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vorWorT | ESIPuHE TAPAHTumAKAlENTErI | TErmINKAlENdEr

Liebe Mitglieder und Partner 
der Deutsch-Finnischen  
Handelskammer,
 
In Helsinki hatten wir dieses Jahr einen besonders langen 
und heißen Sommer. Und heiß sind auch unsere diesjähri-
gen Events. Die AHK wird 40 Jahre alt, was wir bereits im 
Juni mit einer dreitägigen Jubiläumstagung gefeiert haben. 
Unser großes „H.18 – Next Economy Forum“ steigt zudem 
im November in Helsinki. Finnlands und Deutschlands  
bekannteste Zukunftsforscher werden spannende Vorträge 
über die kommenden 40 Jahre halten, und später können 
unsere Gäste auf der Party neue Kontakte für die Zukunft 
knüpfen und mit ihnen auf deutsche Art feiern: mit Okto-
berfest, Weihnachtsmarkt und Champagnerbar unter einem 
Dach!

Dieses Jahr beschäftigt uns vor allem ein Thema: Die Zu-
kunft zwischen Deutschland und Finnland. Die Finnen sind 
bei vielen Dingen, wie der Digitalisierung, oft einen Schritt 
voraus, und unser Ziel ist es zu ermöglichen, dass ihr Know-
How auch in Deutschland genutzt werden kann. So fand vor 
kurzem unsere erste kreative Delegationsreise nach Finnland 
statt, wobei deutsche Unternehmen aus der Kunstwirtschaft 
über Art-Apps und andere Digitalisierungsmöglichkeiten ler-
nen konnten. Im Herbst startet das eHealth-Programm, für 
das wir nun Unternehmen suchen, die innovative digitale 
Lösungen entwickelt haben, und zusammen werden wir  
diese auf den deutschen Gesundheitsmarkt bringen. 

Doch nicht nur unsere Projekte und Mitglieder sind innova-
tiv, sondern auch die finnischen Häfen. Im Hauptartikel be-
richten wir über den Ausbau dieser. Häfen waren übrigens 
auch ein großes Thema bei unserer Jubiläumstagung in Lü-
beck; es gab ein Seminar zur Digitalisierung der Schifffahrt, 
eine Hafenführung und viel mehr Wasserthemen. Mehr da-
zu gibt es auf Seiten 18–19.

Wie man so schön sagt: „Im Hafen sind Schiffe am besten 
aufgehoben, aber dafür hat man sie nicht gebaut.“ Daher, 
auf in die nächsten 40 Jahre! 

dagmar ossenbrink
Geschäftsführerin

Hyvät Saksalais-Suomalaisen 
Kauppakamarin jäsenet ja  
yhteistyökumppanit, 
 
olemme kokeneet poikkeuksellisen pitkän ja kuuman ke-
sän Helsingissä. Ja ”kuuminta hottia” ovat myös tämän vuo-
den tapahtumamme. Täytämme tänä vuonna 40 vuotta, mitä 
juhlimme kesäkuussa kolmen päivän ajan Lyypekissä. Mar-
raskuussa jatkamme juhlia ”H.18”-tapahtumassa Helsin-
gissä. Suomen ja Saksan tunnetuimmat futurologit kertovat 
näkemyksiään tulevasta 40 vuodesta, ja myöhemmin osan-
ottajat pääsevät juhlissa luomaan uusia kontakteja, jotka 
kantavat tulevaan, ja juhlimaan perisaksalaisella tavalla:  
saman katon alla ovat Oktoberfest, saksalaiset joulumarkki-
nat ja samppanjabaari!

Olemme nostaneet tämän vuoden teemaksi erityisesti Sak-
san ja Suomen välisten taloussuhteiden tulevaisuuden. 
Suomalaiset ovat monessa asiassa askeleen edellä, ku-
ten digitalisaatiossa, ja tavoitteemme on mahdollistaa tä-
män osaamisen hyödyntäminen myös Saksassa. Järjes-
timme esimerkiksi saksalaisille luovan talouden toimijoille 
markkinatutkimusmatkan Suomeen, jonka aikana saksalai-
set taideteollisuusyritykset oppivat taidealan sovelluksista 
ja muista digitalisaation tuomista mahdollisuuksista. Ensi 
vuonna alkaa eHealth-ohjelma, johon etsimme innovatiivisia 
digitaalisia ratkaisuja tarjoavia yrityksiä. Viemme ne yhdes-
sä Saksan terveydenhuollon markkinoille.

