wurden internationale 

Die Tech – Welt trifft sich in Helsinki
Slush in Helsinki hat sich innerhalb weniger Jahre zu Europas größtem Start-up-Event entwi-

ckelt. 2017 kamen insgesamt 20.000 Teilnehmer nach Helsinki, davon 2.600 Start-ups, 1.500 In-

vestoren und 600 Journalisten. Slush ist heute ein zentraler Treffpunkt der globalen Tech-Szene. 

„Als neu gegründetes, 

maritimes Start-Up haben 

wir von Davy in Helsinki 

auf der Slush das optimale 

Umfeld vorgefunden. 

Simon Gorski,
Geschäftsführer

Davy GmbH

Der Präsident der IHK Rostock, der deutsche Botschafter in Finnland, 

der Minister für Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

und unser stellv. Geschäftsführer am deutschen Stand.

Start-ups angesprochen, die von den vielfältigen Möglichkei-

ten in Deutschland, u.a. der neuen CEBIT als Business Festi-

val für Innovation und Digitalisierung, erfuhren.

Erstmals war Deutschland 2017 mit einem Gemein-

schaftsstand vertreten, den wir für Nordrhein-Westfalen 

und Baden-Württemberg organisierten. Am Tag vor dem 

Konferenzbeginn wurden ausgewählte deutsche Start-ups in 

Espoo auf die Veranstaltung vorbereitet: In drei Workshops 

erhielten die Start-ups wertvolle Tipps und ein intensives 

Coaching zur Investorenansprache. Auch während der Slush 

wurden die Start-ups vor Ort mit Kontakten und Infos zu den 

besten Side Events beraten. 

Und 2018…
„In diesem Jahr planen wir einen noch größeren deutschen 

Gemeinschaftsstand. Auch 2018 bieten wir vielen deutschen 

Start-ups wieder eine hervorragende Bühne, um sich Inves-

toren und Unternehmensvertretern vorzustellen und wollen 

dabei einen neuen deutschen Teilnehmerrekord aufzustel-

len!“, kommentiert Glenn Gassen, Abteilungsleiter Global 

Networks & Innovation. 

„Wirtschaftsstandort 
Finnland“  
Neue Publikation mit  

Germany Trade & Invest

IM MAI VERÖFFENTLICHEN wir eine Gemeinschaftspublikation mit Ger-

many Trade & Invest, die den finnischen Markt in deutscher Sprache 

vorstellt. Die Publikation „Wirtschaftsstandort Finnland“ richtet sich 

an deutsche Unternehmen mit Markteintrittsplänen in Finnland sowie 

deutsche Institutionen. Sie wird auf Veranstaltungen und bei Geschäfts-

terminen verteilt. 

WEITERE INFORMATIONEN UND ANZEIGENMÖGLICHKEITEN:  

Suvi Mäkinen | suvi.makinen@dfhk.fi

AUTOR GLENN GASSEN

mailto:suvi.makinen@dfhk.fi
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D
ie Vorgeschichte der Deut-

sch-Finnischen Vereinigung 

(DFV) begann am 8.11.1917, 

als sich Vertreter der Kauf-

mannschaften der Hanse- 

städte Lübeck, Hamburg und Bre-

men trafen, um eine Hansa-Gruppe der 

Deutsch-Finnländischen Vereinigung zu 

gründen. 

Eine 1924 in Helsinki gegründete 

Deutsch-Finnische Handelskammer 

musste 1944 geschlossen werden, die 

DFV durfte aber nach dem Zweiten Welt-

krieg wieder handelskammerähnlich 

tätig werden. 

1969 trat Friedrich E. Russegger  

an die Spitze der Deutsch-Finnischen  

Vereinigung. Mit Dr. Erik von Knorre 

wurde ein Mann der Handelskammer-

arbeit neu er Geschäftsführer. 1973 

startete die DFV eine neue Of fensive 

zur Handelskammer gründung: Sie 

beschloss, nach den Prinzipien ei-

ner deutschen Auslands handels-

kammer zu arbeiten und trennte sich 

von allen Privatmitgliedern. Aber es 

sollte weitere fünf Jahre dauern, bis 

man zur Gründungs versammlung der 

Deutsch-Finnischen Handelskam mer 

einladen konnte.

Eine bilaterale Handelskammer 

musste nach den deutschen Richt linien 

ein Verein mit Mitgliedern aus beiden 

Ländern, einem deut schen Hauptge-

schäftsführer und dem Sitz im Tätig-

keitsland Finn land sein. Nach finni-

schem Recht konnte aber ein Ver ein, 

in dem mehr als ein Drittel der Mit-

glieder Ausländer sein würden, nur mit 

Genehmi gung der Regie rung gegründet 

werden. Eine solche Genehmigung (oder 

Ablehnung) würde aber die finni sche 

Re gie rung zu einer Entscheidung nöti-

gen, die in vielerlei Hin sicht ein Politi-

kum war.

Auch wirtschaftspolitisch wäre die 

Zu stimmung für die finnische Regie-

rung pro blema tisch gewesen. War ein 

deutsches Exportför derungsinstitut an-

gesichts des bundes deutschen Export-

über schusses vertretbar? Außerdem 

hatte Finnland 1970 seinen Außenhan-

dels ver band mit Mitteln zur Exportförde-

rung ausgestat tet, wozu also eine weite-

re In stitution? 

Mit einem negativen Votum der deut-

schen Bot schaft im November 1973 kam 

das vorläufige Aus. Die DFV entwarf 

nun eine neue Strate gie: Sie müsse in 

Helsinki ein Büro mit einem hauptamt-

li chen, aber aus Deutschland besolde-

ten Geschäftsführer eröffnen. Für diese 

Regelung müsste der Deutsche Indus-

trie- und Handelskammertag (DIHT) 

eine Aus nahmere gelung zulas sen. Es 

ist dann alles fast genauso gekommen, 

aber bis dahin war es noch ein weiter 

Weg...

Tatsächlich versuchte man eine 

Vereins gründung in Finnland, aber der 

Vereinsname hätte das Wort „Kam mer“ 

nicht enthalten dürfen. Das deutsche 

Außenministerium be stand auf dem 

Element „Deutsch-„ im Namen; die 

deutsche Botschaft in Helsinki fürch-

tete, dies könne die finnische Gleich-

behandlungspolitik gegenüber beiden 

deutschen Staaten desavouieren. Der 

DIHT ließ schließlich die Forde rung nach 

dem Vereinssitz in Finnland fallen, ver-

weigerte al lerdings den Namen „Han-

delskammer“. Immerhin konnte sich die 

DFV als „Deutsch-finnische Wirtschafts-

vereinigung“ neu grün den und eine Ge-

schäftsstelle in Helsinki als „anerkannte 

Auslandshandelskammer“ eröffnen. Im 

letzten Augen blick vor der konstituie-

renden Versammlung 1978 wurden die 

Einwände gegen den jetzigen Namen 

fallen gelassen. Durch Festlegung des 

Tätigkeitsgebiets auf dasjenige des DIHT 

wurde auch eine Klausel zur Einbezie-

hung West-Berlins gefunden. 

Die DFV passi vierte sich; ihre Satzung 

sieht nur in weni gen Aus nah mefällen 

eigene aktive Tätigkeit vor, in denen die-

ses der DFHK nicht möglich ist. 

Vor und um 1978:
Umwandlung der Deutsch-Finnischen Vereinigung  
in die Deutsch-Finnische Handels kammer

JUBILÄUM | 

AUTOR: DR. ROBERT SCHWEITZER

Harri Malmberg, Geschäftsführer des finnischen Außenhandelsverbandes, Aarne 

Castrén, Direktor des Zentralverbandes der finnischen Industrie und Dr. Erik von 

Knorre, erster Hauptgeschäftsführer der Kammer 1977.
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Mitgliedsunternehmen der Gründungsjahre 1977/1978

Algol Oy

Andreas STIHL AG & Co. KG

BASF SE

Bayer Oy

Berner Osakeyhtiö

BLG Logistics Group AG & Co. KG

Bruhn Spedition GmbH

Buck & Willmann GmbH

Business Finland Oy

Commerzbank AG

Deutsche Lufthansa AG

Deutsche Messe AG

Deutsch-Finnische Gesellschaft e.V.

Ernst Russ Maritime Management GmbH  
& Co. KG

Eschenburg Verwaltungsgesellschaft  
MbH & Co. KG

Finnair Oyj

G. Schürfeld + Co (GmbH & Co.)

Handelskammer Bremen

Handelskammer Hamburg

IHK Frankfurt am Main

IHK für Essen, Mülheim a.d. Ruhr,  
Oberhausen zu Essen

IHK für München und Oberbayern

IHK Hannover

IHK Region Stuttgart

IHK Wuppertal - Solingen - Remscheid

IHK zu Düsseldorf

IHK zu Flensburg

IHK zu Kiel

IHK zu Koblenz

IHK zu Köln

IHK zu Lübeck

Keskuskauppakamari

KoelnMesse GmbH

Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH

Lüders & Stange

Mann Lines Oy

Messe Frankfurt GmbH

Metsä Board Deutschland GmbH

Niederrheinische IHK,  
Duisburg-Weser-Kleve

Nokia Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj

Osuuskunta Viexpo

Oy Hacklin Ltd

Peter Wagener

Pohjola Pankki Oyj

Polarputki Oy

Robert Bosch Oy

SEB - Skandinaviska Enskilda Banken AG

Siemens Oy

SKS Group Oy

Stadt Helsinki

Stockmann Oyj

Stora Enso Oyj

Suomen Messut Osuuskunta

Tallink Silja GmbH

UPM-Kymmene Oyj

UPM-Kymmene Sales GmbH

Walter J. Riemer GmbH

Veho Oy Ab

JUBILÄUMSPARTNER 2018

Wir danken für die Unterstützung:

IHK Lübeck | IHK Offenbach | IHK Kiel
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IM LAUFE DES ersten Halbjahrs 2018 sind die finnischen Digitalisierungsexperten 

auf individuellen, jeweils etwa einwöchigen Roadtrips in Deutschland unterwegs, 

auf denen sie deutsche Unternehmen vor Ort besuchen. 

Auch IHK-Veranstaltungen und die Hannover Messe stehen dieses Jahr wieder 

im Kalender, bevor das Programm im Oktober endet. So haben zum Beispiel VTT, 

SSF und Arcusys bei der Veranstaltung „Digital Business Innovation“ der IHK Of-

fenbach am 7. Februar Fachvorträge zu den Themen Künstliche Intelligenz (KI), 

Cybersecurity und eLearning von Mitarbeitern gehalten. 

Distence, VTT und SSF hatten bereits zuvor ihre Roadtrips mit zahlreichen per-

sönlichen Treffen bei deutschen Unternehmen vor Ort. Bei vielen dieser Treffen 

wurden direkt Folgegespräche vereinbart, teilweise in Hinblick auf ganz konkrete 

Kooperationsprojekte.

Interessierte deutsche Unternehmen können sich auf www.digipartnerschaft.fi 

sowohl über das Industrie 4.0 -Programm als auch über die Expertise der finni-

schen Programmteilnehmer informieren.  

WEITERE INFORMATIONEN UND GESPRÄCHSTERMINE:

Oliver Boldt | +358 9 6122 1294 | oliver.boldt@dfhk.fi

Die letzte Phase des Industrie 4.0-Programms der deutsch-finnischen Digitalisierungs-

partnerschaft hat Ende 2017 begonnen. Im Vordergrund stehen derzeit die Roadtrips mit 

einzelnen Programmteilnehmern zu deutschen Unternehmen. Bisher entstanden aus 

über 300 Gesprächen mit deutschen Unternehmen mehr als 30 Folgeverhandlungen.

Industrie 4.0-Programm in der letzten Phase: 
Kooperationsprojekte & Expertenvorträge

Erfahrung + Innovation = Erfolg
FINNLAND IST EIN Vorreiter der euro-

päischen Start-up-Welt. Es gibt mehr 

Business Angel-Investments als in 

ganz Deutschland. Finnische Start-ups 

zeichnen sich insbesondere durch einen 

hohen Innovationsgrad und Digitalkom-

petenz aus. 

Um sowohl deutsche Großunterneh-

men als auch Mittelständler erfolg-

reich mit den passenden finnischen 

Start-ups zusammenzubringen, haben 

wir ein Start-up-Screening entwickelt. 

Hierfür nutzen wir unser Netzwerk zu 

allen wichtigen Start-up-Einrichtungen: 

NETZWERK | 

Entsprechend den Wünschen der Kun-

denunternehmen identifizieren wir alle 

für sie relevanten Start-ups in Finnland 

und vernetzen den Auftraggeber mit 

den Jungunternehmen, die am besten 

dessen Anforderungen entsprechen. 

Damit können deutsche Unternehmen 

auf sehr effiziente Weise und mit mi-

nimalem eigenen Arbeitsaufwand die 

genau richtigen Partner finden.

Das Start-up-Screening ist für ganz 

Nordeuropa und weitere Länder ver-

fügbar, mit der lokalen Expertise der 

AHKs vor Ort. 

INTERESSE? Kaisu Halonen | +358 50 3573 767 | kaisu.halonen@dfhk.fi

”Die AHK hat uns genau die 

richtigen Start-ups ausge-

sucht und wir haben unseren 

Kooperationspartner gefun-

den.“

 

Jutta Ulbricht 
HEFTER  

Maschinenbau

Vertreter von VTT, SSF, Arcusys und Hahn Air 

sowie von IHK und AHK auf der Veranstaltung 

in Offenbach

http://www.digipartnerschaft.fi
mailto:oliver.boldt@dfhk.fi
mailto:kaisu.halonen@dfhk.fi
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Im Rahmen der Exportinitiative Energie organisiert die Deutsch-Finni-

sche Handelskammer eine Geschäftsreise zum Thema Smart Grids nach 

Finnland vom 15.–18.5.2018. Während der Geschäftsreise haben deut-

sche Unternehmen die Möglichkeit, sich über die Marktpotenziale für 

Smart Grids zu informieren und erste Geschäftskontakte zu knüpfen.

Intelligente 
Netzwerke der Zukunft

Der Strommarkt steht vor dem 

Aufbruch in ein neues Zeit- 

alter. Der Übergang des heu-

tigen Energiesystems hin zu 

einem intelligenten Ener-

giesystem, dem sog. Internet der Ener-

gie, lässt eine Vielzahl neuer Geschäft-

smodelle entstehen. Neue Akteure 

werden in den Markt eintreten, wie 

zum Beispiel Betreiber von virtuellen 

Kraftwerken, die neue Dienstleistun-

gen u.a. für Stromspeicherung und -ma-

nagement anbieten. Gleichzeitig ändert 

sich die Rolle des Endverbrauchers. 

Die Stromrevolution von heute
Die rasche technologische Entwicklung 

sowie die nationalen Fördermechanis-

men haben zur verstärkten Nutzung 

der erneuerbaren Energien im skandi-

navischen Strommarkt geführt. Ener-

gieautarkie, Minderung der CO2-Emis-

sionen, Kohleausstieg sowie verstärkte 

Nutzung der erneuerbaren Energien 

stehen auch im Mittelpunkt der Energie- 

und Klimastrategie Finnlands. Dadurch 

wird die Struktur der Stromerzeugung 

kohlenstofffrei, aber auch wetterabhän-

giger, was neue Herausforderungen mit 

sich bringt.

Das finnische Stromsystem und die In-

standhaltung des Netzes befinden sich 

in einem schnellen, außergewöhnlichen 

Wandel. Die immer digitaler werden-

de Gesellschaft benötigt immer mehr 

Strom. Das Stromsystem der Zukunft 

muss demzufolge noch zuverlässiger 

sein, um die zentralen Funktionen der 

Gesellschaft gewährleistet zu können. 

So steigt der Bedarf an grenzüberschrei-

tender Übertragungskapazität sowie 

an neuem Strompotenzial, was durch 

Laststeuerung und neue Speicherungs-

technologien ausgeglichen werden kann. 

Neue digitale Lösungen ebnen den Weg 

sowohl für die Weitergabe von Markt-

informationen in Echtzeit als auch die 

Entwicklung neuer Werkzeuge für das 

immer kompliziertere Stromnetz-Ma-

nagement.

Finnisches Stromsystem:  
Smart Grid 2.0
Das finnische Stromsystem zählt zu ei-

nem der führenden Systeme in Europa 

und sogar auf globaler Ebene. Aufgrund 

der Smart Grid-Funktionen in der exis-

tierenden Infrastruktur wird es häufig 

als Smart Grid 1.0 bezeichnet. Vielen 

Experten nach könnte es allerdings auch 

als Smart Grid 2.0 bezeichnet werden: 

U.a. haben finnische Verteilernetzbe-

treiber schon früh heimische Lösungen 

in ihre Netze integriert, die den Einsatz 

einer Vielzahl von neuen Smart Grid-Ap-

plikationen und -Lösungen ermöglichen. 

Finnland ist Wegbereiter in der Imple-

mentierung von Smart Meters und AMR 

(Automatic Meter Reading)-Systemen 

und eines der ersten Länder, welches 

die Zählerfernablesung adaptierte. 

Die Zählerfernablesung resultiert in 

verbesserten Informationen über die 

Energienutzung von Kunden, einem op-

timierten Lastprofil, der Rechnungser-

stellung in Echtzeit, der Zählerfern- 

überwachung sowie einer erhöhten 

Effizienz des Practical Meter Reading. 

Das fortschrittliche finnische Ökosys-

tem bietet auch ein ideales Testumfeld 

für ausländische Serviceanbieter und 

Betreiber von virtuellen Kraftwerken. 

Außerdem plant das für die Verwaltung 

des finnischen Hauptnetzes verantwort-

liche Unternehmen Fingrid Oyj jährliche 

Investitionen in Höhe von 110 Mio. Euro 

bis 2025. Auf dem finnischen Markt sind 

signifikante Marktchancen für deutsche 

Unternehmen vorhanden. 

WEITERE INFORMATIONEN:

Mikaela Jaanti | +358 50 5555 308

mikaela.jaanti@dfhk.fi
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Kunstmarkt Finnland  
– innovativ, digital und lebendig
Finnland gilt als das Land der Kreativen. Trotz der Marktgröße bietet der finnische 

Kunstmarkt interessante Geschäftschancen für die deutsche Kreativwirtschaft. 

Der Markt zeigt sich sehr innovativ und zunehmend digital. 

AUTOR MIKAELA JAANTI BILD ARI KARTTUNEN/EMMA 

D
er finnische Kunstmarkt 

ist lebendig, innovativ und 

selbstbewusst und schaut po-

sitiv in die Zukunft. Die Digi-

talisierung schreitet auf dem 

finnischen Kunstmarkt voran, was bei-

spielsweise an der zunehmenden Bedeu-

tung von digitalen Vertriebskanälen zu 

erkennen ist. Auch hochinnovative The-

men wie z.B. digitale Kunst, Augmented 

Reality und virtuelle Realität sind neu auf 

dem Markt und werden schon u.a. von ei-

nigen Galerien aktiv genutzt.

Laut Angaben von Frame Contempo-

rary Art Finland, Expertenorganisation 

der zeitgenössischen Kunst in Finnland, 

und der finnischen Museumsbehörde 

hatten verschiedene Kunstausstellun-

gen, -veranstaltungen und -projekte in 

Finnland 2016 rund 3,8 Mio. Besucher. 

Davon entfielen ca. 2,2 Mio. Besucher 

auf Kunstmuseen, 1,3 Mio. Besucher 

auf Galerien und 326.000 Besucher auf 

diverse Kunstveranstaltungen. Die 116 

Galerien in Finnland organisieren über 

1.200 Ausstellungen im Jahr. 2016 er-

wirtschafteten die finnischen Galerien 

einen Gesamtumsatz von knapp 10,3 

Millionen Euro, von welchen 90% von 

Privatgalerien und ein Drittel aus Aus-

landsverkäufen entstand.

Neue Geschäftschancen für  
die deutsche Kreativwirtschaft
Finnland ist ein interessanter und in-

novativer potentieller Absatzmarkt für 

deutsche Galerien und Kunsthändler. 