Innovatiivisuus ei leimaa pelkästään hankkeitamme ja jäse-
nistöämme, vaan myös suomalaisia satamia. Niihin pääsee 
tutustumaan pääartikkelissamme. Satamat olivat myös tär-
keä aihe Lyypekin vuosikokouksessamme, sillä siihen liittyi 
seminaari merenkulun digitalisaatiosta, satamakierros ja 
paljon mereen liittyviä aiheita. Lisätietoja sivuilla 42–43.

Saksalaisen sanonnan mukaan ”laivat 
ovat parhaiten suojassa satamas-
sa, mutta sitä varten niitä ei ole 
rakennettu”. Kohti tulevaa 40 
vuotta! 

dagmar ossenbrink
toimitusjohtaja

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

AJANKoHTAINEN TAPAHTUMAKALENTERI  
oSoITTEESSA WWW.DFHK.FI
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Ampner Oy 
Ampner bietet industrielle Prüfsysteme 
sowie Produkte und Dienstleistungen zum 
Verbinden von Energiequellen mit dem 
Stromnetz. Wir schaffen intelligente Lösun-
gen für die Verwaltung, Prüfung und Qua-
litätssicherung einer Vielzahl von Energie-
quellen. Wir konstruieren, berechnen und 
simulieren elektrische Verbindungen zum 
Netz, unabhängig von der Energiequelle. 
Unsere fundierten Erfahrungen in der Ener-
gietechnik erlauben uns, die Dienstleistun-
gen speziell auf die Bedürfnisse unserer 
Kunden zuzuschneiden – egal, ob es um 
Energieerzeugung, -verteilung oder -spei-
cherung geht. 

KONTAKT: 
Tapio Majaniemi | +358 44 241 8118
tapio.majaniemi@ampner.com
www.ampner.com

NEuE mITglIEdEr |  | NEuE mITglIEdEr

ContiTech Finland Oy
ContiTech Finland Oy ist ein finnischer Hersteller von Fördergurten und Teil des 
Continental-Konzerns. Die Geschichte des Unternehmens am Produktionss-
tandort Tampere reicht bis in das Jahr 1916 zurück. Insbesondere investiert 
ContiTech Finnland in Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreund-
lichkeit der Fördergurte und bietet seinen Kunden innovative Lösungen für eine 
Vielzahl von Industriezweigen. 

KONTAKT: 
Sven Meier | +358 20 7217200  
info@cbg.contitech.fi | www.contitech.fi

Ekokamu Oy 
Ekokamu Oy entwickelt und verkauft Bio-
mülleimer, die Essenreste sammeln, bis 
der Gang zum Kompost fällig wird. Der 
Eimer funktioniert anhand einem integrie-
ten Luftpumpensystem und das Vakuum 
verhindert die Verwesung des Bioabfalls. 
Ekokamu ist eine hygienische, praktische 
und zudem stylische Art zu recyclen.  

KONTAKT:
Elina Voutilainen | +358 40 552 7411
elina.voutilainen@ekokamu.com
www.ekokamu.com

HT Laser Oy 
 
HT Laser ist ein Zulieferer und flexibler Partner der Industrie. Zu unseren Kom-
petenzen gehören Montage und Komponentenfertigung sowie individueller La-
serzuschnitt. Wir bieten umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Schnei-
den, Abkanten, Schweißen, maschinelle Bearbeitung, Oberflächenbehandlung, 
Montage und Produktentwicklung. Wir sind an acht Standorten in Finnland und 
im polnischen Poznan tätig. Unser wachsendes Familienunternehmen beschäf-
tigt über 400 Personen. 

KONTAKT: 
Matti Seppälä | +358 40 3558 939 
matti.seppala@htlaser.fi | www.htlaser.fi

Kirami Oy 
Kirami Oy ist ein im Jahr 2001 gegründetes Fa-
milienunternehmen, das für seine hochwertigen, 
holzbefeuerten Badezuber bekannt ist. Jährlich 
werden über 5000 Badetonnen auf den finnischen 
und europäischen Märkten verkauft, was uns 
zum größten Hersteller von Badefässern macht. 
Unsere „Outstanding by Kirami“ -Produktfamilie 
aus Corten-Stahl enthält zudem weitere Produk-
te wie Grills und andere Gartenprodukte. Unser 
Händlernetz umfasst bereits viele europäische 
Länder, aber in Zusammenarbeit mit der AHK 
Finnland möchten wir nun besonders in Deutsch-
land neue Geschäftspartner finden. 

KONTAKT: 
Taina Hujo-Oittinen | +358 45 122 5783 
taina.hujo-oittinen@kirami.fi | www.kirami.fi/de

Maritim Hotels
Die Maritim Hotelgesellschaft ist die größte in-
habergeführte deutsche Hotelkette mit 33 Hotels 
in Deutschland. Das attraktive Portfolio bietet 
Stadt- und Flughafenhotels in Top-Lagen sowie 
Resorthotels in ansprechender Landschaft am 
Meer, am See oder an gepflegten Parkanlagen. 
Maritim ist heute der bedeutendste private An-
bieter von Kongressmöglichkeiten in Deutsch-
land und setzt auf höchste Servicequalität und 
herzliche Gastfreundschaft. Weitere Informatio-
nen finden Sie unter: www.maritim.com 

KONTAKT:
Åsa Hartzell | +46 31 708 18 80 
info.vki@maritim.com | www.maritim.com

Villada 
Als attraktive Alternative zu traditionellen Anbietern von Ferienhäusern prä-
sentiert Villada über 700 exklusive, sorgfältig ausgewählte Luxusunterkünfte 
in neun Destinationen. Für Geschäftsreisen und Firmenveranstaltungen bietet 
Villada seine Expertise und Service an. Mit Villada Premium bekommt jeder 
Interessent seinen eigenen Travel Manager an die Seite, der ihn nicht nur bei 
der Suche nach einer passenden Unterkunft, sondern auch bei der Organisati-
on von Aktivitäten, Transport und Verpflegung unterstützt. 

KONTAKT: 
Jonas Burow | +358 400 290516
jonas@villadaholidays.de 
www.villadaholidays.de

FINNLAND

Amer Sports oyj 
Helsinki 
Textilien- und  
Bekleidungsindustrie
www.amersports.com

Ampner oy
Vaasa
Architektur- und Ingenieurbüros
www.ampner.com

contiTech Finland oy
Tampere
Gummi- und  
Kunststoffindustrie
www.contitech.fi 

Ekokamu oy
Hämeenlinna
Elektronische Industrie
www.ekokamu.com 

goSleep oy
Pieksämäki 
Beherbergung
www.gosleep.fi

HT laser oy
Keuruu 
Metallindustrie
www.htlaser.fi 

Kirami oy
Sastamala 
Lifestyle
www.kirami.fi

Fibers online oy
Helsinki
Software
www.fibresonline.com

oy Soya Ab
Tammisaari 
Lebensmittel und  
Getränkeindustrie
www.soya.fi

Scitech-Service oy 
Helsinki
Papierindustrie
www.scitechservice.com

Serres oy
Kauhajoki As 
Medizintechnik und Healthcare
www.serres.fi 

Space Systems Finland oy
Espoo 
Software
www.ssf.fi

Suomen Tekniset Harjat oy
Ylöjärvi 
Gummi- und  
Kunststoffindustrie

Tamro oyj
Vantaa 
Medizintechnik ja Healthcare
www.tamro.com

Wapice oy
Vaasa
Datenverarbeitung, Datenbank,  
IT- Dienstleistungen
www.wapice.com

villada Travel group oy
Helsinki
Reisen und Freizeit
www.villadaholidays.de

DEUTSCHLAND

Hochschule dual
München
Bildung
www.study-work- 
international.de 
www.hochschule-dual.de

Umsatzpiloten Alberth  
und Welzel GbR
Ostfildern
Unternehmensberatung
www.umsatz-piloten.de

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

PWD:  
zwölf neue Absolventen
Im rAHmEN EINES feierlichen Empfangs verlieh der 
deutsche Botschafter Detlef Lingemann am 1. Juni die 
Diplome an die Absolventen der Prüfung Wirtschafts-
deutsch International (PWD). Dieses Jahr erfreute sich 
die Prüfung besonderer Beliebtheit, 12 Personen nah-
men erfolgreich teil. Die meisten Absolventen studieren 
an Hanken und Turku School of Economics, beides Ein-
richtungen, die ihre Studenten gezielt auf die Prüfung 
vorbereiten. Die Deutsch-Finnische Handelskammer 
bietet die Prüfung jedes Frühjahr in Zusammenarbeit 
mit dem Goethe-Institut Finnland an.