Darüber hinaus ergeben sich Chancen 

für die Entwicklung der Besucherzahlen 

und neuer Geschäftsmodelle sowie die 

Vertiefung von Museums- und Galeri-

enkooperationen. Die Expertise deut-

scher Galeristen und Kunsthändler im 

Bereich der zeitgenössischen Kunst und 

ihrer Vermarktung auf dem nationa-

len und internationalen Markt kann in 

den Erfahrungsaustausch sowie in die 

potenziellen Geschäftspartnerschaften 

eingebracht werden. 

Die Deutsch-Finnische Handelskam-

mer führt zusammen mit dem Bun-

desverband Deutscher Galerien und 

Kunsthändler und weiteren relevan-

ten Fachpartnern eine Geschäftsan-

bahnungsreise mit dem Schwerpunkt 

„Zeitgenössische Kunst“ vom 27.–30. 

Juni 2018 nach Finnland durch. Die 

Geschäftsanbahnungsreise ist Teil des 

Markterschließungsprogramms für 

KMU, das aufgrund eines Beschlusses 

des Deutschen Bundestages durch das 

Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie (BMWi) gefördert wird. 

Kosketus - Ausstellung der Kunstsammlung Stiftung Saastamoinen, Agora, EMMA - Espoo Museum of Modern Art
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Z
um 1. Januar 2018 schlos-

sen sich Tekes, die fin-

nische Förderagentur für 

Technologie und Innova-

tion, und Finpro, die fin-

nische Agentur für Wirtschaftsförde-

rung und Internationalisierung von 

KMU, zu Business Finland zusam-

men. Ab sofort erhalten finnische 

Unternehmen Dienstleistungen rund 

um die Themen Internationalisie-

rung, Innovationsförderung, interna-

tionale Investments und Tourismus-

förderung aus einer Hand. Die neu 

formierte Organisation beschäftigt 

etwa 600 Personen, hat fast 40 Büros 

im Ausland und in 15 finnischen Re-

gionen. Wir fragten Jari Gustafsson, 

den Staatssekretär im Ministerium 

für Arbeit und Wirtschaft, was das in 

der Praxis bedeutet.

Business Finland verhilft  
zu neuem Wachstum
Staatssekretär Jari Gustafsson im Interview

land setzt als Teil von Maschinen und 

Anlagen seine Reise in Drittmärkte 

fort. So macht sich die Entwicklung des 

Weltmarktes sowohl in der wirtschaft-

lichen Lage beider Länder als auch im 

bilateralen Handel stark bemerkbar. Und 

natürlich kurbelt die Erholung der Bin-

nennachfrage in Deutschland die Nach-

frage bei finnischen Unternehmen an.

Erkennbar ist die Verflochtenheit 

unserer Wirtschaften auch darin, dass 

in Finnland mehrere Hundert deutsche 

Unternehmen und in Deutschland 200-

300 finnische Unternehmen tätig sind, 

die Zehntausende von Arbeitnehmern 

beschäftigen. Auch die Bedeutung der 

Zusammenarbeit zwischen finnischen 

und deutschen Unternehmen, Uni-

versitäten und Forschungseinrich-

tungen, um neues, kommerziell 

marktfähiges Knowhow zu ent-

wickeln, möchte ich hervor-

heben.

In den vergangenen Jahren 
haben die Automobil- und 
die Schiffsbauindustrien 
den finnischen Export nach 
Deutschland beflügelt. Aus 
welchen weiteren Branchen 
könnten Ihrer Meinung nach 
künftige Exportschlager her-
vorgehen?
Zum Beispiel in den Bereichen 

intelligenter Maschinenbau, Ge-

sundheitstechnologie wie digitale 

Krankenhaus-Lösungen und in der 

Baubranche könnten neue finnische 

Erfolgsgeschichten für den deutschen 

Markt reifen. 

Die Exportleistung deutscher Unter-

nehmen in der Welt ist stark und es ist 

wichtig, dass finnische Unternehmen 

zunehmend Teil der globalen Liefer-

ketten dieser Unternehmen werden. 

Die Deutsch-Finnische Handelskam-

mer leistet wichtige Arbeit, indem sie 

vor allem finnischen KMU das deut-

sche Marktpotenzial aufzeigt und die 

Vernetzung mit potenziellen deutschen 

Kunden und Dienstleistern vorantreibt – 

seit der Öffnung des AHK-Netzwerks für 

finnische Unternehmen auch weltweit. 

Auch umgekehrt begrüßen wir weiter-

hin die Investition deutscher Unterneh-

men in Finnland. Bei der AHK bedanken 

wir uns für die gute Zusammenarbeit 

bislang! 

Wie wirkt sich der Zusammenschluss 
von Tekes und Finpro auf die Förde-
rung des finnischen Exportes aus? 
Durch die Gründung von Business Fin-

land können wir besser die Erneuerung, 

das Wachstum sowie die Internationa-

lisierung von Unternehmen in deren 

gesamtem Lebenszyklus berücksich-

tigen und Dopplungen abbauen. Unser 

Ziel ist es, dass die zusammenhängende 

Dienstleistungskette – von der Pro-

duktentwicklung bis hin zur Marktein-

führung – nicht abbricht.

Als wie wichtig erachten Sie die 
Entwicklung des Handels mit Deut-
schland für die finnische Wirtschaft/ 
finnische Unternehmen? 
In Bezug auf das Volumen, sowohl 

des Importes als auch Exportes, ist 

Deutschland der wichtigste einzelne 

Handelspartner Finnlands. Ein erhebli-

cher Teil unserer Exporte nach Deutsch-
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Alle bauen  
am selben Schiff
Die maritime Industrie ist für ganz Finnland, 

aber insbesondere für die finnische Westküste 

ein bedeutender Wirtschaftszweig. Die stark 

konjunkturabhängige Branche hat in den 

vergangenen Jahren die gesamte Skala der 

Gefühle durchlebt. Aktuell boomt das Geschäft.

Technologieindustrie als Exportmotor Finnlands
Die Technologieindustrie ist die wichtigste Exportbranche Finn-

lands, die für mehr als die Hälfte der finnischen Ausfuhren auf-

kommt. Die Branche beschäftigt fast 300.000 Personen in Finnland 

und direkt oder indirekt bis zu 30 Prozent der Finnen. 

Den Unternehmen der Branche kommt eine wichtige Rol-

le beim Aufbau des zukünftigen Erfolgs Finnlands zu, denn die 

Technologieunternehmen tätigen 70 Prozent der finnischen F&E-

Ausgaben und investieren jedes Jahr etwa 5,5 Mrd. Euro. Die Tech-

nologieindustrie umfasst fünf Hauptzweige, nämlich Elektronik- 

und Elektrogeräteindustrie, Maschinenbau- und Metallindustrie, 

Metallerzeugung und -bearbeitung, Planung und Beratung sowie 

Informationstechnologien.

An den Mitarbeiterzahlen gemessen ist die Maschinenbau- und 

Metallindustrie der größte Zweig der Technologieindustrie. In den 

Unternehmen der Branche arbeiten in Finnland ca. 125.000 Perso-

nen und sie erwirtschaften jährlich einen Gesamtumsatz in Höhe 

von 28 Mrd. Euro. Zu den erfolgreichen Produkten des Zweiges in 

Finnland zählen u.a. Kreuzfahrtschiffe, Motoren für Schiffe und 

Kraftwerke, Zellstoff- und Papiermaschinen, Aufzüge und Kräne 

sowie Forst- und Landwirtschaftsmaschinen.

In der Maschinenbau- und Metallindustrie hat insbesondere 

der Bereich Schiffbau in den letzten Jahren stark zugelegt und ihr 

Anteil an den finnischen Exporten ist drastisch gestiegen. Grund 

genug für eine nähere Betrachtung.

Nah am Wasser gebaut
Die maritime Industrie in Finnland setzt sich aus branchenspezi-

fischen Ausrüstungsherstellern, Gesamtlieferanten, Ingenieurbü-

ros, Software- und Systemlieferanten sowie Schiffbau-, Reparatur- 

und Offshore-Werften zusammen. Die Branche umfasst etwa 900 

Unternehmen mit ca. 30.000 Beschäftigten und einem Umsatz von 

8 Mrd. Euro. Mit mehr als 90 Prozent Exportanteil agieren die meis-

ten Unternehmen der Branche sehr international.

Die maritime Industrie ist für ganz Finnland, aber insbeson-

dere für die Regionen Satakunta und Varsinais-Suomi an der fin-

nischen Westküste ein bedeutender Wirtschaftszweig: Fast jedes 

dritte Unternehmen der Branche in Finnland hat seinen Sitz in 

AUTOR SUVI MÄKINEN BILDER MEYER TURKU
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Varsinais-Suomi. Es handelt sich um 

eine traditionell hochgradig zyklische 

Branche, die in den letzten Jahren alles 

von großen Enttäuschungen bis hin zu 

außergewöhnlichen Wachstumsschüben 

miterlebt hat. Die Produktion in der ma-

ritimen Industrie hat sich in den letzten 

sechs Jahren verdoppelt.

Vom Problemkind zum Musterschüler
Zweifelsohne zählt zu den Erfolgs-

geschichten der maritimen Industrie 

in Finnland die der Werft Turku. Laut 

Tekes, der finnischen Förderagentur 

für Technologie und Innovation, ist die 

Turkuer Werft das Herz der Branche in 

Finnland.

Seit 2014 befindet sich die 1737 ge-

gründete Turkuer Werft, die auf den Bau 

von Kreuzfahrtschiffen, Passagierfäh-

ren und Spezialschiffen spezialisiert ist, 

im Besitz der deutschen Meyer Werft. 

Heute sind die Auftragsbücher der Werft 

bis ins Jahr 2024 gefüllt, doch nach dem 

Konkurs der Wärtsilä Marine 1989 stand 

die Zukunft der Werft lange Zeit auf der 

Kippe.

Laut einer aktuellen Studie beschäf-

tigt der Werftbetrieb in Turku aktuell 

direkt etwa 3.200 Personen in Finnland, 

davon 2.060 bei Meyer Turku Oy und den 

Tochtergesellschaften. Die indirekte 

Beschäftigungswirkung summiert sich 

auf 2.600 Personen. Nach Schätzungen 

der Werft könnte die direkte Beschäfti-

gungswirkung bis 2023 auf bis zu 20.000 

Personen steigen.

In einer Untersuchung von Tekes 

erklärt Meyer Turku, dass der heuti-

ge Erfolg der Turkuer Werft teilweise 

auf Ereignissen basiere, die vor ihrer 

Übernahme erfolgten. Zum einen auf 

der Entstehung eines starken Zuliefe-

rernetzwerkes an der finnischen West-

küste mit großem netzwerkbasiertem 

Knowhow, das anspruchsvolle Kun-

denbedürfnisse befriedigen kann. Zum 

anderen durch die Unterstützung des 

finnischen Staates bei der Entwicklung 

neuer Technologien wie LNG, die die 

Werft als Referenz nutzen kann.

Alle sitzen im gleichen Boot...
Bei der maritimen Wirtschaft spielt Zu-

sammenarbeit traditionell eine große 

Rolle: typisch sind Unternehmensnetz-

werke und Konsortien, die Gesamtlö-

sungen anbieten. Die Auftragssummen 

im Schiffsbau sind riesig: Der Wert einer 

Schiffsauslieferung entspricht etwa ei-

nem Prozent des gesamten finnischen 

Exportwertes im Jahr. 

Die Aufträge der großen Unterneh-

men beeinflussen das gesamte Zuliefer-

netzwerk, direkt und indirekt. Insge-

samt sind etwa 1.800 Unternehmen am 

Bau eines Kreuzfahrtschiffes beteiligt. 

80 Prozent der Wertschöpfung eines 

Schiffes entsteht durch die Zulieferer, 

20 Prozent durch die Arbeit der Werft. 

Bei Meyer Turku besteht das Zuliefer-

netzwerk zu mehr als drei Vierteln aus 

finnischen Unternehmen, auch wenn ih-

re Lieferanten in insgesamt 29 Ländern 

sitzen. 

Häufig werden Aufträge der Werf-

ten projektweise ausgeschrieben, mit 

der Zielsetzung, möglichst fertige 

Komponenten zu erhalten. Auch klei-

nere Unternehmen können als Teil von 

Konsortien zum Zuge kommen, doch in 

der Praxis beschäftigen die Zulieferbe-

triebe der Branche meist durchschnitt-

lich mehr als 30 Personen. Neben dem 

Preis spielen bei der Auswahl insbeson-

dere die Qualität und die Lieferzeit eine 

wichtige Rolle, was gutes Projektma-

nagement erfordert.

... bzw. bauen am selben Schiff
Eine Antwort auf die Nachfrage der 

Werften nach Gesamtlieferungen ist 

YardMate Ltd. Das im April 2017 gegrün-

dete Schiffsbaukonsortium versammelt 

mehr als 60 Unternehmen der mari-

timen und verwandten Industrien aus 

acht unterschiedlichen Sektoren in ganz 

Finnland. Dazu zählen knapp ein Dut-

zend Gesamtlieferanten und um die 50 

KMUs, die diesen in vier bis fünf Liefer- 

ebenen zuarbeiten.

„Die aktuellen Ressourcen des 

Kreuzfahrtschiffbaus in Finnland rei-

chen nicht aus. Das Netzwerk ist ein 

Weg für neue Unternehmen, große und 

kleine, ihr Knowhow an die verschiede-

nen Ebenen der Zulieferkette anzubie-

ten, um gemeinsam neue Aufträge nach 

Finnland zu holen“, kommentiert Annika 

Perho, YardMate Manager bei YardMa-

te Ltd. 

„Wir bauen immer alle am selben 

Schiff. Das sollten sich alle Lieferanten 

vor Augen halten“, ergänzt Esa Ritari, 

Geschäftsführer von Ablemans LCS, das 

sich im Oktober dem Konsortium an-

schloss. 
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In meiner Zeit im Geschäftsleben habe ich gelernt, dass…
… es immer unterschiedliche Perspektiven und Lösungswege 

gibt. Wenn man Menschen mit Offenheit und Neugierde begeg-

net, öffnen sich viele Türen und so manches Problem löst sich 

von selbst.

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Möglichkeiten für die 
Pharmaindustrie in der Zukunft? 
Die älter werdende und wachsende Weltbevölkerung benötigt 

neue und bessere Medikamente. Innovationen und bahnbre-

chende Technologien, die einen Paradigmenwechsel darstel-

len, spielen hier eine wichtige Rolle. Beispiel Genom-Editierung 

(CrispR CAS) oder Stammzelltechnologien. Digitalen Innovatio-

nen kommt ebenfalls große Bedeutung zu. Bayer beispielswei-

se verfolgt bei allem den Ansatz von „Open Innovation“, d.h. die 

Verbindung interner Kompetenz mit dem Knowhow exzellenter 

Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft.

An den Finnen schätze ich… 
ihre Geradlinigkeit und Fokussierung gepaart mit angenehmer 

Zurückhaltung sowie ihren Ideenreichtum und ihre Aufge-

schlossenheit Neuem gegenüber. Wo sonst 

gibt es so viele verrückte, aber 

ernsthaft durchgeführte Wett-

bewerbe wie Start-Up 

Pitching im Eisloch 

oder Luftgitarre 

spielen?

VORSTAND IM FOKUS | 

Im Scheinwerferlicht…
Dr. Miriam Holstein

Die Finnen könnten von den Deutschen … lernen/annehmen
Ich habe sehr viel Respekt den Finnen und ihrer Geschichte 

gegenüber und möchte es lieber andersherum formulieren: Ich 

wünschte, ich hätte manchmal ihre Gelassenheit und Ausgegli-

chenheit.

Deutschlandbesuchern empfehle ich… 
… nicht nur die bekannten Großstädte wie Berlin oder Köln zu 

besuchen, sondern auch Abstecher in andere Regionen zu ma-

chen. Ich als Nordlicht bin nach meinem letzten Urlaub immer 

noch ganz begeistert, wieviel Natur, Kultur und Geschichte zum 

Beispiel Sachsen und Sachsen-Anhalt zu bieten haben.

Finnlandbesuchern rate ich…
… die vielfältigen Möglichkeiten auszuschöpfen, sei es die abso-

lute Ruhe in der verschneiten Natur Lapplands oder das coole 

Helsinki mit seiner lebhaften Kunst- und Design-Szene. Und 

das Erlebnis eines Saunabesuchs sollte man sich nicht entge-

hen lassen! 

Das schönste Wort im Finnischen ist… 
„sisu“ – und zwar nicht nur, weil es im Vergleich zu anderen 

finnischen Wörtern so schön kurz ist, sondern auch weil ich die 

dadurch zum Ausdruck kommende innere Haltung bewundere. 

Im Deutschen gibt es hierfür kein Pendant. Darüber hinaus ha-

be ich sehr viel Spaß an dem Palindrom „saippuakauppias“.

In der Freizeit entspanne ich mich… 
… am liebsten in der Natur (Wandern, Skifahren, Radfahren).  

Die Kunst ist ein weiteres Steckenpferd. Die künstlerische Krea- 

tivität und Vielfalt fasziniert und inspiriert mich jedes Mal aufs 

Neue. 

Dr. Miriam Holstein ist Geschäftsführerin der Bayer Nordic 

Region, mit Verantwortung für Skandinavien, Finnland und 

das Baltikum. Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit 

Kernkompetenzen in den Life-Science-Gebieten Gesundheit 

und Agrarwirtschaft. Das finnische Produktportfolio 

setzt sich aus verschreibungspflichtigen Medikamenten, 

Selbstpflegeprodukten und Pflanzenschutzmitteln 

zusammen. Im Bereich der verschreibungspflichtigen 

Medikamente betreibt Bayer in Finnland Forschungs- und 

Entwicklungsaktivitäten. In Turku produzierte Medikamente 

im Bereich der Frauengesundheit werden in mehr als 100 

Länder weltweit exportiert.

Für den im August 2017 ausgeschiedenen Oliver Rittgen hat der 

Vorstand seine Nachfolgerin Dr. Miriam Holstein (geb. 1967), 

Managing Director der Bayer Nordic SE und Bayer Oy, bis zur 

nächsten Mitgliederversammlung in den Vorstand kooptiert.
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D
urch seine geografische Lage war Varsinais-Suo-

mi schon immer Finnlands Tor zur Ostsee. Der 

Verwaltungssitz und die größte Stadt ist Turku, die 

älteste und mit 189.971 Einwohnern sechstgröß-

te Stadt Finnlands. Bevölkerungstechnisch ist die 

Region mit ihren mehr als 470.000 Einwohnern die drittgröß-

te in Finnland. Die mehr als 22.000 ansässigen Unternehmen 

und fünf Hochschulen bieten geballte Innovationskraft.

„Die Region um Turku verfügt über starkes technologi-

sches Knowhow unter anderem in der maritimen Wirtschaft, 

im Gesundheitscluster sowie bei Cleantech. Digitalisierung 

vereint mit künstlicher Intelligenz und digitaler Plattform-

wirtschaft durchfließen alle Spitzenbranchen“, fasst Niko 

Kyynäräinen, CEO von Turku Science Park Oy, der regionalen 

Entwicklungsgesellschaft, zusammen.

Gesundheitshochburg Turku
Turku ist das stärkste Kompetenzzentrum Finnlands im Life- 

Science-Bereich, wo seit vielen Jahren Forschung in dem 

Feld betrieben wird. Dort sind viele Unternehmen angesie-

delt, die insbesondere in der pharmazeutischen und diagnos-

tischen Industrie, der Gesundheitstechnologie sowie Lebens-

mittel- und Materialtechnologie tätig sind. 

Der Life-Science-Bereich mit seinen etwa 100 Unterneh-

men beschäftigt 20 Prozent der industriellen Arbeitskräfte in 

Varsinais-Suomi und die Unternehmen der Branche erwirt-

schaften etwa 20 Prozent des gesamten industriellen Umsat-

zes der Region. Mehr als die Hälfte der finnischen Ausfuhren 

von Arzneimitteln erfolgt durch Unternehmen der Region 

Turku. Nicht zuletzt auch durch das deutsche Unternehmen 

Bayer, das in Turku forscht, entwickelt und produziert.