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

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

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

NETzWErK | 

Deutschlands Industrie und Gesundheitswesen 
lernen von finnischer Digitalkompetenz
vErbESSEruNg voN INduSTrIEllEN 
ProzESSEN, Produkt- und Service- 
angeboten sowie die Digitalisierung des 
deutschen Gesundheitswesens: Die  
im Frühjahr 2016 gegründete Deutsch- 
Finnische Digitalisierungspartnerschaft 
macht deutschen Unternehmen und  
Organisationen finnische Digitalisie-
rungslösungen zugänglich. 

zwei Jahre Industrie 4.0 
Das Anfang 2017 begonnene Indus- 
trie 4.0 Programm endet diesen Okto-
ber mit einer Abschlussveranstaltung, 
zu der die 14 Teilnehmerunternehmen 
zusammenkommen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt fanden im Programm hunder-
te von Einzelgesprächen und dutzende 
von Geschäftsverhandlungen zwischen 
deutschen und finnischen Unternehmen 
statt. Besonderes Interesse bei deut-
schen Partnern haben die Augmented 
Reality-Lösungen von Augumenta her-
vorgerufen, sowie Confidex‘ RFID- und 
NFC-Lösungen für Logistikketten. Das 
auf e-Learning konzentrierte Unterneh-
men Valamis hat während des Pro-
gramms sogar schon eine Niederlas-
sung in Deutschland aufgemacht.

Im April dieses Jahres besuchten die 
Programmteilnehmer das Bundeswirt-
schaftsministerium und verfolgten mit, 

wie die Ministerien beider Länder sich 
über die Digitalisierung in Deutschland 
beraten haben. „Die Gespräche werden 
im Oktober fortgeführt. Die Digitalisie-
rungskompetenz Finnlands wird hoch 
angesehen“, erzählt Ilkka Lakaniemi, 
Direktor für Digitale Wirtschaft bei der 
Zentralhandelskammer Finnlands und 
Steuerungsgruppenmitglied der Digitali-
sierungspartnerschaft.

eHealth beginnt 2019
Nach Abschluss des Industrie 4.0-Pro-
gramms geht es weiter mit dem eHealth- 
Programm, in dem Geschäftskontakte 
zwischen einigen ausgewählten finni-
schen Unternehmen und der Gesund-
heitsbranche in Deutschland hergestellt 
werden. Auch hier wird die Digitalkompe-
tenz Finnlands, die Deutschland in vielen 
Bereichen um Jahre voraus ist, eine große 
Rolle spielen. 

MEHR INFORMATIONEN ZUR 
DIGITALISIERUNGSPARTNERSCHAFT:  
www.digipartnerschaft.fi
kaisu.halonen@dfhk.fi

Ilkka Lakaniemi, Direktor,  
Digitale Wirtschaft, 
Zentralhandelskammer Finnland

Lottie Saahko neue  
Kommunikationsleiterin 
der AHK Finnland
mIT loTTA-SoFIA SAAHKo gewinnt die AHK Finnland eine  
Expertin im Bereich der interaktiven Kommunikationstrends.  
Ihre Spezialkenntnisse sind Branding, interaktive Zielgrup-
penbindung und H2H-, also Human-To-Human -Kommuni-
kation. In ihrer Arbeit legt sie einen besonderen Wert auf ei-
nen menschlichen, ansprechenden Kommunikationsansatz.  
In der vergangenen Jahren hat sie als selbstständige  
Unternehmerin Social-Media-Schulungen gegeben und  
Online-Branding-Strategien und internationale Kampagnen 
für diverse Unternehmen geplant und ausgeführt.

Ihr Ziel ist es, die Kommunikation der AHK Finnland neu 
und interaktiver aufzustellen. „Unsere Projekte sind so zu-
kunftsorientiert! Wir bringen die digitalen und innovativen 
neuen Ansätze der Finnen und die Zuverlässigkeit und das 
Können der Deutschen zusammen. Das wird auch unse-
re Online-Präsenz widerspiegeln“, so Lottie Saahko, die 
bereits an einem Corporate Design und einer Social Media 
-Strategie für die AHK arbeitet. „Aufgrund des zunehmend 
schnellen Medienverhaltens wird es auch bei uns in Zukunft 
mehr visuellen und Video-Content geben“, verspricht sie. 

Lottie hat zuvor in vier Ländern gelebt und gearbeitet 
(Deutschland, China, Polen, Großbritannien), und kam für 
die Stelle aus London nach Helsinki. „In dieser Aufgabe se-
he ich viel Potential und eine spannende Herausforderung. 
Die Chance musste ich annehmen“, erzählt die neue Kom-
munikationsleiterin. Ihr Ziel ist es, durch digitale Kommu-
nikation vor allem neue Zielgruppen zu erreichen und den 
Bekanntheitsgrad der AHK zu stärken.

Durch ihren eigenen erfolgreichen Blog und ihr Social- 
Media-Profil liegt Lotties Fokus vor allem auf neuen Medien- 
trends. Diese praktische Erfahrung wird durch ihren Mas-
terabschluss in Digitaler Kommunikation sowie ihrem Grafik 
Design -Diplomabschluss am Londoner Shillington-College 
unterstützt.

Auch in ihrer Freizeit lebt die neue Kommunikations-
leiterin ihre Kreativität aus. Neben ihren Youtube- und In-
stagram-Aktivitäten tanzt sie Ballett und Jazz und spielt 
Theater. 

FINNlANd IST NIcHT nur bekannt für seine tausend Seen, 
endlosen Wälder und Saunakultur, der nordische Digitalisie-
rungsvorreiter bietet auch hervorragende Geschäftschancen in 
verschiedensten Branchen. Welche genau, erfahren Sie jetzt in 
der „Wirtschaftsstandort Finnland“!

Die im Mai veröffentlichte Gemeinschaftspublikation der 
Deutsch-Finnischen Handelskammer und Germany Trade & 
Invest stellt den finnischen Markt in deutscher Sprache vor und 
ist jetzt online verfügbar auf www.dfhk.fi in der Infothek unter 
„Publikationen“. 

Geschäftskultur, geplante Großprojekte,  
Branchenanalysen:  
„Wirtschaftsstandort Finnland“ 

Gemeinschafts-
publikation der 
AHK Finnland 
und Germany 
Trade & Invest

dAS ScHIFFFAHrTSuNTErNEHmEN TAllINK SIlJA oy bietet  
allen Mitgliedern der Deutsch-Finnischen Handelskammer 
einen Rabatt von 10% auf Reisen mit Tallink Silja. Vorteile 
und Buchungscode sind im Mitgliederbereich aufrufbar. 
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dIgITAl,  
AKAdEmIScH,  
INNovATIv  
dEuTScHE uNTErNEHmEN IN Finnland 
nutzen den finnischen Digitalisierungs-
vorsprung und die Aufgeschlossenheit 
der Verbraucher gegenüber neuen Pro-
dukten. Die Qualität der Ausbildung, der 
freie Wettbewerb und die Infrastruktur 
sind Stärken des Landes. Die aktuelle 
Umfrage der Deutsch-Finnischen Han-
delskammer (April 2018) zeichnet ein 
äußerst positives Bild von Finnland als 
Wirtschaftsstandort.

Den deutschen Unternehmen in 
Finnland geht es blendend, das zeigen 
die Ergebnisse der Umfrage: Im vergan-
genen Jahr wurden im Vergleich zu den 
Vorjahren mehr Mitarbeiter eingestellt 
und weniger Personal abgebaut. Und 
die Erwartungen für 2018 waren zum 
Zeitpunkt der Umfrage hoch: die Unter-
nehmen rechneten verstärkt mit Stei-
gerungen ihrer Umsätze und planten 
Ausweitungen ihrer Personalbestände.

Doch warum genau lassen sich deut-
sche Unternehmen gerade in Finnland 

In regelmäßigen Abständen führt die Deutsch-Finnische Handelskammer Umfragen mit 
Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung in Finnland durch. Ziel der Unternehmens-
umfrage ist es, eine Beurteilung der aktuellen Wirtschaftslage und der Perspektiven dieser 
Unternehmen zu erhalten. 