Hightech: Neue Dienstleistungsmodelle und  
digitale Anwendungen
Varsinais-Suomi zählt zu den wichtigsten Zentren der finni-

schen Technologieindustrie, wo sich künstliche Intelligenz, 

Robotik und Automatisierung vereinen. Hier trifft man auf 

modernste Produktionsverfahren, die auf jahrzehntelanger 

Erfahrung in angewandter ICT basieren. 

Die Technologieindustrie der Region lebt vom Export. 

Aus der Region kommen z.B. große Motoren, Bergbaufahr-

zeuge, Lösungen für moderne Schweißautomation sowie 

erstklassige Kraftfahrzeuge. Seit 2013 fertigt der Auftrags-

fertiger im Automobilbereich, Valmet Automotive, für die 

Daimler AG Fahrzeuge in Uusikaupunki.

Flaggschiff der maritimen Industrie 
Die Tradition des Schiffsbaus in Turku geht bis ins 18. Jahr-

hundert zurück. Heute ist fast jedes dritte finnische Unter-

nehmen der maritimen Wirtschaft in Varsinais-Suomi be-

heimatet und die Branche beschäftigt dort 8.000 Personen 

in etwa 400 Unternehmen. 

Seit 2014 ist die Turkuer Werft in deutscher Hand und 

sorgt für kräftiges Wirtschaftswachstum. Lesen Sie mehr 

hierzu ab Seite 18. 

Neben Kenntnissen im Bereich Schiffsbau verfügt man 

in der Gegend über langjährige Erfahrung in Offshore- und 

arktischen Technologien. Die Region hat sich auch zu den 

Vorreitern der autonomen Schifffahrt entwickelt. Und die 

Zukunft entsteht im Blue Industry Park, der zum europa-

weit führenden Cluster der maritimen und fertigenden In-

dustrie werden soll. 

Heimat der Technologien von morgen
Varsinais-Suomi (dt. „Eigentliches Finnland“) ist eine Region im Südwesten Finn-

lands, zu der 27 Gemeinden zählen. Hier treffen die Nähe zum Meer und eine reiche 

Geschichte auf Spitzentechnologie.

AUTOR SUVI MÄKINEN BILDER ROLLS-ROYCE, CLEWER
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Besseres Innenraumklima  

bei geringerem Energiebedarf  

und weniger Wartungskosten - 

mit IoT und künstlicher Intelligenz.

www.leanheat.de

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN | 

Finnischer Außenhandel nahm 

2017 im zweistelligen Bereich zu

DER WERT DER finnischen Warenausfuhren nahm im vergangenen 

Jahr um 15 Prozent zu. Er belief sich auf 59,5 Mrd. Euro. Auch der 

Wert der Einfuhren stieg um 13 Prozent auf 62,0 Mrd. Euro. In der 

Gesamtjahresbetrachtung hatte der finnische Export 2011 das 

letzte Mal zugelegt. 2016 nahm der Export um vier Prozent ab, 

hingegen der Import um ein Prozent zu.

In den Monaten Januar-Dezember 2017 summierte sich das 

kumulierte Handelsdefizit auf 2,5 Mrd. Euro. Im Jahr 2016 war die 

finnische Handelsbilanz um 3,1 Mrd. Euro defizitär gewesen. 

Finnland führt Liste der  

innovativsten Länder der Welt an
EIN NEUES GLOBALES Ranking der 

Consumer Technology Association (CTA) 

identifiziert 13 Länder als führend in Be-

zug auf innovationsfördernde Faktoren. 

In der ersten Ausgabe der Studie „Inter-

national Innovation Scorecard“ hat CTA 

Finnland und 12 weitere Länder als „In-

novation Champions 2018“ identifiziert.

CTA, der größte US-amerikanische 

Technologieverband, führte eine verglei-

chende Analyse von 38 Ländern und der 

Europäischen Union durch. Die Sco-

recard identifiziert kritische Bereiche der 

nationalen Politik, die Innovation antrei-

ben, und zeigt die Bereiche auf, in denen 

Länder ihre eigene Zukunft und ihr Wirt-

schaftswachstum behindern könnten.

Mit 3.280 Punkten insgesamt platziert 

die Scorecard Finnland auf den ersten 

Platz. Deutschland landet auf Platz 14 

mit 2.718 Punkten und wird somit als 

„Innovation Leader“ betitelt.

Finnland erreicht seine höchsten 

Punkte in Bezug auf Freiheit, Breitband, 

Umwelt, Dronen, Fahrgemeinschaften, 

Kurzzeitmietung und F&E-Investments. 

Deutschland hingegen punktet bei 

Freiheit, selbstfahrenden Fahrzeugen, 

F&E-Investments, Breitband, Humanka-

pital und Umwelt. 

http://www.leanheat.de
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Indoor-Spielplatz HopLop  

expandiert auf den deutschen Markt 
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Siemens übernimmt  

Sarokal Test Systems
SIEMENS ERWIRBT DAS finnische Unter-

nehmen Sarokal Test Systems aus Oulu. 

Sarokal Test Systems Oy bietet innovati-

ve Testlösungen für Fronthaul-Netzwer-

ke an. Die Produkte des Unternehmens 

werden von Chipsatzherstellern, Front-

haul-Geräteherstellern und Telekom-

munikationsbetreibern verwendet, um 

ihre 4G- und 5G-Netzwerkgeräte von der 

frühen Entwicklungsphase bis zur Im-

plementierung und im Feldtest zu entwi-

ckeln, zu testen und zu verifizieren.

Die geplante Akquisition verstärkt das 

Knowhow von Siemens in den Bereichen 

EDA (Electrodynamic moving-off ele-

ment) und IC-Industrie (integrated cir-

cuit). Die Transaktion wird voraussicht-

lich im ersten Quartal des laufenden 

Jahres abgeschlossen. Der Verkaufs-

preis wurde nicht bekannt gegeben. 

Starke Zunahme im 

deutsch-finnischen 

Handel 2017

AUCH 2017 BEHIELT Deutschland seine 

Stellung als Finnlands wichtigster 

Außenhandelspartner vor Schweden 

und Russland. Sowohl bei den Impor-

ten als auch bei den Exporten belegte 

die Bundesrepublik die Spitzenposi-

tion. 

Der Export aus Finnland nach 

Deutschland nahm 2017 um fast ein 

Viertel (+24%) zu und summierte sich 

auf 8,5 Mrd. Euro. Der Import aus 

der Bundesrepublik stieg ebenso um 

ganze 18 Prozent auf 9,6 Mrd. Euro. 

Zur größten Exportkategorie un-

ter den finnischen Exporten nach 

Deutschland avancierten die Beförde-

rungsmittel, deren Anteil von 21 Pro-

zent in 2016 auf 30,6 Prozent in 2017 

stieg. Dies entspricht einer Zunahme 

um 83 Prozent. Stark legten auch die 

Bereiche Öl und Ölprodukte (+55%, 

2,8% Anteil) und Metall und Metall- 

erzeugnisse (+27%, 18,2% Anteil) 

zu. Eine negative Entwicklung ver-

zeichneten unter den Hauptwaren-

kategorien lediglich die Produkte 

der chemischen Industrie (-9%) und 

Holz- und Papiererzeugnisse (-6%).

Bei den finnischen Importen aus 

Deutschland erhöhte sich der Export 

von Beförderungsmitteln mit 39 Pro-

zent (auf 22,3% Anteil) am stärksten. 

Weiteres starkes Wachstum wurde in 

den Bereichen industrielle Anlagen 

(+20%), Metall und Metallerzeugnisse 

(+17%) sowie elektrische Maschinen, 

Apparate und Geräte (+14%) ver-

zeichnet. 

DAS FINNISCHE UNTERNEHMEN HopLop, 

das Indoor-Spielplätze betreibt, eröffnet 

im Frühjahr seinen ersten Standort in 

Deutschland. Dabei handelt es sich um 

den ersten ausländischen Standort der 

Firma. Der erste deutsche Indoor-Spiel-

platz von HopLop eröffnet im Mai im 

nordrhein-westfälischen Pulheim und 

weitere sollen im Laufe des Jahres fol-

gen. Laut Property-Manager Heico, der 

das Unternehmen bei der Objektsuche 

unterstützt, werden Räumlichkeiten mit 

einer Mindestgröße von 3.000 qm und 

sechs Metern Deckenhöhe gesucht.

HopLop betreibt in Finnland 22 In-

door-Spielplätze und beschäftigt aktuell 

fast 400 Mitarbeiter. 

Valmet Automotive  

schafft weitere 1000 Stellen
DER WACHSTUMSKURS DES finnisches 

Auftragsfertigers im Automobilbereich, 

Valmet Automotive, setzt sich fort. Das 

Unternehmen gab bekannt, dass es 

beabsichtigt im laufenden Jahr weitere 

1.000 Personen einzustellen. Der Re-

krutierungsbedarf hängt u.a. mit dem 

Beginn der Fertigung der neuen A-Klas-

se in Uusikaupunki zusammen, welcher 

mehrere Hundert Arbeitsplätze schafft.

Bereits 2017 hatte das Unternehmen 

etwa 2.200 neue Stellen geschaffen, ak-

tuell arbeiten beim 1968 gegründeten 

Auftragsfertiger etwa 4.000 Arbeitnehmer. 

Neben der neuen A-Klasse wird in Uusi-

kaupunki das GLC-Modell produziert. 

© HOPLOP OY
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DURCHSTARTER DER ZUKUNFT | 

F
irmen haben immer wieder Be-

darf an Expertise von außen: 

Wenn die eigenen Kapazitä-

ten ausgeschöpft sind oder der 

richtige Fachmann für ein be-

stimmtes Projekt fehlt. Comatch ist ein 

Online-Marktplatz, der freiberufliche Ma-

nagementberater und Industrieexperten 

mit Kunden zusammenbringt, die exter-

ne Unterstützung für Projekte benötigen.

2013 haben die beiden Unterneh-

mensgründer, Dr. Christoph Hardt und 

Jan Schächtele – die insgesamt auf 

knapp 15 Jahre Beratungserfahrung bei 

McKinsey zurückblicken können – mit 

dem Gedanken gespielt, freiberufliche 

Berater zu werden. Dabei hat sie die In-

transparenz des Marktes im Vergleich zu 

anderen Dienstleistungsbranchen über-

rascht. „So kam die Idee, dass ein Markt-

platz für freiberufliche Berater für beide 

Marktseiten nützlich sein könnte: Bera-

ter können sich von der breiten Masse 

differenzieren, Firmen können schnell 

und flexibel auf vorgescreente Profile 

zugreifen“, erklärt Toby Toudal Nielsen, 

Director Nordics & UK bei Comatch. 

Wo sich Angebot und 
Nachfrage treffen

Im Oktober 2014 wurde Comatch ge-

gründet. In den ersten sechs Monaten 

wurden der Marktplatz sowie ein Bera-

terpool aufgebaut, der groß genug war, 

um mit dem Matching zu beginnen. Seit 

März 2015 ist das Unternehmen offiziell 

am Markt und inzwischen ist der Pool 

auf 4.000 registrierte Berater aus circa 

70 Ländern gewachsen. Aktuell beschäf-

tigt Comatch 78 Mitarbeiter, 30% davon 

mit internationalem Hintergrund. 

Essentiell ist das Feedback der Kun-

den und Berater – während und nach 

jedem Projekt – das zu einer hohen Zu-

friedenheit führt. Zu den Kunden zählen 

Unternehmen aller Größen, von Start-

ups und KMU bis hin zu internationalen 

Konzernen. „Auch dieses Jahr werden 

wir weitere Märkte erschließen. Kürz-

lich wurden wir auf Platz 10 des Grün-

derszene Wachstums-Rankings der 

am schnellsten wachsenden Firmen 

Deutschlands ausgezeichnet. Auch in 

Finnland, wo wir seit März 2016 vertre-

ten sind, sehen wir großes Potenzial 

weiter zu wachsen“, kommentiert Niel-

sen. 

Biersteuer in Euro/Liter:

239,5  
Mio. Euro

9,1  
Mrd. Euro

Bücherumsatz (2016):

Deutschland  
und Finnland  
im Vergleich

Kurzsichtige Menschen:

Umsatz der augenoptischen 
Industrie 2017:

Der sonnigste Ort und Anzahl der 
Sonnenstunden/ Jahr (2017):

79  
Mio. Euro

4,44  
Mrd. Euro

Pargas/ 
Parainen 

19901917,5

Zinnowitz  
(Gemeinde auf 
Usedom) 

1,67  
Euro

ca. 21  
Millionen

DIE WELT IN ZAHLEN | 

ca. 1,37
Millionen

0,09  
Euro
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sich extrem schnell entwickelt, insbesondere durch die 

Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet. Dies hat sich 

auch auf das Messegeschäft ausgewirkt.

Im Laufe meiner AHK-Laufbahn  
hat sich am besten bei mir eingeprägt… 
die vorherigen Jubiläen, insbesondere die 35-Jahre-Feier-

lichkeiten der Handelskammer 2013 und das 70-jährige Ju-

biläum der Deutschen Messe AG 2017. Ich habe unter vier 

Geschäftsführern arbeiten dürfen und daher sehr unter-

schiedliche Führungsstile miterlebt. 

Am meisten freue ich mich auf… 
die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Han-

delskammer. Vor uns liegen zahlreiche Veranstaltungen, 

bei denen wir die Handelskammer und unsere Aktivitäten 

bekannter machen können. Jedes Jahr gibt es auch auf den 

Messen etwas Neues, die Messekonzepte passen sich den 

verändernden Bedürfnissen der Welt und der Kunden an. 

Besonders gespannt warte ich auf die erneute CEBIT-Ver-

anstaltung im Juni. 

Zu meinen Hauptaufgaben gehört… 
die Vermarktung und der Verkauf von weltweiten Mes-

sedienstleistungen der Deutsche Messe AG in Hannover, 

einer der größten Messegesellschaften Deutschlands, an 

finnische Exportunternehmen. Neben der Ansprache po-

tentieller Aussteller informiere ich auch Fachbesucher vor 

allem im technischen Bereich über die Messen. Insbeson-

dere freue ich mich, wenn Studenten Messen besuchen, 

denn sie sind ja die Kunden der Zukunft. Ich arbeite auch 

eng mit verschiedenen Verbänden und Branchenorganisa-

tionen sowie Fachzeitschriften zusammen. Messen haben 

ihre starke Rolle im persönlichen Verkauf behalten – trotz 

des Internet.

Am meisten gefällt mir an meiner Arbeit…
eine erfolgreiche Messe, bei der ein Aussteller oder Besu-

cher durch gute Vorbereitung seine für die Messe gesetzten 

Ziele erreicht. Im Laufe der Jahre habe ich eine Reihe von 

Erfolgsgeschichten miterlebt, die auf der Messe in Han-

nover begonnen haben. Zu meinen Haupttätigkeitsfeldern 

gehören Investitionsgüter und der technische Bereich, der 

+358 9 6122 1213 

riitta.ahlqvist@dfhk.fi 

STECKBRIEF:

Name: Riitta Ahlqvist

Position: Senior Advisor Market Entry & 

Business Development, Sales Partner der 

Deutsche Messe AG

Seit wann bei der AHK: 2000

Die Mitarbeiter hinter  
den Kulissen kennenlernen

 | DIE MACHER

mailto:riitta.ahlqvist@dfhk.fi
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Finnland schneidet in Digitalisierungsrankings sehr gut ab
Die hervorragende IKT-Infrastruktur und die hohe For-

schungskompetenz gehören zu Finnlands Stärken. Im weiten 

Feld der Digitalisierung beachtenswert sind in dem nordi-

schen Land vor allem die Entwicklung der Industrie 4.0, der 

Ausbau des E-Health-Systems, das Forschungsumfeld um 

den neuen Mobilfunkstandard 5G herum sowie das autonome 

Fahren auf der Straße und zur See.

Insbesondere für Datenzentren herrschen dank der güns-

tigen Strompreise, des kühlen Klimas und zahlreicher Brown-

field-Objekte gute Standortbedingungen. Branchenriesen wie 

Google, Equinix, Microsoft und Fujitsu, aber auch der deut-

sche Webhoster und Rechenzentrenbetreiber Hetzner Online 

haben über die Jahre hinweg kräftig in Datenzentren vor Ort 

investiert. Seit 2016 verfügen Deutschland und Finnland zu-

dem mit dem Unterseekabel C-Lion 1 über eine direkte Hoch-

geschwindigkeitsverbindung zwischen Helsinki und Rostock.

Die finnische Regierung treibt außerdem Pläne für die 

neue Breitbandverbindung zwischen Europa und Asien un-

ter dem Namen „Arctic Connect“ voran, das über die bisher 

unbelegte Nordwestpassage durch den arktischen Ozean bis 

nach China und Japan verlaufen soll. Damit würde die Daten-

übertragung zwischen den beiden Kontinenten gegenüber der 

bereits existierenden Südroute um rund 31 Prozent schneller. 

Lebendige Start-up-Szene
Zu den wichtigen Treibern der finnischen Digitalisierung ge-

hören die großen IT-Firmen des Landes wie Tieto, Microsoft 

Mobile und Nokia – mittlerweile wieder Finnlands größtes 

Unternehmen. Die Umstrukturierungen infolge des Verkaufs 

der Handy-Sparte von Nokia an Microsoft hatten eine rege 

Gründerwelle in Finnland angestoßen. Das ist ein Grund da-

für, dass auch Start-ups bedeutende Akteure der Digitalisie-

rung sind. Hinzu kommt der Aufstieg der Gaming-Branche 

um Rovio („Angry Birds“) und Supercell („Clash of Clans“) –  

beides sogenannte „Unicorns“, also Start-ups mit einem 

Marktwert von über 1 Milliarde US-Dollar.

Im Start-up-Ökosystem der Hauptstadt Helsinki tum-

melt sich seit 2015 mit mittlerweile 50 Beschäftigten auch 

der deutsche Online-Modehändler Zalando, um neue Shop-

ping-Apps zu entwickeln. In den nächsten Jahren könnte das 

Team auf 200 Mitarbeiter wachsen. Starke Technologie-Uni-

versitäten und eine etablierte Mobilbranche waren die Gründe 

dafür, dass Zalando sich für Finnland entschieden hat.

Finnlands Investoren-Szene gehört zu den lebendigsten in 

Europa. Das nordische Land hat zwar zahlenmäßig ein deut-

lich kleineres Business-Angel-Netzwerk als Deutschland, 

dafür investierten die finnischen Business Angels 2016 mit 53 

Millionen Euro erstmals mehr als die deutschen (51 Millio-

nen Euro). Damit liegt Finnland im europäischen Vergleich 

auf dem dritten Platz hinter dem Vereinigten Königreich und 

Spanien. 

Eine gute Gelegenheit, Finnlands Start-up-Landschaft 

kennenzulernen, bietet das alljährliche Start-up-Festival 

Slush, das in Helsinki rund 20.000 Teilnehmer versammelt 

und zu den größten Gründerveranstaltungen Europas zählt. 

Ein maßgeschneidertes Angebot für interessierte deutsche 

Start-ups, größere Unternehmen und Regionen bietet die 

Deutsch-Finnische Handelskammer.

Finnland rüstet bei E-Government-  
und E-Health-Lösungen auf
Die amtierende finnische Regierung des Ministerpräsidenten 

Juha Sipilä sieht in der Digitalisierung ein großes Potenzial, 

um die Produktivität in der öffentlichen Verwaltung zu verbes-

sern und investiert daher rund 100 Millionen Euro in den Aus-

bau digitaler Dienstleistungen für die Bürger. In einer Road- 

map sind 112 Bürgerdienstleistungen, die digitalisiert werden 

sollen, festgehalten. Ein großer Teil davon ist bereits reali-

siert, bis 2021 sollen alle Projekte fertiggestellt sein. Dabei 

AUTOR MARC LEHNFELD, GERMANY TRADE & INVEST BILDER GETTY IMAGES

Die Digitalisierung gehört zu den Kernkompetenzen Finnlands: Das Land 

erreicht im Networked Readiness Index des Weltwirtschaftsforums und im 

EU-Ranking für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft jeweils den zweiten 

Platz. Für Innovationen sorgen die lebhafte Start-up-Szene und Investitionen 

der Regierung in E-Government und E-Health.

Digitalisierungsmeister  
Finnland baut E-Health- und 
E-Government-Lösungen aus
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nutzt die finnische Regierung auch die 

digitale Expertise Estlands. Beide Län-

der wollen ihre für das E-Government 

genutzte estnische „X-Road“-Infrastruk-

tur für grenzüberschreitende Lösungen 

gemeinsam weiterentwickeln.

Bei E-Health-Lösungen zählt Finn-

land schon heute zu den fortschritt-

lichsten Ländern in der Welt. Bereits 

seit 2010 werden Rezepte für verschrei-

bungspflichtige Medikamente digital 

über die Kanta-Plattform der Sozialver-

sicherungsanstalt Kela ausgestellt - in 

2017 rund 31,9 Millionen Mal. Darüber 

hinaus können Patienten auf der My-

Kanta-Internetseite (www.omakanta.

fi) die ausgestellten Rezepte sowie ihre 

Patientendaten inklusive ärztlicher Dia-

gnosen einsehen.

gen, wie zum Beispiel in der Niederlas-

sung des Technologiekonzerns GE. Im 

Health Innovation Village bietet GE seit 

2014 rund 40 E-Health-Unternehmen, 

überwiegend Start-ups, eine Werkstatt, 

Büroflächen und eine Umgebung für 

den Austausch der Firmen unterein-

ander. „Wir schaffen damit ein offenes 

Ökosystem im E-Health-Bereich, an das 

sich weitere Unternehmen anschließen 

können. Unser Ziel ist es nicht unbe-

dingt, in die lokalen Partner zu investie-

ren, sondern GE-Produkte als Plattform 

oder Schnittstelle für neue Lösungen 

bereitzustellen“, sagt Village Chief Mik-

ko Kauppinen. 

Deutschland und Finnland in ausgewählten  

Rankings zur Digitalisierung

DIGITAL ECONOMY AND  
SOCIETY INDEX 2017 (DESI)

1.  Dänemark

2.  Finnland
3.  Schweden

4.  Niederlande

5.  Luxemburg

6.  Belgien

7.  Vereinigtes Königreich

8.  Irland

9.  Estland

10.  Österreich

11.  Deutschland

1.  Singapur

2.  Finnland
3.  Schweden

4.  Norwegen

5.  USA

6.  Niederlande

7.  Schweiz

8.  Vereinigtes Königreich

9.  Luxemburg

10.  Japan

....

15.  Deutschland

NETWORKED  
READINESS INDEX 2016

ICT DEVELOPMENT  
INDEX 2017

1.  Island

2.  Korea

3.  Schweiz

4.  Dänemark

5.  Vereinigtes Königreich

6.  Hongkong, China

7.  Niederlande

8.  Norwegen

9.  Luxemburg

10.  Japan

...

12.  Deutschland*
...

22.  Finnland*

*) Die Fundamentaldaten im ICT Development Index weichen deutlich negativ von den gleichen Daten im 

Networked Readiness Index ab, so dass Finnland schlechter abschneidet als Deutschland.

Quelle: EU (Digital Economy and Society Index), WEF (Networked Readiness Index), UN (ICT 

Development Index) © 2018 Germany Trade & Invest

Virtuelle  
Gesundheitszentren etabliert
Ein Beispiel für den Ausbau des E- 

Health-Systems ist das Virtual Hospi-

tal 2.0 mit dem Projekt „Terveyskylä“ 

(„Gesundheitsdorf“), in dem die fünf 

Universitätskrankenhäuser in virtuel-

len Gesundheitszentren Informationen 

zur Selbstbehandlung und Diagnose 

bereitstellen. Bis Ende 2018 sollen in 20 

Häusern rund 30 verschiedene Patien-

tengruppen bedient werden.

Finnlands IT- und Medizintechnik- 

unternehmen entwickeln ebenfalls 

E-Health-Produkte und -Dienstleistun-

Die deutsch-finnische Digi- 
talisierungspartnerschaft  
hilft, deutsche und finnische 

Unternehmen zusammenzu-

führen und konkrete Geschäfts-

möglichkeiten auszuloten:  

www.digipartnerschaft.fi 

Für die Digitalisierung der Ge-

sundheitsbranche werden ge-

rade finnische Expertenunter-

nehmen gesucht, um das zweite 

Programm der Partnerschaft zu 

starten. Weitere Informationen: 

kaisu.halonen@dfhk.fi 
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Spielerisch (Deutsch) lernen
Finnland ist in Deutschland insbesondere für seine guten 

Ergebnisse bei den PISA-Rankings im schulischen Bereich 

bekannt. Laut VDKA trifft das hohe Niveau auch auf die 

Kindergärten des Landes zu. Wenn in der Familie lediglich 

Deutsch gesprochen wird oder man nur eine kurze Zeit in 

Finnland wohnt, ist ein deutscher Kindergarten vielleicht 

doch die erste Wahl.

HELSINKI

KERAVA

KUOPIO

TAMPERE

OULU

PIEKSÄMÄKI

D
as Verzeichnis Deutscher Kindergärten im Ausland 

(VDKA) listet insgesamt sieben deutsche Kinder-

gärten in Finnland. Neben der deutschen Sprache 

werden die Kinder in den Kitas mit der deutschen 

Lebensweise und Kultur vertraut gemacht. Durch 

Feste wie Karneval, St. Martin oder Nikolaus lernen die Kin-

der über deutsche Traditionen. 

Die Betreuung in deutschen Kindergärten in Europa erfolgt 

meist nicht nur nach deutschen Bildungsstandards, sondern 

überwiegend auch durch deutsche Muttersprachler. Doch 

auch in Finnland sind Deutschkenntnisse keine zwingende 

Voraussetzung für eine Aufnahme. Und Kinder, deren Mutter-

sprache Deutsch ist, können durch den Kontakt mit finni-

schen Kindern spielerisch die lokale Sprache lernen.

Der Süden weist das größte Angebot auf
In der finnischen Hauptstadtregion befinden sich mit drei 

deutschen Kindergärten die meisten: zwei in Helsinki und ei-

ner 30 km nördlich in Kerava.

Der älteste deutschsprachige Kindergarten Helsinkis und 

Finnlands ist der 1893 vom Deutschen Wohltätigkeitsver-

ein gegründete Kindergarten Lauttasaari. Seit 1995 nimmt 

der Kindergarten die Vorschularbeit der Deutschen Schule 

Helsinki (DSH) wahr. Zusätzlich zum regulären Vorschulun-

terricht werden die Kinder im Jahr vor der Einschulung 20 

Stunden in der Woche von einer speziellen Vorschulkraft der 

DSH unterrichtet.

Den Kindergarten der Deutschen Gemeinde Helsinki gibt 

es seit über 30 Jahren. Auch hier sind zwei der drei Gruppen 

Vorschulgruppen von der DSH. In diesem Kindergarten ste-

hen neben der Förderung der deutschen Sprache musikali-

sche Früherziehung, Religionspädagogik und die Förderung 

der motorischen Entwicklung im Fokus.

Auch das Konzept des größten deutschen Kindergartens in 

Finnland, des Spielhaus in Kerava, beinhaltet schwerpunkt-

mäßig das Erlernen der deutschen Sprache und Kultur. Dort 

werden bereits Kinder mit einem Jahr aufgenommen.

Außerhalb der  
Hauptstadtregion
Der deutsche Kindergarten in 

Kuopio wurde aufgrund der hohen 

Nachfrage der Deutschen in Kuopio gegründet. Dort werden 

bis zu 20 Kinder von drei deutschsprachigen Erziehern be-

treut.

Auch im Kindergarten Kaleva in Tampere, der drittgröß-

ten Stadt Finnlands, wird überwiegend Deutsch gesprochen, 

auch wenn aktuell die Hälfte der Kinder finnische Mutter-

sprachler sind.

In der nördlichsten Großstadt der EU, Oulu, hat die rege 

deutsche Gemeinde ebenfalls die Gründung einer Kita vor 

fast dreißig Jahren veranlasst. Im Kindergarten Saksanpäh-

kinä wird der Alltag stets zweisprachig gestaltet; es wer-

den Feste beider Länder gefeiert und Bewegung bildet einen 

wichtigen Aspekt.

Im zentralfinnischen Pieksämäki steht Kunst im Vorder-

grund: Die Erzieher des Päiväkoti Kätzlein sind in Tanz, Kunst 

sowie Musik ausgebildet. Neben künstlerischen Aktivitäten 

bietet der Kindergarten deutsche und russische Sprachförde-

rung sowie Klavierunterricht an. Das Essen wird aus regiona-

len Zutaten vor Ort gekocht. 
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ATLAS ELEKTRONIK  
Finland Oy
ATLAS Finland on kokenut ja asiakaslähtöinen yritys, joka toi-

mittaa taistelunjohto- ja tehtävänhallintajärjestelmiä kotimaisil-

le ja ulkomaisille merivoima-, rajavartio- ja muille asiakkaille. 

Yritys tukee järjestelmiä niiden elinjakson aikana. Järjestelmät 

skaalautuvat laajoista komentosiltajärjestelmistä yhden konso-

lin järjestelmiin. Järjestelmiin voidaan integroida asiakkaan tar-

peiden mukaisia järjestelmiä. ATLAS Finland on osa kansainvä-

listä ATLAS ELEKTRONIK konsernia ja thyssenkrupp-ryhmää. 

YHTEYSTIEDOT: 

Jaakko Savisaari | +358 400 314 927

jaakko.savisaari@fi.atlas-elektronik.com

www.atlas-elektronik.com

Bauer Watertechnology Oy:n pääkonttori sijaitsee Suomessa. 

Yrityksemme toimii kansainvälisesti omien yhtiöiden sekä jäl-

leenmyyjien kautta. Kehitämme, valmistamme, markkinoimme 

ja myymme kemikaalittomia vedenkäsittelylaitteita, jotka sovel-

tuvat sekä lämmitys- ja jäähdytys- kuin myös käyttövesijärjes-

telmiin. Bauer Watertechnology Oy:n ainutlaatuista teknologiaa 

hyödyntävät tuhansien taloyhtiöiden rinnalla lukuisat kaupun-

git ja julkisyhteisöt, kiinteistösijoitusyhtiöt sekä sadat yritykset 

useilta eri toimialoilta. 

YHTEYSTIEDOT:

Lauri Leskinen 

+358 9 276 99556

info@bauer-wt.com

www.bauer-wt.com

Bauer  
Watertechnology Oy
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  Dr. Miriam Holstein

 41 Haastattelussa kansliapäällikkö  
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 42 Maailman kone- ja laiterakennus- 
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Vaisto Solutions Oy
Vaisto tarjoaa ohjelmistokehityspalveluita ja tuotteistettuja ratkaisuja teollisille 

toimijoille, erityisesti älykkäiden koneiden ja ajoneuvojen valmistajille sekä vaa-

tivan valmistuksen parissa toimiville yrityksille. Vaiston tavoite on auttaa ja vauh-

dittaa asiakkaidensa siirtymistä kohti ohjelmistokeskeistä toiminta- ja innovoin-

timallia, jossa ohjelmistoilla ja digitaalisuudella on keskeinen rooli tuotteiden ja 

palveluiden erottautumistekijöiden ja kilpailukyvyn kehittämisessä.  

YHTEYSTIEDOT: 

Ville Aittomäki 

+358 40 707 4868

ville.aittomaki@vaisto.io

www.vaisto.io 

Berggren
Berggren on täyden palvelun IPR-talo ja yrityksen strateginen kumppani liiketoi-

minnan kasvussa ja kehittämisessä. Jo 80 vuotta olemme innostuneet asiakkai-

demme ideoista. Huippuasiantuntijoillamme on monipuolista teknologista sekä 

juridista osaamista tulokselliseen IPR-johtamiseen. Helsingin päätoimipaikan 

lisäksi palvelemme monissa Suomen kasvukeskuksissa ja USA:ssa. Kansainväli-

sen verkostomme kautta toimimme maailmanlaajuisesti. 

YHTEYSTIEDOT:

Taru Kallio-Nyholm 

+358 10 227 2328

taru.kallio-nyholm@berggren.fi

www.berggren.eu

Ductor Oy
Ductor Oy on vuonna 2009 perustettu 

helsinkiläinen cleantech-yritys, jonka 

kehittämä teknologia mullistaa bio-

kaasuteollisuuden. Yritys on kehittänyt 

patentoidun mikrobiologisen menetel-

män, jolla voidaan poistaa orgaanista 

typpeä jätemateriaalista. Tämä merkit-

see biokaasulaitosten kannattavuuden 

merkittävää parantumista ja tehokkaan 

biokaasutuotannon moninkertaistu-

mista. Ductorin teknologia tukee myös 

suurten ilmasto- ja ympäristöongelmien 

ratkaisua. Ductorilla on tytäryhtiö Düs-

seldorfissa. 

YHTEYSTIEDOT:

Aarre Viiala | +358 400 966 357

aarre.viiala@ductor.com

www.ductor.com

Grünig Legal
Yli 12 vuoden kokemus kauppa- ja so-

pimusoikeudessa, mukaan lukien yli 

9 vuotta sisäisenä neuvonantajana 

top-puolijohdeyrityksessä, takaavat sen, 

että Grünig Legal on teknologia-alan 

kansainvälisen liiketoiminnan ja kaup-

paoikeuden osaaja. Yrityksen osaamis- 

alueeseen kuuluvat myös yritysten 

rakenteellinen konsultointi, sopimus-

luonnosten ja yrityksen suuntalinjojen 

laatiminen sekä räätälöidyt juridiset 

koulutuskokonaisuudet. 

YHTEYSTIEDOT:

Dr. Karla-Maria Grünig 

+49 173 621 9842

karla@gruenig-legal.com

www.gruenig-legal.com

UUDET JÄSENET | UUDET JÄSENET | 

Markkinoimme vientikoulutettuja kansainvälisiä henkilöitä yritysten palveluk-

seen määräaikaisella ja riskittömällä sopimuksella sekä ylläpidämme vienti-

päällikkörekisteriä. Useat yritykset ovat löytäneet sopivan vientihenkilön FESH:n 

kautta. Kaipaako sinunkin yrityksesi vauhtia vientiin? Ota yhteyttä niin etsitään 

yrityksellesi sopiva viennin asiantuntija! 

YHTEYSTIEDOT:

Lauri Karppanen 

+358 40 728 9498

lauri.karppanen@fesh.fi

www.fesh.fi

Viennin Kauppahuone FESH

mailto:karla@gruenig-legal.com
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mailto:ville.aittomaki@vaisto.io
http://www.vaisto.io
mailto:taru.kallio-nyholm@berggren.fi
http://www.berggren.eu
mailto:aarre.viiala@ductor.com
http://www.ductor.com
mailto:lauri.karppanen@fesh.fi
http://www.fesh.fi


DEFINITIV 1/2018   31

Bellevue SME Advisors GmbH
Bellevue SME Advisors GmbH tarjoaa tehokasta tukea pienille ja keski-

suurille teollisuusyrityksille: laajentuminen ulkomaille aktiivisen yrityksen 

kehittämisen kautta tai yritysostojen ja kumppanihakujen avulla. Referens-

simme puhuvat puolestaan. Kaikki Bellevue SME Advisors -konsultit ovat 

entisiä teollisuusalan yrittäjiä ja johtajia. Tiedämme, että vain konkreettiset 

tulokset merkitsevät. 

YHTEYSTIEDOT:

R. Paul Vuolle | +41 44 500 2787

paul@bellevue-advisors.ch

www.bellevue-advisors.ch 

 | UUDET JÄSENET

Gerald Wantzlöben
Olen diplomikielenkääntäjä ja -tulkki ja minulla on 

20 vuoden kokemus vientitehtävistä saksalaisten 

pk-yritysten palveluksissa. Tarjoan laadukasta ja 

luotettavaa käännös- ja tulkkauspalvelua liiketoi-

miinne suomen ja saksan kielellä. Verkkosivut, esit-

teet ja käyttöohjeet, monipuoliset tekniset ja kau-

palliset tekstit, messut ja sopimusneuvottelut - olen 

käytettävissä sekä kotipaikkakunnaltani Thüringe-

nissä että Pirkanmaalta käsin. 

YHTEYSTIEDOT:

Gerald Wantzlöben | +49 160 180 3693

gerald.wantzloeben@freenet.de

https://www.linkedin.com/in/gerald-wantzl%C3%B6ben-a857787b/

Taival
Taival tuottaa digitaaliseen transformaatioon 

liittyviä liiketoiminta-, strategia- ja teknologia-

konsultointipalveluja. Ekosysteemikumppa-

neidemme kanssa autamme ymmärtämään ja 

arvioimaan disruptiivisia trendejä ja teknolo-

gioita (esim. AI, IoT, Blockchain ja kestävän ke-

hityksen hallinta) sekä sopeuttamaan liiketoi-

mintamalleja. Vahvistamme innovaatiokykyä ja 

olemme mukana organisaation muutoksissa. 

Neuvomme startupeja kuinka kasvua voidaan 

nopeuttaa, sekä muita yrityksiä, kuinka toimi-

taan menestyksekkäästi startupien kanssa. 

YHTEYSTIEDOT: 

Juri Stobbe | +49 175 727 9977

juri.stobbe@taival.com 

taival.com

Leanheat Oy
Leanheat on energia- ja kiinteistöalaan eri- 

koistunut suomalainen ohjelmistotalo. Pa-

rannamme kiinteistöjen energiatehokkuut-

ta ja mahdollistamme niiden ennakoivan 

huollon. Tekoälyyn ja sensoriteknologiaan 

perustuva palvelumme on asennettu kym-

meniin tuhansiin suomalaisasuntoihin. Asi-

akkaitamme ovat useat kaukolämpöyhtiöt ja 

kiinteistönomistajat. Saksa on meille tärkeä 

vientimarkkina-alue ja etsimme uusia yh-

teistyökumppaneita paikallisista kaukoläm-

pöyhtiöistä ja kiinteistöalan toimijoista. 

YHTEYSTIEDOT: 

Vesa Jaakkola 

+358 40 522 2274

vesa.jaakkola@leanheat.com

www.leanheat.de

 | UUDET JÄSENET

Houston Analytics
Houston Analytics on IBM:n Gold Business Partner analytiikkatalo, joka ai-

noana pohjoismaisena alan yrityksenä on päässyt mm. Forresterin listoille. 

Tarjoamme yrityksille ennakoivan analytiikan, keinoälyn ja tiedolla johta-

misen ratkaisut palveluineen. Pre-built-konseptiemme avulla valjastamme 

datan palvelemaan liiketoimintaa muutamassa viikossa. Palvelumme ovat 

saatavissa suoraan pilvestä, mikä minimoi kustannukset ja riskit. Toimimme 

pohjoismaiden lisäksi myös UK:ssa ja olemme laajentumassa Saksan mark-

kinoille. 

YHTEYSTIEDOT:

Antti Syväniemi

+358 50 387 5971 

antti.syvaniemi@houston-analytics.com

www.houston-analytics.com

mailto:vesa.jaakkola@leanheat.com
http://www.leanheat.de
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International  
Business  
Consulting
IBC auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälis-

tymään nopeammin ja tehokkaammin saksan-

kielisessä Euroopassa. Palvelut sisältävät niihin 

liittyvien toimenpiteiden käytännön toteutuksen 

paikan päällä. Erikoistumisalojamme ovat ter-

veydenhuolto, mukaan lukien lääketieteellinen 

teknologia, sähköinen liikkuvuus ja autonominen 

ajo sekä energia- ja ympäristöteknologia, kuten 

uusiutuva energia ja tietoverkkoturvallisuus. Toi-

mimme yhteistyössä myös julkisten ja akatee-

misten toimijoiden kanssa. 