So SCHÄTZEN DIE UNTERNEHMEN IN FINNLAND DIE LAGE EIN:

 72%  rechnen mit einer Steigerung ihrer Umsätze
 42%  planen eine Aufstockung des Personalbestandes
 75%  sind mit den F&E-Bedingungen zufrieden
 57%  bewerten Finnlands Digitalkompetenz als fortgeschrittener als die Deutschlands
 2%  bewerten Deutschlands Digitalkompetenz im Vergleich als besser
 40%  sehen Finnen als weniger voreingenommen gegenüber neuen Produkte
81%  bewerten Finnlands akademische Ausbildung aus wichtigsten Standortvorteil

nieder? Zum einen schätzen deutsche 
Unternehmen den freien Wettbewerb in 
Finnland, was einen interessanten Ab-
satzmarkt ausmacht. Doch vor allem ist 
Finnland ein wichtiges Innovationsland, 
und Forschungs-und Entwicklungsakti-
vitäten werden hier unter guten Vor-
aussetzungen betrieben. Als besondere 
Stärken des Landes gingen die finni-
sche Digitalkompetenz und die Offenheit 
der Finnen gegenüber neuer Produkte 
und Dienstleistungen hervor. Finnland 
bietet zudem wichtige Standortvortei-
le: In der Umfrage wurde die Qualität 
der Ausbildung in Finnland als beson-
ders wichtiger Faktor eingestuft und die 
akademische Ausbildung als wichtigster 
Standortvorteil hervorgehoben. 

Die 350 Unternehmen mit deutscher 
Kapitalbeteiligung in Finnland, in erster 
Linie kleine und mittelgroße Unterneh-
men, waren im Jahr 2016 mit 21.834 
Beschäftigten drittwichtigster ausländi-
scher Arbeitgeber des Landes. 

 
DIE STUDIE IST EINSEHBAR UNTER  
https://www.dfhk.fi/infothek/ 
publikationen/ 

ART 4.0 – 
Geschäftsanbahnungsreise Kunst
Im rAHmEN dES BMWi-Markterschlie-
ßungsprogramms für kleine und mitt-
lere Unternehmen organisierte die 
Deutsch-Finnische Handelskammer zu-
sammen mit dem Bundesverband Deut-
scher Galerien und Kunsthändler, dem 
Finnland-Institut und weiteren Fach-
partnern eine Geschäftsanbahnungs-
reise nach Finnland. Teilnehmer waren 
deutsche Unternehmen aus der Kunst- 
und Kreativwirtschaft, der Fokus lag auf 
zeitgenössischer Kunst. Ziel der Reise 
war, den finnischen und deutschen 
Kunstmarkt miteinander zu verbinden, 
indem Kontakte zu finnischen Ateliers, 
Galerien, Kunstsammlern sowie weite-
ren potenziellen Kooperationspartnern 
geknüpft wurden. Die Veranstaltung war 
eine projektbezogene Fördermaßnahme 
im Rahmen des Markterschließungspro-

gramms für KMU des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie (BMWi). 
Sowohl auf deutscher als auch auf finni-
scher Seite unterstützten entsprechen-
de Multiplikatoren und Projektpartner 
die Teilnehmerakquise für die Reise und 
die Fachveranstaltung. Darüber hinaus 
wurde die Reise vom Bundesverband 
Deutscher Galerien und Kunsthändler 
(BVDG), dem Finnland-Institut und dem 
BMWi begleitet.

Insgesamt konnten in 21 Einzelter-
minen Kontakte zwischen deutschen 
und finnischen Unternehmen geknüpft 
werden. Zusätzlich zu diesen setzte sich 
die Reise aus einer Fachveranstaltung 
sowie gemeinsamen Museen-, Galerien- 
und Sammlerbesuchen zusammen. Im 
„Art 4.0“ – Seminar war Digitalisierung 
ein wichtiges Thema – den persönlichen 

Kontakt kann man aber nicht ersetzen. 
Daher war dieses erste Event ein voller 
Erfolg. „Wir waren begeistert vom Semi-
nartag. Gerade über das Thema Digitali-
sierung können wir von den Finnen ler-
nen. Besonders der Vortrag der Helsinki 
Contemporary über ihre Art-App war 
höchst interessant.“, lobt Christine Ro-
ther, Galerie Rother Winter GmbH. Jeder 
Teilnehmer hatte mindestens einen oder 
zwei vielversprechende Gesprächstermi-
ne, die in Zukunft weiterverfolgt und ver-
tieft werden sollen, und es wurden auch 
schon die ersten gemeinsamen Projekte 
und Ausstellungen mit den finnischen 
Partnern geplant.  