NE Device SW Oy
NE Device SW kehittää, integroi ja testaa oh-

jelmistoja, joiden on toimittava moitteettomasti 

sulautetuissa järjestelmissä. Vuonna 2014 pe-

rustetulla oululaisyrityksellä on pitkä kokemus 

menestyksekkäästä työstä osana eurooppalais-

ten (mm. Saksa) suuryritysten tutkimus- ja ke-

hitystyötä. NE Device SW:n tekemiä ohjelmistoja 

löytyy älypuhelimista, terveys- ja kuntolaitteista 

sekä virtuaalipeilijärjestelmästä. Erikoisosaamis- 

alueisiin kuuluvat full-stack Android, Linux,  

C/C++ ja Qt. 

YHTEYSTIEDOT:

Moyeen Ahmad | +358 50 486 8749

moyeen.ahmad@nedevicesw.com

www.nedevicesw.com

YHTEYSTIEDOT:

Nils Kantola 

+49 175 522 4476

nils.kantola@t-online.de 

UUDET JÄSENET | UUDET JÄSENET | 

Toivotamme seuraavat yritykset uusina jäseninä  

tervetulleiksi Kauppakamariimme.

SUOMI 

ArchiSolutions Oy, Masala 

ohjelmistotuotanto 

www.archiframe.fi

Asianajotoimisto Bird & Bird Oy, 

Helsinki 

asianajajat 

www.twobirds.com

Bauer Watertechnology Oy, Vantaa 

elektroniikkateollisuus 

www.bauer-wt.com

Berggren Oy Ab, Helsinki 

asianajajat 

www.berggren.eu

Dain Studios Oy, Helsinki 

ohjelmistotuotanto/analytics 

www.dainstudios.com

Ductor Oy, Helsinki 

biotekninen tutkimus ja 

kehittäminen 

www.ductor.com

Emmy Clothing Company Oy, Lohja 

tekstiili- ja vaatetusteollisuus 

www.emmy.fi

Fastems Oy Ab, Tampere 

koneiden ja laitteiden valmistus  

ja koneiden osat 

www.fastems.com

Haulerman Oy, Turku 

koneiden ja laitteiden valmistus  

ja koneiden osat 

www.haulerman.com

Houston Analytics Oy, Helsinki 

ohjelmistotuotanto 

www.houston-analytics.com

Leanheat Oy, Helsinki 

ohjelmistotuotanto 

www.leanheat.de

NE Device SW Oy, Oulu 

ohjelmistotuotanto /  

embedded software 

www.nedevicesw.com

Plastep Oy, Kuortti 

kumi- ja muoviteollisuus 

www.plastep.fi

Si-Tecno Oy, Helsinki 

elektroniikkateollisuus 

www.simap.fi

Specim, Spectral Imaging Oy Ltd, 

Oulu 

elektroniikkateollisuus/ 

Hyperspectral Imaging 

www.specim.fi

Taival Advisory Oy, Espoo 

mainonta, markkinointi, PR 

www.taival.com

Teamit Group Oy, Helsinki 

ohjelmistotuotanto 

www.teamit.fi

Vaisto Solutions Oy, Tampere 

ohjelmistotuotanto 

www.vaisto.io

Viennin Kauppahuone FESH, 

Kempele 

vientikoulutus 

www.fesh.fi

SAKSA 

Dipl.-Sprachmittler  
Gerald Wantzlöben, Seebach 

käännös- ja tulkkauspalvelut

International Business Consul-
ting, Nils Kantola, Baden-Baden 

yrityskonsultointi

Rolls-Royce International Ltd, 

Berlin 

ilmailu- ja avaruusteknologia 

www.rolls-royce.com

RUOTSI 

Maritim Hotels/HGI, Göteborg 

hotelli- ja ravintolatoiminta 

www.maritim.com

SVEITSI 

Bellevue SME Advisors GmbH 
Freienbach 

yrityskonsultointi 

www.bellevue-advisors.ch

Indulor AG 
Zug 

kemianteollisuus 

www.indulor.de
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 | JÄSENSIVUT

“Wirtschaftsstandort 
Finnland“ 
Uusi julkaisu yhteistyössä Ger-

many Trade & Investin kanssa

KEVÄÄLLÄ 2018 ILMESTYY GTAI:n kans-

sa julkaistava laaja yhteisjulkaisu ”Wirt-

schaftsstandort Finnland“, joka esitte-

lee Suomen markkinoita saksan kielellä. 

Julkaisu on suunnattu saksalaisille yri-

tyksille, jotka suunnittelevat Suomen 

markkinoille tuloa, sekä saksalaisille 

liitoille ja muille organisaatioille. Julkai-

sua jaetaan tapahtumissa ja liiketapaa-

misissa. 

LISÄTIETOJA JA  

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET:  

Suvi Mäkinen | suvi.makinen@dfhk.fi

SAKSA ON EUROOPAN riskipääoman mag-

neetti. Maassa on Berliinin lisäksi moni-

puolisia paikallisia ekosysteemejä, joista 

nousee jatkuvasti mielenkiintoisia start- 

upeja. Esimerkiksi Hampurilla, Mün-

chenillä ja Frankfurtilla on hyvin elävä ja 

kiinnostava startup-kenttä.

Tarjoamme mahdollisuutta tarttua 

Saksan startupien potentiaaliin, sil-

lä kauppakamariverkostomme kautta 

meillä on pääsy kaikkiin yhteistyökana-

viin Saksassa. Tästä on myös onnistu-

neita esimerkkejä, joissa Saksan kaup-

pakamarit ovat löytäneet kolmannen 

maan suuryritykselle juuri oikean sak-

salaisen startupin. 

Palvelukokonaisuuteemme kuuluu 

kattava raportti saksalaisista startupeis-

ta, minkä jälkeen autamme tapaamaan 

niistä parhaimmat ja tuemme yhteistyön 

aloittamisessa. Meidän kauttamme saa 

myös muihin maihin kuin Saksaan koh-

distetun startup-screeningin. 

LISÄTIETOJA:

Kaisu Halonen  

+358 50 3573 767  

kaisu.halonen@dfhk.fi

Tapaa Etelä-Saksan energiateollisuuden  

ja kaupunkien liikelaitosten päättäjät  

Münchenissä

JÄRJESTÄMME YHTEISTYÖSSÄ MÜNCHENIN seudun kauppakamarin kanssa 5. Finnish- 

German Energy Day -tapahtuman 3.5. Münchenissä, jossa saatetaan yhteen Sak-

san ja Suomen energiasektorin toimijat. Asiantuntijatapahtuma on suunnattu erityi-

sesti Saksan kuntien, energiaintensiivisten yritysten ja energialaitosten päättäjille ja 

asiantuntijoille. Korkealaatuinen ohjelma yhdistettynä verkostoitumismahdollisuuk-

siin sähköistää niin ajatukset kuin asiantuntijatkin.  

Puhujiksi on kutsuttu yritysten edustajia, Euroopan komission edustajia sekä Sak-

san ja Suomen ministeriöiden edustajia. Stadtwerke München kertoo lisäksi Fern- 

wärmevision 2040 -kaukolämpöprojektista. 

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN: 

Elina Annala 

+358 9 6122 1233

elina.annala@dfhk.fi

Juhlajulkaisu esittelee 

Kauppakamarin  

historian käänteitä

SAKSALAIS-SUOMALAISEN KAUPPA-
KAMARIN 40-vuotis- ja Deutsch-Fin-

nische Vereinigungin 100-vuotis- 

juhlavuoden kunniaksi julkaistaan 

juhlajulkaisu vuosikokouksessa kesä-

kuun alussa. Julkaisun ovat laatineet 

Aue-Säätiön Dr. Robert Schweitzer ja 

Kauppakamarin pitkäaikainen vies-

tintäjohtaja Bernd Fischer. Julkai-

semme otteita juhlajulkaisusta tämän 

vuoden jäsenlehdessämme, jolloin 

lukijamme pääsevät tutustumaan 

mielenkiintoiseen ja monivaiheiseen 

historiaamme. Lue sivulla 38 lisää 

Kauppakamarin alkuvaiheista. 

STARTUP- 

SCREENING:  

Löydä sinulle sopiva startup  

Saksasta tai maailmalta

mailto:suvi.makinen@dfhk.fi
mailto:kaisu.halonen@dfhk.fi
mailto:elina.annala@dfhk.fi


34   DEFINITIV 1/2018

vuonna 2015 Suomessa lanseerattu mu-

seokortti on herättänyt suurta kiinnos-

tusta ulkomaisissa museoissa. Kortin 

ansiosta museoiden kävijämäärät ovat 

kasvaneet räjähdysmäisesti.

Saksalaiset taideasiantuntijat
tulevat Suomeen kesäkuussa 
Saksalaiset nykytaiteen galleristit ja 

luovan talouden osaajat saapuvat tu-

tustumaan Suomen markkinoihin 27.-

30.6.2018. Matkan yhteydessä järjes-

tetään aiheeseen liittyvä maksuton 

networking-seminaari, jonka painopis-

teenä on nykytaide ja digitalisaatio. Se-

minaarin jälkeisinä päivinä suomalaisille 

taide-alan toimijoille tarjoutuu mahdolli-

suus kahdenkeskisiin tapaamisiin saksa-

laisten kanssa. 

SUOMEN TAIDEKENTÄN AVAINLUKUJA:
  116 galleriaa 26 paikkakunnalla

  700 000 galleriakäyntiä

  1 200 näyttelyä

  Liikevaihto n. 10,3 miljoonaa euroa

  n. 3 000 taiteilijaa

  63 taidemuseota

  2,2 miljoonaa museokäyntiä 2016  

 (+57 % vuoteen 2010 verrattuna)

JÄSENSIVUT | 

Juhlavuoden 

kaksi  

päätapahtumaa  
(sis. juhlahumua ja  

tähtikimalletta)

KUTEN SUURIN OSA varmasti jo tie-

tääkin, täyttää Saksalais-Suomalai-

nen Kauppakamari tänä vuonna 40 

vuotta ja Deutsch-Finnische Ver- 

einigung 100 vuotta. Järjestäm-

me tästä syystä kaksi päätilaisuut-

ta, joista toinen on Lyypekissä ke-

säkuussa ja toinen Helsingissä 

marraskuussa. 

Juhlatilaisuus Lyypekissä (4.-5.6.)
4.6. pidetään jäsenkokous. Järjes-

tämme myös Logistiikka 4.0 -ai-

heisen asiantuntijatapahtuman yh-

teistyössä Lyypekin kauppakamarin 

(IHK Lübeck) kanssa ja tutustumme 

Lyypekin satamaan. Päivä päättyy 

juhlaillalliseen.

5.6. juhlallisuudet alkavat raatihuo-

neella Lyypekin pormestarin vas-

taanotolla. Juhlatilaisuus on ra-

vintola Zimberein juhlasalissa ja 

yhteinen lounas nautitaan Hanse-

museumissa.

Juhlatilaisuus Helsingissä (20.11.)
”H.18 – seuraavat 40 vuotta” -tapah-

tumassa yhdistyvät kantaa ottavat 

tulevaisuusaiheiset puheenvuorot  

TED-talks-tyyliin, tulevaisuuswork- 

shopit startupien kanssa ja ”Die 

Party” innovatiiviseksi kokonaisuu-

deksi, josta puhutaan vielä pitkään. 

Tätä ei kannata jättää väliin! 

Lisätietoja tapahtumakalenteris-

tamme www.dfhk.fi

TEKSTI MIKAELA JAANTI

SUOMEN TAIDEKENTTÄ ON pienehköstä 

koostaan huolimatta hyvin dynaaminen. 

Nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio 

Framen mukaan Suomessa toimi vuon-

na 2016 yhteensä 116 taidegalleriaa, 

kaikkiaan 26 eri paikkakunnalla. Mu-

seoita toimii 63. Toiminta keskittyy vah-

vasti pääkaupunkiseudulle ja Helsin-

kiin, jossa sijaitsee puolet gallerioista. 

Myös saksalaiset ovat nyt entistä 

kiinnostuneempia Suomen taidemark- 

kinoista. Esimerkiksi digitaalisen mark-

kinoinnin saralla ja ylipäänsä digitaa-

lisaatiossa suomalaiset voivat sanoa 

olevansa alan edelläkävijöitä myös 

taidekentällä. Erilaiset virtuaalisen 

ja lisätyn todellisuuden sovellukset 

ja markkinointikanavat ovat Suomen 

taidemarkkinoilla jo arkipäivää. Myös 

SAKSAN TAIDEKENTÄN AVAINLUKUJA:
  700 galleriaa 

 700 000 galleriakäyntiä

  9 000 näyttelyä

  Liikevaihto n. 2 miljardia euroa 

  n. 200 000 taiteilijaa

  711 taidemuseota

  vajaa 20 miljardia museokäyntiä  

 2016 (–7 % vuoteen 2015 verrattuna )

Kauppakamarin verkkosivut ja  

uutiskirje ovat uudistuneet 

KAUPPAKAMARIN UUDET VERKKOSIVUT 

lanseerattiin 1.2. Sivut ovat responsiivi-

set, eli sivu mukautuu päätelaitteen mu-

kaan. Voit siis selailla sivuja yhtä lailla 

pöytäkoneella, tabletilla kuin älypuhe-

limellakin. Samalla päivitimme sivujen 

rakenteen ja uudistimme sisältöjä. Li-

säksi päivitimme ”e-brief”-uutiskir-

jeemme ulkoasun.

Suomen taidemarkkinat  
herättävät kiinnostusta 
maailmalla

Lähetä mahdollinen palaute ja kehitysideat 

osoitteeseen: antti.gronlund@dfhk.fi 

http://www.dfhk.fi
mailto:antti.gronlund@dfhk.fi
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Globaali energiamurros
Suomessa lähes kaikilla sähkönkäyttä-

jillä on etäluettavat sähkömittarit ja nii-

den tietoja hyödynnetään jo melko aktii-

visesti. Tekninen potentiaali on maassa 

suuri. Myös Suomessa aurinko- ja tuuli- 

voimatuotannon odotetaan lisääntyvän 

tulevaisuudessa entisestään. Yhteiskun-

nan digitalisoituessa sähköverkkojen 

toimintavarmuuden ja luotettavuuden 

parantaminen on elintärkeää. Asiantun-

tijoiden mukaan käynnissä on jopa sa-

manlainen murros kuin siirtyminen lan-

kapuhelimista kännyköihin. Suomella 

onkin nyt vastaavanlaiset mahdollisuu-

det kehittää uutta teollisuutta ja uusia 

liiketoimintamalleja – kansainvälinen 

yhteistyö on tässä avainasemassa.

Älyverkkojen vallankumous

Tulevaisuudessa sähköverkon tulee ol-

la joustava ja toimia kahteen suuntaan. 

Esimerkiksi tavallinen pientalo ei jatkos-

sa enää ole pelkkä sähkön käyttäjä vaan 

myös tuottaja. Samalla se voi toimia 

sähkövarastona ja tasapainottaa omalta 

osaltaan verkkoja. Niin kutsuttujen vir-

tuaalivoimalaitosten merkitys korostuu, 

kun energiaverkon tehokuormia sekä 

tuotanto- ja varastointikapasiteettia py-

ritään tulevaisuudessa ohjamaan mah-

dollisimman optimaalisesti.

Saksalaiset älyverkkoasiantuntijat 
Suomeen 15.–18.5.2018
Järjestämme saksalaisille älyverkko-

markkinoiden asiantuntijoille ja yrityksil-

le markkinatutkimusmatkan Suomeen 

15.−18.5.2018. Suomeen saapuvat yrityk-

set edustavat alan teknologista huippu-

osaamista. Matkan yhteydessä 15.5. jär-

jestetään aiheeseen liittyvä, maksuton 

asiantuntijaseminaari. Seminaarin jäl-

keisinä päivinä tarjoutuu mahdollisuus 

kahdenkeskisiin tapaamisiin saksalais-

toimijoiden kanssa. 

LISÄTIETOJA:

Mikaela Jaanti 
+358 50 555 5308

mikaela.jaanti@dfhk.fi

Suomi on maailman kärkeä älykkäiden sähköverkkojen kehittämisessä. Älykkäät 

energiaratkaisut luovat samalla pohjaa uusille liiketoimintamalleille sekä 

kansainväliselle yhteistyölle.

 | JÄSENSIVUT

Suomalaista terveydenhuollon  

digiosaamista Saksaan

VUONNA 2016 SAKSALAIS-SUOMALAINEN Kauppakamari sopi yhdessä Saksan ja Suo-

men kauppakamareiden keskusjärjestöjen sekä Teknologiateollisuuden kanssa digi-

kumppanuushankkeesta, jonka avulla innovatiivisia digiratkaisuja tarjoaville suoma-

laisyrityksille haetaan liiketoimintakumppaneita Saksasta.

Vuoden 2018 aikana käynnistetään e-Health-ohjelma, jossa suomalaista tervey-

denhuollon digiosaamista viedään Saksaan. 

Potentiaali Saksassa on valtava: se on Euroopan suurin ja maailman kolmannek-

si suurin talous, jossa on satoja yksityisiä sairaaloita julkisten sairaaloiden lisäksi. 

Haemme esimerkiksi kahta pienempää neljän yrityksen rypästä, joilla on yhdessä 

mahdollisuus tarjota mielenkiintoisia ratkaisuja vaikkapa yksityisille terveydenhuol-

toketjuille tai alan suurille laitevalmistajille. 

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

Vuoden 2017 alkupuolella hankkeen 

puitteissa käynnistyi kaksivuotinen 

ohjelma ”Industrie 4.0”, jossa hae-

taan 14 suomalaisosallistujalle asi-

akkaita Saksan valmistavasta teolli-

suudesta. Tällä hetkellä ohjelma on 

viimeisessä vaiheessa, jossa yrityk-

siä viedään räätälöidysti Saksaan ta-

paamisiin – joita on ollut tähän asti 

n. 300.  

LISÄTIETOJA:  

https://digipartnerschaft.fi

mailto:mikaela.jaanti@dfhk.fi
mailto:kaisu.halonen@dfhk.fi
https://digipartnerschaft.fi
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S
aksa on viime vuosina ollut yksi merkittävimmistä 

maista Slushissa – maasta on tullut sekä kävijöitä, 

startupeja kuin sijoittajiakin. Vuonna 2017 Helsin-

kiin saapui yli 20 000 osanottajaa, 2600 startupia, 

1500 sijoittajaa ja 600 journalistia. Samalla Slushis-

sa tehtiin uusi ennätys saksalaisten osanottajamäärissä: 701 

saksalaista kävijää (toiseksi eniten Ruotsin jälkeen), 118 sak-

salaista startupia (1. Ruotsi, 2. UK) ja 107 saksalaista sijoitta-

jaa (toiseksi eniten Ruotsin jälkeen).

Kauppakamari promosi Slushia ja Suomea
Saksalaisstartupit esittäytyivät Slushin aikana järjestetyssä si-

vutapahtumassa. Yhteensä 21 saksalaista kasvuyritystä esit-

täytyi tapahtumien aikana. Yli 300 henkilöä osallistui NRW.

International-, Baden-Württemberg International-, next. Me-

dia Hamburg- ja hannoverimpuls-startuphubien yhteistyös-

sä Kauppakamarin kanssa järjestettyihin tapahtumiin. “Get 

Started in Germany“ -tapahtuma oli suunnattu kansainvälisille 

startupeille, joille esiteltiin Saksan tarjoamia mahdollisuuksia, 

mm. uusi innovaatioihin ja digitalisaatioon keskittynyt CEBIT.

Saksaa esiteltiin ensimmäistä kertaa myös yhteisosas-

tolla, joka järjestettiin yhteistyössä Nordrhein-Westfalenin ja 

Saksalaiset startupit 
valloittivat Slushin 2017

Baden-Württembergin osavaltioiden kanssa. Osasto herät-

ti suurta kiinnostusta niin startupeissa kuin sijoittajissakin. 

Heille tarjottiin kattava kokonaiskuva Saksan markkinoille 

menosta ja investointimahdollisuuksista.

Kauppakamari järjesti NRW.Internationalin kanssa mat-

kan saksalaisille hightech- ja it-alan startupeille Helsinkiin 

28.11.–2.12.2017. Matkan aikana yritykset tutustuivat Espoo 

Innovation Gardeniin ja osallistuvat Slushiin. Kauppakama-

ri valmensi startupeja pitämään esityksiä Slushissa ja aut-

toi sopimaan tapaamisia. Lisäksi Kauppakamari tuki yrityksiä 

paikan päällä henkilökohtaisilla kontakteilla ja järjesti pääsyn 

parhaimpiin sivutapahtumiin. 

Suurempaa on odotettavissa  
vuonna 2018
”Tänä vuonna aiomme järjestää vieläkin isomman yhteis-

osaston saksalaisille startupeille. Kuten viime vuonnakin, 

tarjoamme monille saksalaisyrityksille erinomaisen näyttä-

mön esitellä tuotteensa ja palvelunsa sijoittajille ja yritysten 

edustajille. Vuonna 2018 rikomme jälleen ennätyksiä saksa-

laisstartupien osanottajamäärässä!” Saksalais-Suomalaisen 

Kauppakamarin Glenn Gassen lupaa. 

Davy Düsseldorfista 

pitsaa maailman 

suurimmille 

laivanrakentajille.

”Vasta perustettuna me-

rialan startupina löysimme 

Davylle täydellisen ympä-

ristön Slushissa. Järjeste-

lyt ja henkilökohtainen tuki 

oli hoidettu erinomaisesti. 

Vielen Dank!”

Simon Gorski  
toimitusjohtaja  

Davy GmbH:n

JÄSENSIVUT | 
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A
sukasluvultaan Saksan kolmanneksi suurimman 

osavaltion bkt vuonna 2016 oli noin 477 miljardia 

euroa eli yli kaksi kertaa niin paljon kuin Suomen 

valtion bkt. Noin 11 miljoonan asukkaan osaval-

tion työttömyys on ennätysalhaalla: vain 3,5 pro-

senttia työväestöstä on työttömänä. Yritystiheys on merkittävä, 

sillä 10 000 asukasta kohden alueella toimii yli 500 yritystä. 

Osavaltiossa oli vuonna 2016 yli 450 000 yritystä, joista noin 

sadalla oli yli miljardin vuosiliikevaihto. Näistä yli 4000 on ul-

komaisia yrityksiä.

Alueella toimii useita kansainvälisiä yrityksiä tai yritys-

ten tytäryhtiöitä, kuten Bosch, Daimler, Porsche, SAP, Mahle, 

Voith, IBM ja Hewlett-Packard. 

Innovointi alkoi jo auton keksimisestä 
Osavaltio kutsuu itseään alueeksi, jossa polttomoottorilla kul-

keva auto keksittiin – ja edelleen noin neljännes teollisuus-

tuotannosta tulee autoteollisuudesta ja sen alihankkijois-

ta (noin 20 prosenttia). Metalli- ja elektroniikkateollisuuden 

osuus on 14 prosenttia (kumpikin noin 7 prosenttia). Muita 

tärkeitä teollisuudenaloja ovat kemian- ja lääketeollisuus se-

kä optinen ala.

Osavaltion tilastoviranomaisen tekemän innovaatiotutki-

muksen mukaan Baden-Württembergin alue on Euroopan 

innovatiivisin ennen Baijerin osavaltiota, Ranskan pääkau-

punkiseutua, Tanskaa ja Ruotsia. 87 eurooppalaisen alueen 

vertailussa Suomi on sijalla 7. Maakohtaisessa vertailussa 

Suomen sijoitus on 3. ja Saksan 5.

Tutkimusta ja kehitystä tuetaan vahvasti
Baden-Württembergissä sijoitetaan tutkimus- ja kehitystyö-

Baden-Württembergin osavaltio on yksi Saksan ja Euroopan johtavista talousalu-

eista, jossa sijaitsee maailmankuuluja suuryrityksiä ja noin sata ”salaista menes-

tyjää” (”Hidden champions”). Alueella kuhisee innovatiivisia voimia, tuottavuus on 

huippuluokkaa ja työttömyysaste ennätysalhainen.

Baden-Württemberg – luovuuden kehto

hön suurempi osuus bkt:sta kuin missään muualla Euroo-

passa, jopa 4,8 prosenttia. Suomessa vastaava osuus on 3,3 

prosenttia. Koko Saksassa osuus on 2,8 prosenttia. Myös tut-

kimusta paljon harjoittavien teollisuudenalojen osuus koko 

tuotanto- ja palvelusektorista on erittäin korkea (16 prosent-

tia). Nämä tekijät yhdessä selittänevät valtavaa patenttien 

määrää: alueella on yli viisinkertainen määrä patentti-ilmoi-

tuksia 28 EU-maan keskiarvoon verrattuna.

Yrityskentän ulkopuolella tapahtuva tutkimustyö keskittyy 

yli 70 korkeakouluun, mukaan lukien maailmankuulut Tü-

bingenin ja Heidelbergin yliopistot, sekä useisiin maailman-

luokan tutkimuslaitoksiin, kuten Fraunhofer-Institut ja Max 

Planck -instituutti.

Baden-Württemberg houkuttelee investointeja
Osavaltion kansainvälisen talouden- ja tieteenedistämiskes-

kuksen Baden-Württemberg Internationalin mukaan houkut-

televuus näkyy myös investointien määrässä ja vuonna 2016 

alueella toteutettiin 449 ulkomaista investointiprojektia. Pal-

veluala houkutteli 107, ICT 70 ja mekaaninen suunnittelu 52 

investointia. Investointeja tehtiin erityisesti Sveitsistä (98), Yh-

dysvalloista (50) ja Ranskasta (43). 

Markkinapotentiaali suomalaisyrityksille
Osavaltion liike-elämää ja tiedeyhteisöjä liikuttaa tällä hetkel-

lä yhteiskunnan kokonaisvaltainen digitalisaatio ja erityises-

ti Industrie 4.0. Nämä megatrendit vaikuttavat lähes kaikkiin 

sektoreihin ja markkinoihin. Tulevaisuuden teemat, kuten liik-

kuvuus, ympäristöteknologia ja resurssitehokkuus, terveys- 

ja hoitoala sekä sulautetut järjestelmät ja IT-palvelut avaavat 

mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. 

TEKSTI ANTTI GRÖNLUND KUVA GETTY IMAGES
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D
eutsch-Finnische Verei-

nigungin, DFV, (suom. Sak-

salais-Suomalainen Yhdistys) 

historia alkoi 8.11.1917, kun 

Lyypekin, Hampurin ja Bre-

menin hansakaupunkien kauppiaiden 

edustajat tapasivat perustaakseen sak-

salais-suomalaisen yhdistyksen Han-

sa-ryhmän.

Helsinkiin vuonna 1924 perustetun 

Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin 

oli lopetettava toimintansa vuonna 1944, 

kun sitä vastoin DFV sai luvan toimia 

kauppakamarin tehtävien parissa toisen 

maailmansodan jälkeen. 

Vuonna 1969 Friedrich E. Russegger 

astui Deutsch-Finnische Vereinigungin 

johtoon. Kauppakamaritaustaisesta Dr. 

Erik von Knorresta tuli toimitusjohtaja. 

Vuonna 1973 DFV käynnisti uuden aloit-

teen Kauppakamarin perustamiseksi: 

päätettiin toimia Saksan kauppakama-

rien ulkomaanverkoston periaatteiden 

mukaisesti sekä irrottautua kaikis-

ta yksityisjäsenistä. Tästä huolimatta 

kesti vielä viisi vuotta, ennen kuin Sak-

salais-Suomalaisen Kauppakamarin pe-

rustamiskokous voitiin kutsua koolle.

Saksalaisten ohjesääntöjen mukaan 

bilateraalin kauppakamarin oli oltava 

yhdistys, johon kuului molempien mai-

den jäseniä, sen johtajana toimi sak-

salainen ja toimipaikan tuli sijaita koh-

demaassa, Suomessa. Sitä vastoin 

Suomen lain mukaan yhdistystä, jossa 

yli kolmasosa jäsenistä olisi ulkomaalai-

sia, oli mahdollista perustaa vain Suo-

men hallituksen suostumuksella. Täl-

lainen suostumus (tai evääminen) olisi 

edellyttänyt Suomen hallitukselta rat-

kaisua, joka olisi monessa suhteessa ol-

lut poliittinen kysymys.

Suomen hallituksen suostumus olisi 

ollut ongelmallinen myös talouspoliitti-

sesta näkökulmasta. Olisiko saksalai-

nen vienninedistämiselin perusteltavissa 

Saksan viennin ylijäämästä huolimatta? 

Tämän lisäksi Suomi oli vuonna 1970 li-

sännyt ulkomaankauppaorganisaationsa 

vienninedistämisresursseja, joten mi-

tä hyötyä vielä yhdestä organisaatios-

ta olisi?

Saksan suurlähetystön kielteinen 

päätös marraskuussa 1973 pysäyt-

ti suunnitelmat toistaiseksi. DFV loi uu-

den strategian: sen pitäisi avata toimisto 

Helsingissä, jonka johtoon nimitettäi-

siin Saksasta palkattava kokopäiväinen 

toimitusjohtaja. Tätä tarkoitusta varten 

Saksan kauppa- ja teollisuuskamarin, 

DIHT:n (Deutscher Industrie- und Han-

delskammertag) olisi annettava poik-

keuslupa. Asiat menivätkin lähes suun-

nitelman mukaisesti, mutta toteutus 

viivästyi vielä joitain vuosia...

Itse asiassa Suomeen yritettiin pe-

rustaa yhdistys, mutta yhdistyksen ni-

messä ei olisi saanut olla sanaa ”Kam-

mer”/”kamari”. Saksan ulkoministeriö 

vaati käyttämään nimessä alkuosaa 

”Deutsch-”/”Saksalais-”. Saksan suur-

lähetystö Helsingissä pelkäsi, että tämä 

voisi olla Suomen molempien Saksojen 

tasavertaisen kohtelun politiikan vastai-

nen. Lopulta DIHT luopui vaatimukses-

taan yhdistyksen kotipaikasta, mutta ei 

suostunut nimeen ”Handelskammer”/ 

”Kauppakamari”. Tästä huolimatta DFV 

sai muuttaa nimensä ”Deutsch-fin-

nische Wirtschaftsvereinigungiksi” 

(suom. Saksalais-Suomalainen Talous-

yhdistys) ja avata sivutoimipisteen Hel-

sinkiin ”tunnustettuna ulkomaankaup-

pakamarina”. Viime hetkellä ennen 

perustamiskokousta vuonna 1978 kaikki 

vastalauseet nykyiseen nimeen liittyen 

hylättiin. Toimialaksi asetettiin sama 

kuin DIHT:n toimiala, jolloin mahdollis-

tui myös lauseke Länsi-Berliinin sisäl-

lyttämisestä.

DFV passivoitui ja se toimii nykyään 

vain toiminta-alueilla, joita Saksalais- 

Suomalaisen Kauppakamarin ei ole 

mahdollista kattaa. 

Deutsch-Finnische Vereinigungin matka  
Saksalais-Suomalaiseksi Kauppakamariksi

JUHLAVUOSI | 

TEKSTI DR ROBERT SCHWEITZER

Suomen ulkomaankauppaliiton toimitusjohtaja Harri Malmberg, Teollisuuden 

Keskusliiton johtaja Aarne Castrén ja Kauppakamarin ensimmäinen 

toimitusjohtaja Dr. Erik von Knorre vuonna 1977.
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Jäsenyritykset perustusvuosina 1977/1978

Algol Oy

Andreas STIHL AG & Co. KG

BASF SE

Bayer Oy

Berner Osakeyhtiö

BLG Logistics Group AG & Co. KG

Bruhn Spedition GmbH

Buck & Willmann GmbH

Business Finland Oy

Commerzbank AG

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft AG

Deutsche Messe AG

Deutsch-Finnische Gesellschaft e.V. 

Ernst Russ Maritime Management GmbH  
& Co. KG

Eschenburg Verwaltungsgesellschaft  
MbH & Co. KG

Finnair Oyj

G. Schürfeld + Co (GmbH & Co.)

Handelskammer Bremen

Handelskammer Hamburg

IHK Frankfurt am Main

IHK für Essen, Mülheim a.d. Ruhr,  
Oberhausen zu Essen

IHK für München und Oberbayern

IHK Hannover

IHK Region Stuttgart

IHK Wuppertal - Solingen - Remscheid

IHK zu Düsseldorf

IHK zu Flensburg

IHK zu Kiel

IHK zu Koblenz

IHK zu Köln

IHK zu Lübeck

Keskuskauppakamari

KoelnMesse GmbH

Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH

Lüders & Stange

Mann Lines Oy

Messe Frankfurt GmbH

Metsä Board Deutschland GmbH

Niederrheinische IHK,  
Duisburg-Weser-Kleve

Nokia Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj

Osuuskunta Viexpo

Oy Hacklin Ltd

Peter Wagener

Pohjola Pankki Oyj

Polarputki Oy

Robert Bosch Oy

SEB - Skandinaviska Enskilda Banken AG

Siemens Oy

SKS Group Oy

Stadt Helsinki

Stockmann Oyj

Stora Enso Oyj

Suomen Messut Osuuskunta

Tallink Silja GmbH

UPM-Kymmene Oyj

UPM-Kymmene Sales GmbH

Walter J. Riemer GmbH

Veho Oy Ab

Kiitämme tuesta:

IHK Lübeck | IHK Offenbach | IHK Kiel

KUMPPANIT JUHLAVUONNA 2018
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Suomalaisissa arvostan… 
…heidän suoraviivaisuuttaan ja keskittymiskykyään yhdistetty-

nä miellyttävään pidättyväisyyteen sekä idearikkauteen ja avo-

mielisyyteen uusia asioita kohti. Missä muualla voit löytää niin 

monta hullua, mutta vakavissaan läpivietyä kilpailua, kuten 

avanto-startup-pitsaus- tai ilmakitaran soittokilpailut?

Suomalaiset voisivat oppia saksalaisilta…
Kunnioitan suuresti suomalaisia ja heidän historiaansa ja ha-

luaisinkin kääntää asian toisinpäin: toivoisin, että minulla olisi 

joskus heidän rauhallisuuttaan ja tasapainoisuuttaan.

Saksan-matkaajille ehdotan… 
…käymään muuallakin kuin vain tunnetuissa suurkaupungeis-

sa, kuten Berliinissä tai Kölnissä. Pohjoissaksalaisena, viimei-

simmän lomani jälkeen olen edelleen hyvin innoissani siitä, 

kuinka paljon luontoa, kulttuuria ja historiaa, esimerkiksi itäi-

sessä Saksassa sijaitsevalla Saksin ja Saksi-Anhaltin alueella 

on tarjottavana.

Suomen-kävijöille suosittelen… 
…hyödyntämään moninaisia mahdollisuuksia, olipa se Lapin 

lumisen luonnon täydellinen rauha tai trendikäs Helsinki vilk-

kaine taide- ja muotoilukenttineen. Myöskään saunassa käyn-

nin tarjoamaa elämystä ei saa unohtaa!

Suomen kielen kaunein sana on… 
…”sisu“ – eikä vain siksi, että se on mukavan lyhyt verrattuna 

muihin suomenkielisiin sanoihin, vaan myös siksi, että ihailen 

sen sisältämää merkitystä sisäisestä asenteesta. Saksan kie-

lessä tälle ei ole vastinetta. Lisäksi minusta palindromi ”saip-

puakauppias” on hauska.

Rentoudun vapaa-aikanani…
…mieluiten luonnossa (patikointi, laskettelu, pyöräily). Myös 

taiteet ovat intohimojani. Taiteellinen luovuus ja monipuoli-

suus kiinnostaa ja inspiroi minua kerta toisensa jälkeen. 

JOHTOKUNNAN JÄSENET ESITTÄYTYVÄT | 

Kahdeksan kysymystä…
Dr. Miriam Holstein

Liike-elämässä olen oppinut, että… 
…on aina olemassa erilaisia näkökulmia ja ratkaisutapoja. Kun 

ihmiset ottaa avoimesti ja uteliaasti vastaan, monet ovet avau-

tuvat ja useat ongelmat ratkeavat kuin itsestään.

Lääketeollisuuden suurimmat  
mahdollisuudet tulevaisuudessa ovat…
Ikääntyvä ja kasvava väestö tarvitsee uusia ja parempia lääk-

keitä. Innovaatiot ja läpimurtoteknologiat, jotka muodostavat 

paradigman muutoksen, ovat tässä tärkeässä asemassa. Esi-

merkiksi genomin muokkaaminen (CrispR CAS) tai kantasolu-

teknologiat. Digitaaliset innovaatiot ovat myös erittäin tärkeitä. 

Bayer esimerkiksi pyrkii kaikessa toiminnassaan ”open inno-

vation” -lähestymistapaan, mikä tarkoittaa sisäisen osaami-

sen yhdistämistä erinomaisten kumppanien osaamiseen tie-

teessä ja teollisuudessa.

Dr. Miriam Holstein on Bayer Nordic Regionin toimitusjoh-

taja, jonka vastuualueisiin kuuluvat Skandinavian, Suomen 

ja Baltian maiden markkinat. Bayer on maailmanlaajuinen 

toimija, jonka ydinosaamisaluetta on life science terveyden-

huollosta maatalouteen. Suomen tuotevalikoima koostuu 

reseptilääkkeistä, itsehoitotuotteista ja torjunta-aineista. 

Bayerin reseptilääkkeiden tutkimus- ja kehitystoiminta sijait-

see Suomessa. Turussa valmistetaan naisten terveystuottei-

ta, joita viedään yli 100 maahan.

Hallituksesta elokuussa 2017 eronneen Oliver Rittgenin tilal-

le hallitus nimesi Miriam Holsteinin (synt. 1967) seuraavaan 

vuosikokoukseen saakka. Miriam Holstein on Rittgenin seu-

raaja Bayer Nordics SE:n ja Bayer Oy:n toimitusjohtajana.
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Miten Tekesin ja Finpron yhdistyminen  
vaikuttaa Suomen viennin edistämiseen?
Business Finlandin perustamisen avulla pystymme huomioi-

maan paremmin yritysten uudistumisen, kasvun ja kansainvä-

listymisen koko elinkaaren sekä purkamaan myös päällekkäi-

syyksiä. Tavoitteenamme onkin, että yhtenäinen palveluketju 

ei katkea missään vaiheessa tuotteiden, palveluiden ja liike-

toimintamallien kehityksestä markkinoille viemiseen. 

Miten tärkeänä näette Saksan kaupan kehittymisen  
Suomen taloudelle ja suomalaisille yrityksille?
Saksa on Suomen viennin ja tuonnin volyymeillä mitattuna 

tärkein yksittäinen kauppakumppanimaamme. 

Merkittävä osa Saksaan suuntautuvasta viennistämme 

jatkaa osana koneita ja laitteita matkaansa edelleen kolman-

sille markkinoille. Maailmanmarkkinoiden kehitys näkyy näin 

voimakkaasti sekä molempien maiden taloustilanteessa että 

keskinäisessä kaupassamme. Toki Saksan kotimarkkinoiden 

viimeaikainen voimakas piristyminen jo itsessäänkin lisää 

kysyntää suomalaisille yrityksille. Sekä yksityiset että julkiset 

investoinnit Saksassa ovat nyt selvässä kasvussa.

Talouksiemme yhteen kietoutumista kuvaa hyvin myös se, 

että Suomessa toimii useampi sata saksalaisyritystä ja vas-

taavasti Saksassakin toimii pari kolme sataa suomalais- 

yritystä työllistäen yhteensä kymmeniätuhansia työntekijöitä 

molemmissa maissa.

Business Finland  

uutta kasvua luomassa

Haastattelussa  
työ- ja elinkeinoministeriön  

kansliapäällikkö  
Jari Gustafsson

Kuluvan vuoden alussa toimintansa aloittanut Business Finland syntyi Tekesin 

ja Finpron yhdistymisen seurauksena. Aiempien Tekesin ja Finpron sijasta yri-

tykset saavat nyt uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä tukevat palvelut 

yhdeltä Business Finland -toimijalta. Kysyimme työ- ja elinkeinoministeriön 

kansliapäällikkö Jari Gustafssonilta, mitä muutos tarkoittaa käytännössä.