WEITERE INFORMATIONEN:  
Mikaela Jaanti | Senior Advisor
+358 9 6122 1239 | mikaela.jaanti@dfhk.fi

Im mAI 2018 besuchte eine Gruppe von deutschen Unterneh-
men aus dem Bereich Strommarkt mit einer Delegations-
reise Helsinki. Passend zum Thema begann die Reise mit 
einem Seminar am Allas Sea Pool, einer Oase im Zentrum 
Helsinkis, wo neben Schwimmen und Saunieren intelligen-
te Energielösungen bewundert werden konnten. Ein Ziel des 
Allas Sea Pools ist es, nachhaltige Entwicklung zu fördern 
und Umweltbelastungen zu verringern. Teil des Seminar-
tages waren auch Vorträge des finnischen Ministeriums für 
Beschäftigung und Wirtschaft, von Siemens und des VTT 
Technical Research Centre of Finland über die Entwicklung, 
Herausforderungen und Ziele der Branche. In den folgenden 
Tagen fanden Meetings zwischen deutschen und finnischen 
Unternehmen statt, die sowohl dem Erfahrungsaustausch als 
auch ersten Verhandlungen dienten. Finnland ist ein Vorreiter 
im Bereich Smart Grids, also intelligenten Lösungen bei der 
Energieerzeugung, -verteilung und -speicherung.

Die Reise wurde im Rahmen des Energieeffizienz-Pro-
jekts des deutschen Industrieministeriums finanziert, das 
jährlich von der AHK Finnland umgesetzt wird. Das Ziel des 
Projektes besteht darin, deutsche Unternehmen bei ihren 
Exportbemühungen in Finnland zu unterstützen. Teile der 

Reise waren eine um-
fassende, landeswei-
te Zielmarktanalyse 
für alle Teilnehmer, 
sowie eine gemein-
same Fachkonferenz 
für deutsche und fin-
nische Unternehmen. 
Dabei hatten die deut-
schen Unternehmen die 
Möglichkeit, ihre Produkte 
und Dienstleistungen vor ei-
nem einheimischen Fachpubli-
kum zu präsentieren, das sich aus 
Vertretern der finnischen Wirtschaft, 
Politik und Verbänden zusammensetzte. 

DIE VORTRäGE UND WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE HIER:  
https://www.dfhk.fi/fi/saksaan-ja-maailmalle/ 
vienninedistaemismatkat/smart-grids/

„Alles kein Wunder“, 
findet Dagmar ossenbrink, 
Geschäftsführerin der AHK 
Finnland. „Ein Land, in 
dem Breitbandanschluss 
zu den Grundrechten 
gehört und in dem 
Europas bedeutendstes 
Start-up-Festival Slush 
stattfindet, hat die besten 
Voraussetzungen als 
Innovationsstandort.“

Finnen sind Smart Grid -Experten
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Die neugegründete Deutsch- 
Finnische Handelskammer 
musste schon Ende des Grün-
dungsjahres 1978 das Perso-
nal erhöhen und deshalb bald 

darauf in neue Räumlichkeiten in der 
Kalevankatu umziehen. Ebenso schnell 
stieg die Anzahl der Mitglieder: etwa 250 
gab es zur Zeit der Deutsch-Finnischen 
Vereinigung, Ende 1979 schon wurde die 
Vierhundertermarke überschritten.

Gemäß der neuen Satzung begann mit 
Russeggers Nachfolger Pöyhönen die 
zweijährige Amtszeit im Präsidentenamt. 
Hauptgeschäftsführer Dr. Erik von Knorre 
ging 1986 nach Deutschland zurück, sein 
Nachfolger wurde Dr. Dieter Tscherning.