Korostaisin myös suomalaisten ja saksalaisten yritysten, kor-

keakoulujen ja tutkimuslaitosten välisen tutkimus- ja inno-

vaatioyhteistyön merkitystä uuden, kaupallistettavissa olevan 

osaamisen synnyttämiseksi.

Viime vuosina auto- ja laivateollisuudet ovat siivittäneet 
Suomen vientiä Saksaan. Miltä muilta aloilta odotatte 
Suomen tulevien vientivalttien nousevan?  
Esimerkiksi älykkäiden konepajateollisuuden ratkaisujen, 

terveysteknologian kuten digitaalisten sairaalaratkaisujen ja 

rakentamisen puolella voi hyvinkin syntyä suomalaisyrityksille 

uusia menestystarinoita Saksan markkinoilla. 

Saksalaisyritysten vientimenestys maailmalla on vahvaa ja 

on tärkeää, että suomalaisyritykset pääsisivät yhä laajemmin 

osaksi näiden yritysten toimitusketjuja ympäri maailmaa.   

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari tekee erittäin tär-

keää työtä tuodessaan esiin erityisesti suomalaisille pk-yri-

tyksille Saksan markkinamahdollisuuksia ja verkottaessaan 

suomalaisfirmoja potentiaalisten saksalaisasiakkaiden ja 

-palveluntarjoajien kanssa – ja Saksan kauppakamarien ulko-

maanverkoston (AHK) avaamisen myötä myös muualle maail-

maan. Toimintaa on kumpaankin suuntaan, joten toivotamme 

jatkossakin saksalaisyritysten investoinnit erittäin tervetul-

leiksi Suomeen. 

Haluankin kiittää Saksalais-Suomalaista Kauppakamaria 

hyvästä Team Finland -yhteistyöstä. 
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S
aksan konepajateollisuuden osuus maailmanmark-

kinoista on kolmanneksi suurin Kiinan ja Yhdys-

valtojen jälkeen, ja ala on historiansa suurimmas-

sa murroksessa. Maan teollisuuden digitalisaatio 

– ”Industrie 4.0” – avaa kiinnostuneille suomalaisil-

le alihankkijoille suuria mahdollisuuksia. 

Saksan konepajateollisuuden liikevaihto on kasvanut vuo-

den 2009 notkahduksen jälkeen vuosittain, ja vuonna 2016 lii-

kevaihto oli noin 220 miljardia euroa. Vuoteen 2021 mennes-

sä liikevaihdon ennustetaan nousevan 271 miljardiin euroon. 

Vuonna 2016 liikevaihdoltaan alan suurimmat saksalaisyri-

tykset olivat Siemens (41,7 mrd. euroa), Bosch (6,3 mrd. eu-

roa), KION (5,6 mrd. euroa), ThyssenKrupp (5,5 mrd. euroa) ja 

Enercon (4,9 mrd. euroa). 

Suurimpia yksittäisiä aloja konepajateollisuuden sisällä 

ovat työstökoneet (20,5 mrd. euroa), voimansiirto (18,1 mrd. 

euroa) ja kuljetus (15,8 mrd. euroa). Alalla tiedostetaan, että 

digitalisaation tuoma muutospaine sekä tuotteissa että pro-

sesseissa on valtava. Saksalaiset yritykset ovat heränneet sii-

hen, että tarve tehtaiden ja tuotteiden digitalisointiin on suuri, 

jotta turvataan myös tulevaisuuden kilpailukyky. 

Ennusteiden mukaan digitalisaatio ja etenkin ”Industrie 

4.0” voi lisätä Saksan konepajateollisuuden arvoa lähes 100 

miljardia euroa. Saksan tilastoviranomaisen mukaan vuon-

na 2016 alan yritykset investoivat yli 15,1 miljardia euroa tut-

kimus- ja tuotekehitykseen sekä kehitystyöhön yleisestikin. 

Pelkästään koneenrakennusalalla työskenteli tutkimus- ja 

kehitystehtävissä lähes 45 000 henkilöä vuonna 2016.

Maailman kone- ja laiterakennus-
markkinat tiivistyvät Saksaan

Edistyksellisyys turvaa Saksan aseman kone- ja laiteraken-

nuksen kärkimaana, mutta lisää myös maan yritysten tarvetta 

turvata patenttioikeudet. Vuoden 2015 lopulla alalla arvioitiin, 

että piraattikopiot aiheuttivat koneenrakennusalalla noin 7,3 

miljardin euron menetykset.

Saksalaisyritykset panostavat kasvuun myös henkilöstö-

puolella, mikä ei ole ihme, sillä Saksan tilastoviranomaisen 

mukaan kunkin työntekijän tuottama liikevaihto on keskimää-

rin 216 000 euroa. Alalla on töissä lähes miljoona ihmistä ja 

oppisopimuskoulutuksen avulla turvataan konepajateollisuu-

den osaajien saanti tulevaisuudessakin. Vuonna 2016 alalla 

olikin lähes 120 000 opiskelijaa. 

Erikoisosaaminen avaa  
ovia alihankintaketjuissa
Tuotantovolyymit ovat suuret, joten saksalaiset tarvitsevat 

myös ulkomaisia toimittajia osaksi valmistusketjuaan. Suo-

malaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet päästä ketjuihin 

mukaan, sillä saksalaiset suhtautuvat lähtökohtaisesti myön-

teisesti suomalaisiin tuotteisiin. Yrityskoolla ei ole merkitystä, 

jos on tarjota erikoisosaamista. 

Uusia koneita ja laitteita tarvitaan infrastruktuurin raken-

tamiseen ja teollisuuden kehittämiseen erityisesti kehittyvillä 

alueilla. Ympäristöteknologian, energian ja raaka-aineiden ky-

syntä kasvaa, mikä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomalaisia odottavat siis Saksassa suuret markkinamah-

dollisuudet – kunhan toimitaan systemaattisesti, luotettavasti 

ja ammattimaisella myyntiasenteella. 

TEKSTI ANTTI GRÖNLUND KUVAT GETTY IMAGES

Kolmannes maailmantaloudesta liittyy metallien jalostukseen ja kone- ja metallituote-

teollisuuteen. Tullin tilaston mukaan vuonna 2011 nämä teollisuuden toimialat tuottivat 

noin 3700 miljardia dollaria eli noin kolmanneksen maailman tehdasteollisuuden arvon- 

lisäyksestä. Kokonaisuudessaan arvioiden Kiina on noussut maailman suurimmaksi 

tuottajaksi, mutta Euroopan asema on säilynyt vahvana erityisesti koneiden ja laitteiden 

valmistuksessa – erityisesti Saksan ansiosta. 
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Tärkein lähtökohta onnistumiselle Sak-

san markkinoilla on potentiaalin ja kil-

pailutilanteen ymmärtäminen: Yksi 

Saksalais-Suomalaisen Kauppakama-

rin kysytyimmistä palveluista onkin tä-

män ymmärryksen tuottaminen. Mark-

kina-analyysissä vastataan tyypillisesti 

kysymyksiin kuten: Ketkä voisivat olla 

kiinnostuneita tästä tuotteesta/palve-

lusta? Pitäisikö tuotekehityksessä ottaa 

vielä jotain huomioon? Ketä kilpailijoita 

Saksassa on? Mitkä myyntikanavamallit 

ovat mahdollisia? Ketä toimijoita mark-

kinoilla on? 

Kun analyysin perusteella näyttää, 

että Saksassa olevaan kysyntään on tar-

jota sopiva tuote/palvelu sopivalla hin-

nalla ja tuotantokapasiteetilla, on seu-

raava looginen askel potentiaalisen 

asiakkaan, jakelijan tai muun yhteistyö-

kumppanin haarukoiminen. Tätä varten 

on kuitenkin tärkeää tietää, mikä omas-

sa tuotteessa/palvelussa kiinnostaa Sak-

san markkinoilla – jotka ovat suuri ja he-

terogeeninen. 

Kun oma tarjonta on kilpailukykyinen, 

suoran yhteistyökumppanihaun rinnal-

la saattaa olla järkevää osallistua oman 

toimialan messuihin. Monet maailman 

suurimmista koneenrakennusalan mes-

suista järjestetään Saksasta, mm. AMB 

Stuttgart syyskuussa 2018 (noin 1500 

näytteilleasettajaa) ja EMO Hannover 

syyskuussa 2019 (noin 2200 näytteille- 

asettajaa). Molempiin messuihin tutus-

tuu noin 100 000 kävijää. Messuillekaan 

ei kannata lähteä valmistautumatta. Etu-

käteen sovitut tapaamiset ja keskustelu-

kumppanin sekä kulttuurin tunteminen 

ovat ehdottoman tärkeitä. 

On hyvä tiedostaa, että saksalainen 

yrityskulttuuri poikkeaa monilta osin suo-

malaisesta, vaikka insinööriosaamista 

molemmilla markkinoilla arvostetaankin. 

Suomella on myös uskottavuutta teolli-

suuden digitalisoijana. Saksalais-Suo-

malainen Kauppakamari, Saksan ja 

Suomen Keskuskauppakamarit sekä 

Teknologiateollisuus starttasivatkin täs-

tä syystä jo 2016 digikumppanuushank-

keen. Sen ensimmäinen ohjelma on 

Industrie 4.0, jossa osallistuvia suoma-

laisyrityksiä on konsultoitu markkinois-

ta alkuvuodesta 2017 alkaen ja viety alan 

tärkeisiin tapahtumiin – myös asiantun-

tijapuhujiksi. Ohjelman viimeinen vaihe 

starttasi loppuvuonna 2017. 

Vaikka suurin osa räätälöidyistä ta-

paamisista on vasta tulossa, on 14 osal-

listuvalla yrityksellä jo nyt ollut yli 300 

tapaamista Saksassa valmistavan teolli-

suuden yritysten kanssa. Näistä noin 10 

prosenttia on johtanut jatkoneuvottelui-

hin ja kolmasosa suomalaisyrityksistä 

on jo projektineuvotteluissa. 

LISÄTIETOJA:

Saksan messut: https://www.dfhk.fi/fi/saksaan-ja-maailmalle/saksan-messut/
Industrie 4.0 -ohjelma: www.digipartnerschaft.fi/industry-4-0

Miten päästä osaksi Saksan vientikauppaa?

https://www.dfhk.fi/fi/saksaan-ja-maailmalle/saksan-messut/
http://www.digipartnerschaft.fi/industry-4-0
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V
DKA:n sivusto listaa yhteensä 

seitsemän saksalaista päivä-

kotia Suomessa. Saksan kie-

len lisäksi päiväkodissa olevat 

lapset tutustuvat saksalaiseen 

elämäntapaan ja kulttuuriin. Lapset op-

pivat saksalaisia perinteitä juhlien kaut-

ta, kuten Karneval, Sankt Martin ja Py-

hä Nikolaus. 

Saksalaisissa päiväkodeissa ei pel-

kästään toteuteta saksalaista koulutus-

järjestelmää, vaan opettajina toimivat 

pääasiassa saksaa äidinkielenään puhu-

vat. Saksan kielen taito ei kuitenkaan ole 

ehdoton edellytys päiväkotipaikan saa-

miseksi. Vastaavasti lapset, joiden äidin-

kieli on saksa, voivat oppia suomea leik-

kiessään suomalaislasten kanssa.

Etelässä eniten tarjontaa
Pääkaupunkiseudulla on kolme saksa-

laista päiväkotia, joten alueella on suu-

rin saksalaisten päiväkotien ryhmitty-

mä Suomessa. Kaksi päiväkotia sijaitsee 

Helsingissä ja yksi Keravalla.

Vanhin saksankielinen päiväkoti Hel-

singissä ja Suomessa on saksalaisen 

Saksaa leikiten
Suomi tunnetaan Saksassa parhaiten hyvistä PISA-tuloksista. Sak-

san ulkomailla sijaitsevien lastentarhojen palvelusivusto VDKA:n 

(Verzeichnis Deutscher Kindergärten im Ausland) mukaan korkea 

taso koskee myös Suomen päiväkoteja. Jos perheessä puhutaan vain 

saksaa tai Suomen-oleskelu kestää vain lyhyen aikaa, saksalainen 

päiväkoti voi olla hyvä valinta.

hyväntekeväisyysseuran (Deutscher 

Wohltätigkeitsverein) perustama Saksa-

lainen päiväkoti Lauttasaari. Se on toi-

minut vuodesta 1995 lähtien Helsingin 

Saksalaisen koulun (Deutsche Schu-

le Helsinki) esikouluna. Säännöllisen 

esiopetuksen lisäksi lapsia opettaa 20 

tuntia viikossa Saksalaisen koulun esi-

kouluopettaja sinä vuonna, jolloin he 

siirtyvät kouluopetuksen pariin.

Helsingin saksalaisen seurakunnan 

(Deutsche Gemeinde Helsinki) päiväkoti 

on ollut olemassa jo yli 30 vuotta. Kaksi 

kolmesta päiväkotiryhmästä on Helsin-

gin Saksalaisen koulun esikouluryhmiä. 

Saksan kielen tukemisen lisäksi tämä 

päiväkoti keskittyy varhaisiän musiikki-

kasvatukseen, uskontopedagogiikkaan 

ja motorisen kehityksen edistämiseen.

Myös Keravan leikkikoulu Spielhaus 

keskittyy Saksan kielen ja kulttuurin 

opettamiseen. Leikkikoulupaikkoja tar-

jotaan jo vuoden ikäiselle lapselle.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella
Kuopion saksalainen päiväkoti perustet-

tiin saksalaisten parissa virinneen suu-

ren kysynnän vuoksi. Kolme saksankie-

listä kasvattajaa hoitaa jopa 20 lasta.

Myös Tampereen Kalevan lastentar-

hassa puhutaan pääosin saksaa, vaikka 

tällä hetkellä puolet lapsista on suo-

mea äidinkielenään puhuvia.

EU:n pohjoisimmassa kaupungissa 

Oulussa aktiivinen saksalaisyhteisö pe-

rusti päiväkodin lähes kolmekymmentä 

vuotta sitten. Saksanpähkinä-nimises-

sä lastentarhassa arki on kaksikieli-

nen: molempien maiden juhlia juhli-

taan ja liikkuminen on avainasemassa.

Pieksämäellä taiteet on nostettu 

keskiöön: Kätzlein-päiväkodin opettajat 

ovat kouluttautuneet tanssin, taiteen ja 

musiikin parissa. Taiteellisen toimin-

nan lisäksi lastentarhassa edistetään 

saksan ja venäjän kieltä sekä opete-

taan pianonsoittoa. Ruoka valmistetaan 

itse lähituottajien tuotteista. 

HELSINKI

KERAVA

KUOPIO

TAMPERE

OULU

PIEKSÄMÄKI
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digitalisaation tuomat mahdollisuudet ovat valtavia. Tämä on 

vaikuttanut myös messuliiketoimintaan.

Sinä aikana, kun olen ollut Kauppakamarissa,  
mieleeni on jäänyt erityisesti… 
aiemmat merkkivuodet, kuten Kauppakamarin 35-vuotisjuh-

lat 2013 ja Deutsche Messen 70-vuotisjuhlavuosi 2017. Olen 

saanut työskennellä neljän toimitusjohtajan alaisuudessa ja 

päässyt näkemään hyvin erilaisia johtamistyylejä.

Odotan erityisesti… 
Kauppakamarin 40-vuotisjuhlatapahtumia. Edessä on lukui-

sia tapahtumia, joilla voimme tehdä Kauppakamaria ja toi-

mintaamme tunnetummaksi Suomessa. Joka vuosi tapahtuu 

messuillakin jotain uutta, messukonseptit seuraavat tiivis-

ti maailman trendejä ja asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Eri-

tyisen jännittyneenä odotan uudistunutta CEBIT-tapahtumaa 

kesäkuussa. 

Päätehtäväni on…
markkinoida ja myydä Saksan suurimpiin messuyhtiöihin 

kuuluvan Hannoverin messuyhtiön, Deutsche Messe AG:n, 

messupalveluja eri puolilla maailmaa suomalaisille vien-

tiyrityksille. Näytteilleasettajien lisäksi tehtäväni on viedä 

messujen ilosanomaa pääasiassa teknisten alojen kävijöil-

le. Iloitsen erityisesti opiskelijoiden messukäynneistä, ovat-

han he tulevaisuuden asiakkaita. Teen myös tiivistä yhteis-

työtä eri liittojen ja järjestöjen sekä alan ammattilehtien 

kanssa. Messut ovat säilyttäneet vahvan asemansa henki-

lökohtaisen myynnin välineenä, internetistä huolimatta. 

Nautin työssäni erityisesti…
onnistuneista messuista, kun näytteilleasettaja tai kävijä 

on hyvin valmistautuneena päässyt messuille asettamiin-

sa tavoitteisiinsa. Olen vuosien mittaan päässyt näkemään 

lukuisia menestystarinoita, jotka ovat alkaneet messuilla 

Hannoverissa. Päätoimialojani ovat investointihyödykkeet ja 

tekniset alat, joilla kehitys on valtavan nopeaa, ja erityisesti 

+358 9 6122 1213

riitta.ahlqvist@dfhk.fi 

LYHYESTI:

Nimi Riitta Ahlqvist

Tehtävä: Senior Advisor Market Entry & Business Deve-

lopment -osastolla, Deutsche Messe AG:n Sales Partner

Kauppakamarin palveluksessa: vuodesta 2000 lähtien

Henkilökunta kulissien takana

 | KAUPPAKAMARIN TEKIJÄT

mailto:riitta.ahlqvist@dfhk.fi
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Helsingin 

Satama nousi 

Euroopan mat-

kustajasatamien 

kärkeen

VUONNA 2017 HELSINGIN SATAMA nou-

si Euroopan vilkkaimmaksi mat-

kustajasatamaksi 12,3 miljoonalla 

matkustajallaan. Laivamatkustajien 

kokonaismäärä kasvoi 2,4 prosenttia 

verrattuna edelliseen vuoteen. Lin-

jaliikenteen matkustajamäärä kasvoi 

1,8 prosenttia 11,8 miljoonaan. Hel-

singissä vieraili vuoden aikana ennä-

tykselliset 478 000 (+16,8 %) kansain-

välistä risteilymatkustajaa.

Rahtiliikenteessä Helsingin Sa-

tama nousi Suomen ulkomaanlii-

kenteen yleissatamien kärkeen. Ul-

komaanliikennettä oli yhteensä 14 

miljoonaa tonnia (+14,3 %). Kaikkiaan 

tavaraa Helsingin Satamien kautta 

kulki yhteensä 14,3 miljoonaa tonnia 

(+14,2 %), josta tuontia oli 7,3 mil-

joonaa tonnia (+13,2 %) ja vientiä 6,9 

miljoonaa tonnia (+14,6 %). 

Kuka AG 
osti Visual 
Componentsin

SAKSALAINEN KUKA AG on ostanut 

suomalaisen Visual Components -yri-

tyksen. Visual Components Oy on eri-

koistunut ohjelmistopohjaisiin 3D-si-

mulointeihin tehdasympäristössä. 

Kuka AG on kansainvälinen automaa-

tioratkaisujen toimittaja, jonka pää-

konttori sijaitsee Saksan Augsburgis-

sa. Kauppahintaa ei ole julkistettu. 

Liikuntaseikkailupuistoketju 
HopLop laajenee Saksaan 
 
SUOMALAINEN LIIKUNTASEIKKAILUPUIS-
TOKETJU HOPLOP avaa ensimmäisen toi-

mipisteensä Saksassa tänä keväänä. 

HopLopin sisäleikkipuisto aukeaa ylei-

sölle toukokuussa Nordrhein-Westfale-

nin Pulheimissa. Yrityksen mukaan leik-

kipuistoja avataan lisää Saksassa tänä 

vuonna. ”HopLop on erinomainen esi-

merkki suomalaisesta palveluyrityk-

sestä, jolla on vientipotentiaalia”, Hop-

Lop-konsernin toimitusjohtaja Petri 

Pitkäranta toteaa. 

Suomi  
innovatiivisimpien  
maiden listan kärjessä
YHDYSVALTALAINEN KULUTTAJATEKNOLOGIAYRITYKSIÄ EDUSTAVA Consumer Techno-

logy Association (CTA) -järjestö on julkaissut International Innovation Scorecard 

-tulostaulukon, jossa tarkastellaan valtioiden innovatiivisuutta edistäviä tekijöitä. 

Tulostaulukossa arvioidaan muun muassa valtion tukea disruptiivisille lii-

ketoimintamalleille ja teknologioille, verotusta, ympäristönsuojelua, laajakais-

tayhteyksien nopeutta ja hintaa sekä naisten ja miesten suhteellista osuutta 

työvoimasta, maahanmuuttajien osuutta väestöstä sekä ajatuksen ja ilmaisun 

vapautta.

Vertailussa on mukana kaikkiaan 38 valtiota. Parhaiten vertailussa pärjä-

si Suomi 3280 pisteellä. Suomen etuja ovat mm. vapaus, edulliset nettiyhteydet, 

ympäristö, henkilökuljetukset, sijoitukset tutkimukseen ja kehitykseen sekä dro-

ne-lennokkien testaaminen. 

Saksa sijoittuu 2718 pisteellä sijalle 14. Saksan valtteja ovat vapaus, autono-

miset ajoneuvot, sijoitukset tutkimukseen ja kehitykseen, laajakaistayhteydet, 

koulutettu työvoima ja ympäristö. 

© HOPLOP OY
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Saksan vienti kasvoi 6,2 

prosenttia vuonna 2017
SAKSAN TILASTOVIRANOMAISEN (DESTATIS) ennakkotilaston mukaan vuonna 2017 Sak-

san tavaraviennin arvo nousi 1 279,1 miljardiin euroon ja tuonti 1 034,3 miljardiin eu-

roon. Siten Saksan vienti kasvoi 2017 6,2 prosenttia ja tuonti 8,3 prosenttia suhtees-

sa edellisvuoteen – ja siten uuteen ennätykseen. Viennin arvo vuonna 2016 oli 1203,8 

miljardia euroa ja tuonnin arvo 954,9 miljardia euroa.

Ulkomaankaupan ylijäämä oli 244,7 miljardia euroa. Vuonna 2016 ylijäämä oli hie-

man korkeampi, 248,9 miljardia euroa. 

Saksalais-suomalainen  
kauppa roimassa  
kasvussa vuonna 2017

Siemens ostaa 

Sarokal Test 

Systemsin

SIEMENS OSTAA OULULAISEN Sarokal 

Test Systems -yrityksen. Siemens 

PLM Softwaren hallituksen puheen-

johtaja ja toimitusjohtaja Tony Hem-

melgarnin mukaan kauppa vahvistaa 

Siemensin EDA (Electrodynamic mo-

ving-off element) ja IC-teollisuusalan 

osaamista.

Kauppa toteutunee virallisesti vuo-

den 2018 ensimmäisellä neljännek-

sellä viranomaishyväksynnän jälkeen. 

Kauppahintaa ei ole julkistettu. 

TULLIN TILASTON MUKAAN Saksa säilyt-

ti asemansa sekä vienti- että tuontiti-

lastossa Suomen tärkeimpänä kauppa-

kumppanina ennen Ruotsia ja Venäjää.

Suomen viennin arvo Saksaan vuonna 

2017 kasvoi 24 prosenttia ja sen arvo oli 

8,5 miljardia euroa. Tuonnin arvo oli 9,6 

miljardia euroa (+18 %).

Suomen kaikkien päätoimialojen 

viennistä Saksaan erityisesti kuljetus-

välineiden osuus kasvoi merkittävästi. 

Niiden osuus nousi vuonna 2017 yli 30 

prosenttiin, kun se vielä vuonna 2016 oli 

21 prosenttia. Siten kuljetusvälineiden 

vienti kasvoi huimat 83 prosenttia. Öljy ja 

öljytuotteiden vienti kasvoi 55 prosenttia 

ja metalli- ja metallituotteiden vienti 27 

prosenttia. Päätoimialoista vain kemian-

teollisuuden tuotteiden (-9 %) ja puu- ja 

paperituotteiden (-6 %) vienti laski.

Suomen Saksan-tuonti kasvoi erityi-

sesti kuljetusvälineiden osalta (+39 %). 

Kasvua kirjattiin myös teollisuuslaittei-

den (+20 %), metalli- ja metallituottei-

den (+17 %) sekä sähkölaitteiden (+14 %) 

viennissä. 

High Peak 

Finlandille 

miljoonasopimus 

WRC Promoter 

GmbH:n kanssa

SUOMALAINEN TAPAHTUMA- JA FANI-
TUOTEMYYNTIIN erikoistunut High 

Peak Finland on tehnyt sopimuksen 

rallin MM-sarjan promoottori WRC 

Promoter GmbH:n kanssa. Suo-

malaisfirma vastaa seuraavat viisi 

vuotta kaikkien tuotteiden suunnit-

telusta, tuottamisesta ja myynnistä 

MM-rallin osakilpailuissa sekä hal-

linnoi WRC:n verkkokauppaa. Viisi-

vuotisen sopimuksen arvoksi arvioi- 

daan noin 10 miljoonaa euroa. 
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Missä kysyntä ja 

tarjonta kohtaavat

Y
ritykset tarvitsevat silloin tällöin 

ulkopuolista asiantuntemusta: 

kun oma kapasiteetti on lopus-

sa tai kun tiettyyn hankkeeseen 

erikoistunut asiantuntija puut-

tuu. Comatch on online-markkinapaikka, 

joka yhdistää freelance-konsultit ja alan 

asiantuntijat asiakkaisiin, jotka tarvitse-

vat ulkopuolista tukea hankkeilleen.

Vuonna 2013 yrityksen perustajat, 

Christoph Hardt ja Jan Schächtele – joil-

la on yhdessä lähes 15 vuoden kokemus 

McKinsey-konsulttitoimistosta – leikit-

telivät ajatuksella siirtymisestä free-

lance-konsulteiksi. He hämmästelivät 

markkinoiden avoimuuden puutetta ver-

rattuna muihin palvelualoihin. ”Silloin 

syntyi ajatus, että freelance-konsulttien 

markkinapaikka voisi hyödyttää mark-

kinoiden molempia osapuolia: konsul-

tit voivat nousta esiin massasta, yritykset 

voivat käyttää esisuodatettuja profiileja 

nopeasti ja joustavasti”, Comatchin Nor-

dics & UK:n johtaja Toby Toudal Nielsen 

kertoo.

Comatch perustettiin lokakuussa 2014. 

Ensimmäisten kuuden kuukauden aika-

na perustettiin markkinapaikka ja neu-

vonantaja-pooli, joka oli riittävän suuri 

tarvesuodatuksen aloittamiseen. Var-

sinainen toiminta alkoi maaliskuussa 

2015. Tähän mennessä konsulttipooli on 

kasvanut 4000 rekisteröityyn konsulttiin 

noin 70 maasta. Comatchissa työsken-

telee tällä hetkellä 78 henkilöä, joista 30 

prosentilla on kansainvälinen tausta.

Olennaista on asiakkaiden ja konsult-

tien antama palaute – jokaisen hank-

keen aikana ja sen jälkeen – mikä johtaa 

korkeaan tyytyväisyysasteeseen. Asiak-

kaisiin kuuluu kaikenkokoisia yrityksiä, 

startupeista ja pk-yrityksistä kansainvä-

lisiin konserneihin. ”Myös tänä vuonna 

suuntaamme uusille markkina-alueille. 

Äskettäin sijoituimme 10. sijalle Saksan 

nopeimmin kasvavien startup-yritys-

ten rankingissa. Myös Suomessa, jossa 

olemme edustettuina maaliskuusta 2016 

lähtien, näemme suurta kasvupotentiaa-

lia”, Nielsen toteaa. 

NOUSEVAT TÄHDET | MAAILMA LUKUINA | 

Olutvero euroa/litra:

239,5  
milj. euroa

9,1  
mrd. euroa

Kirjojen kokonaismyynti (2016):

Vertailussa 
Saksa ja Suomi

Likinäköisiä henkilöitä:

Optisen alan  
vähittäiskaupan arvo 2017:

Tilastollisesti Aurinkoisin paikka 
(auringonpaistetuntia/vuosi) (2017):

79  
milj. euroa

4,44  
mrd. euroa

Pargas/ 
Parainen 

19901917,5

Zinnowitz  
(Koillis-Saksan  
rannikko) 

1,67  
euroa/litra

0,09  
euroa/litra

n. 1,37milj.n. 21 milj.© PHIL DERA
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MESSUT | 

Hannover Messe  
23.–27.4.2018
Hannover
Integrated Industry –  
Connect & Collaborate

Vuosittain järjestettävä Hannover Mes-

se on teollisuuden alan merkittävin 

teknologiatapahtuma.

Messutarjonta jakautuu parillisten vuo-

sien tapaan viiteen teollisuudenalaan:

–  uutta: IAMD yhdistää automaation  

 ja voimansiirron

–  tuotannon digitalisaatio

–  energia

–  teollinen alihankinta ja  

 sopimusvalmistus

–  tutkimus ja kehitys.

Esillä ovat digitaalisen tuotannon rat-

kaisut, kuten teollinen internet, verkot-

tuneet energiaratkaisut, cobotit, enna-

koiva kunnossapito ja kevytrakenteet.

Älykkäitä kuljetus- ja varastointiratkai-

suja esitellään sisälogistiikan erikois-

messuilla CeMAT, jotka järjestetään 

ensi kertaa Hannover Messen yhtey-

dessä, seuraavan kerran vuonna 2020.

Messuille odotetaan reilua 220 000 kä-

vijää, joista kolmannes tulee Saksan 

ulkopuolelta. Kumppanimaa on vahvas-

ti kehittyvä teollisuusmaa Meksiko, jo-

ka esittelee uusia teknologioita, maan 

investointimahdollisuuksia, kasvustra-

tegioita ja tutkimusprojekteja.

LISÄTIETOJA:

www.hannovermesse.de
www.cemat.de

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 

inspiraatioita. Yritysesittelyt, uuden 

tekniikan festivaali, konferenssi 

ja verkottuminen yhdistyvät aivan 

uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. 

CEBIT keskittyy yritysten, 

julkishallinnon ja muun yhteiskunnan 

digimuutokseen. Ajankohta on 

kesäkuu, jolloin säänkin uskotaan 

hellivän ulkotapahtumia.

CEBIT jakautuu kolmeen teemaan:

– d!conomy = yritysten ja 

julkishallinnon digitalisaatio

– d!tec = disruptiiviset teknologiat, 

tutkimus ja startupit

– d!talk = konferenssit, workshopit ja 

puheenvuorot

Tapahtumien keskellä on expo-

katoksen alla tapahtumakeskus 

d!campus, jonne erityisesti nuoria 

messukävijöitä houkutellaan 

messujen viimeisenä päivänä, 

perjantaina 15.6.2018.

LISÄTIETOJA: www.cebit.de

Ligna  
27.–31.5.2019
Hannover

Making more out of wood

Metsä- ja puuntyöstöteollisuus on yk-

si maailmantalouden johtavia teol-

lisuudenaloja ja sen taloudellinen 

merkitys kasvaa edelleen. Olemassa 

olevat puuvarat ja niiden kestävä käyt-

tö ilmasto- ja ympäristösyistä luovat 

valtavia mahdollisuuksia puuta työs-

tävälle teollisuudelle. Ligna Hannover 

-messut ovat alansa johtava messu-

tapahtuma, jossa pääsee tutustu-

maan puun koko elinkaareen korjuus-

ta lopputuotteeksi. Pääaiheita ovat:

– metsä- ja sahateollisuus

– raakapuun käsittely

– huonekalu- ja puutuoteteollisuus

– puu energian lähteenä.

Messuille odotetaan yli 1500 näytteil-

leasettajaa eri puolilta maailmaa, pe-

rinteisesti yli puolet Saksan ulkopuo-

lelta. Lignaan tutustuu yli 90 000 alan 

ammattilaista, joista monella on mie-

lessä konkreettisia investointisuunni-

telmia.

Nyt on aika ilmoittautua, early bird 

-tarjous päättyy 31.5.2018!

LISÄTIETOJA: www.ligna.de 
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denkmal + MUTEC
8.–10.11.2018
Leipzig 

Our cultural heritage.  
Our leading.

Euroopan johtava rakennussuojelu-, 

restaurointi- ja entisöintitapahtuma 

denkmal yhdistää jälleen voimansa 

kansainvälisen museo- ja näyttelytek-

niikkaan keskittyvien MUTEC-erikois-

messujen kanssa kulttuuriperinnön 

ylläpitämisen edelläkävijöinä. Kansal-

listen ja kansainvälisten näytteille- 

asettajien monipuolinen messutar-

jonta sisältää mm. muistomerkkien 

suojelutuotteet, käsityöläisten ja enti-

söijien tarjoamat palvelut, yksilölliset 

ratkaisut, näyttelyesineet sekä tarjoaa 

inspiraatiota mm. museoille, kirjas-

toille, arkistoille ja kulttuuritoimin-

nalle. Messut tarjoavat lisäksi laajan 

katsauksen entisöinti- ja restaurointi- 

alalle monipuolisen oheisohjelman 

muodossa. Viime kerralla vuonna 

2016 messut keräsivät yhteensä lähes 

14 000 vierailijaa tutustumaan yli 500 

näytteilleasettajan tarjontaan. Tänä 

vuonna denkmal ja MUTEC ovat tär-

keä osa eurooppalaisen kulttuuripe-

rinnön vuotta 2018. 

LISÄTIETOJA: 

www.denkmal-leipzig.de/ 
www.mutec.de 

interbad
23.–26.10.2018
Stuttgart
Sauna- ja spa-alan kansain- 
välinen ykköstapahtuma 

Joka toinen vuosi lähes 450 näytteil-

leasettajaa yli 30 maasta kokoontuu 

esittelemään tyylikkäimpiä designe-

ja, uusimpia innovaatioita ja johtavia 

teknologiasuuntauksia sauna-, allas- 

kylpylä- ja hyvinvointialalla Stuttgar-

tin messuhalleihin. Ammattilaismes-

suilla kohtaavat niin tuoreet start-up 

–yritykset kuin suuret kansainväliset 

toimijatkin aina suunnittelijoista ja ra-

kentajista fysioterapeutteihin ja suur-

ten kylpyläketjujen hankintapäättäjiin. 

Vuonna 2016 interbadin laaja sauna- 

ja kylpyläkattaus houkutteli paikalle 

14 000 kävijää 64 eri maasta. Tapah-

tuman keskiössä on ajatustenvaihdon 

sekä jo olemassa olevien asiakassuh-

teiden hoitamisen ohella erityisesti 

uutuuksien esittely sekä kansainvä-

linen uusasiakashankinta. Ride the 

wave of success!

Stuttgartin messukeskus sijaitsee 

kivenheiton päässä lentokentästä hy-

vien kulkuyhteyksien varrella. 

LISÄTIETOJA:

www.messe-stuttgart.de/interbad/

intec + Z 
5.-8.2.2019
Leipzig
Leipzigin teollisuusmessujen  
lippulaiva

intec + Z -messutupla on ainutlaa-

tuinen metallintyöstön valmistus-

tekniikan ja alihankkijateollisuuden 

kohtaamispaikka, joka kattaa kaikki 

metallityöstöprosessin vaiheet tilauk- 

sesta tuotteen valmistukseen saak-

ka. Kansainvälisten intec-messu-

jen painopisteenä ovat työstökoneet, 

tarkkuustyökalut ja erilaiset järjestel-

mät metallituotteiden valmistus- ja 

tuotantoautomaation saralla. intecin 

rinnalla järjestettävä Z on alkusoittoa 

eurooppalaiselle alihankkijateolli-

suudelle kattaen teemoja niin osista, 

komponenteista ja moduuleista ko-

konaisvaltaisiin teollisuuspalveluihin. 

Viimeksi vuonna 2017 järjestetyssä 

messutapahtumassa lähes 1400 näyt-

teilleasettajaa esitteli tuotteitaan yli 

24 000 kävijälle.

LISÄTIETOJA: 

www.messe-intec.com 
www.subcontractingfair.com

MESSUT | 

©  MESSE STUTTGART

©  LEIPZIGER MESSE GMBH / JENS SCHLÜTER
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SAVE THE DATE

Deinternational Oy  Mikaela Jaanti  Mikonkatu 25  00100 Helsinki  Tel.: +358 50 555 53 08

TEKNOLOGIAN JA INNOVAATIOIDEN KOHTAAMISPAIKKA 
Kurssi kohti Hampuria! Save the Date: SMM, WindEnergy Hamburg, ja GET Nord 2018
Etsitkö sopivaa messutapahtumaa tai tarvitsetko apua messuosaston suunnittelussa? Hampuri on Saksan toiseksi suurin kaupunki, tärkein 
merisatama ja merkittävin ulkomaankaupan keskus. Hampurin kansainvälisillä ammattimessuilla tutustut uusimpiin innovaatioihin, luot 
kontakteja ja solmit kauppoja. Merkitse nämä päivämäärät kalenteriisi ja käännä kurssi kohti Hampuria.

Autamme sinua löytämään sinulle sopivan kokonaisuuden, joten ota yhteyttä!

04.09. – 07.09.2018 SMM – the leading international maritime trade fair, hamburg
25.09. – 28.09.2018 WindEnergy Hamburg – the global on- & offshore expo 
22.11. – 24.11.2018 GET Nord – Trade Fair Electrical, Sanitation, Heating, Air-Conditioning

MESSUT | 

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. Tapahtu-

man kävijät tulevat varustamoista lai-

vanrakennusteollisuuteen ja telakka-

teollisuuteen. Viime vuonna käyttöön 

otettiin myös kaksi uutta hallia, A5 ja 

B8. A5-hallin pääpainopisteitä ovat 

meriteollisuuden cleantech ja B8-hal-

li keskittyy turvallisuuteen.

Messuilla on monipuolista oheisoh-

jelmaa vierailijoille ja näytteilleasetta-

jille. B7-hallin Mari-Match-verkostoi-

tumistapahtumassa on hyvä tilaisuus 

tutustua merenkulkualan innovaatioi-

hin ja trendeihin ja löytää uusia liike-

kumppaneita.

LISÄTIETOJA:  

www.smm-hamburg.com 

GET Nord 
22.–24.11.2018 
Hampuri

Johtava talotekniikan messu- 
tapahtuma Pohjois-Euroopassa 

GET Nord tarjoaa ratkaisuja ja uusia 

tuotteita nykyajan rakennuksiin ja 

talotekniikkaan. Kahden vuoden vä-

lein järjestettävä tapahtuma kokoaa 

rakennusalan ammattilaiset yhteen 

luomaan uusia asiakaskontakteja ja 

tutustumaan uusiin innovaatioihin. 

Vuoden 2016 messuilla oli noin 500 

näytteilleasettajaa ja 41 000 ammatti-

laiskävijää. GET Nord -messujen kävi-

jäprofiiliin kuuluvat mm. insinööri- 

ja suunnittelutoimistot, arkkitehdit, 

rakennus- ja saneerausliikkeet, kiin-

teistönomistajat, kiinteistökehittäjät, 

energiayhtiöt, kaupunkisuunnittelijat 

sekä energiatekniikan asiantuntijat. 

Messuille on suunnitteilla Suomen 

yhteisosasto älykkäitä ja innovatiivi-

sia talotekniikkaratkaisuja tarjoaville 

yrityksille.

LISÄTIETOJA: www.get-nord.de 

Wind Energy Hamburg
25.–28.9.2018 
Hampuri 

Maailman merkittävin  
tuulivoima-alan tapahtuma

Wind Energy Hamburg 2018 -tapah-

tumaan kokoontuu koko globaali tu-

ulivoima-ala. Messuilla tutustut alan 

uusimpiin innovaatioihin, luot kontak-

teja ja solmit kauppoja. Vuonna 2016 

tapahtumassa kävi noin 35 000 am-

mattilaista 48 eri maasta ja näytteil-

leasettajia oli 1400 yli 30 eri maasta. 

Suomen yhteisosasto sijoittuu sisään-

käynnin 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.

LISÄTIETOJA: 

www.windenergyhamburg.com

http://www.smm-hamburg.com
http://www.get-nord.de
http://www.windenergyhamburg.com
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