Bei der Jubiläumsfeier in Lübeck 1988 
konnte man bereits auf eine dynamische 
Entwicklung zurückblicken. Die politi-
schen Rahmenbedingungen hatten sich 
stabilisiert. Deutschland hielt an der 
erfolgreichen Ostpolitik fest, Finnland 
erntete die Früchte seiner konsequenten 
Vertrauensbildungspolitik in Form einer 
völligen Normalisierung seines Ver-
hältnisses zur Sowjetunion. Zudem war 
seit 1986 die Bundesrepublik mit 17,0% 
Einfuhranteil Finnlands wichtigster Im-
portpartner, aber auch Finnland nahm 
gemessen an seiner Größe einen oberen 
Platz in der bundesdeutschen Handels-
statistik ein. 

Neue bedingungen durch  
die öffnung osteuropas
Der Fall der Berliner Mauer 1989 wird 
Symbol für das Ende der Teilung Euro-
pas bleiben. Zu der Zeit war Finnland 
ein wichtiger Umschlagplatz für die neu 
gewonnene Freizügigkeit von Informa-
tionen und Personen. Die Regierungen 
Deutschlands und Finnlands warben 
intensiv für den EU-Beitritt der Länder 
Skandinaviens und seit 1995 ist Finnland 
Mitglied der EU.

Mit dem Ende des Staatshandels in 
Osteuropa vollendete Finnland den im 
europäischem Maßstab wohl schnells-
ten wirtschaftlich-strukturellen Wandel 
– allerdings mit dem Preis einer hohen 
Zahl an arbeitslosen Industriearbeits-
kräften. Wegen des Umbruchs der finni-
schen Wirtschaft sank sogar der relative 
deutsche Anteil am finnischen Import 
(1997: 14,5%). Abwertung der Finnmark, 
Rationalisierung und Kostensenkung be-
günstigten jedoch den finnischen Export. 
Deutschland wurde – vor allem wegen 
des Zuwachses bei der Lieferung elek-
trotechnischer Geräte – ab 1991 auch 
Finnlands wichtigstes Exportland (1997: 
11%). Absolut erreichte der deutsch-fin-
nische Handel jährlich neue Rekordwer-
te, und das früher traditionell hohe Bi-
lanzdefizit Finnlands sank erheblich.

1978-1998:  
Die ersten 20 Jahre der AHK Finnland
von der Kammergründung bis zur Wende

 | JubIläum

Im Jubiläumsjahr stellen wir Ihnen in den drei Ausgaben der definitiv die Geschichte der 
AHK in drei Auszügen aus unserer Festschrift vor. Die Festschrift kann gegen eine Gebühr 
von 10 € + Portokosten bei der DFV unter koopmann@ihk-luebeck.de bestellt werden.

Eröffnungsfeier der neuen Räumlichkeiten  
der AHK Finnland in der Annankatu, Helsinki, 1996

gErmANy @ SluSH

Was passiert, wenn man 
ein Festival und eine 
Konferenz kombiniert? 
Slush. Ein einzigartiges 
Event aus Finnland, das 

innerhalb von fünf Jahren zu einer der 
führenden Start-up-Veranstaltungen 
weltweit gewachsen ist und nun jährlich 
Unternehmer aus aller Welt zusammen-
bringt und inspiriert die Slush. 2017 ha-
ben über 20.000 Menschen die Slush in 
Helsinki besucht.

Die AHK Finnland ist Partner der 
Slush und unterstützt die deutsche Be-
teiligung an der Start-up-Konferenz. 
2017 lockte die Slush eine Rekordmenge 
an deutschen Teilnehmern nach Finn-
land. Von den insgesamt 2.600 Start-
ups kamen 118 aus Deutschland (Platz 

3 hinter Schweden und Großbritannien) 
und von den 1.500 Investoren waren 
107 deutsch (2. Platz). Insgesamt wa-
ren 2017 Investoren mit über 200 Mrd. 
US-Dollar an verwaltetem Vermögen 
vertreten.

„Wir arbeiten nun seit drei Jahren  
mit der Handelskammer zusammen,  
da sie den deutschen Markt kennen und 
dadurch uns helfen können, Start-ups 
mit Interesse am deutschen Markt mit 
den richtigen Akteuren dort zu vernet-
zen“, sagt Andreas Saari, Geschäfts- 
führer der Slush. 

In Zusammenarbeit mit Partnern 
aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Würt-
temberg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Hessen und Hannover bereitet die AHK 
deutsche Start-ups auch dieses Jahr auf 

das Event (4.–5. Dezember) vor und  
betreut sie vor Ort. 

Letztes Jahr bot die AHK mit ihren 
Partnern 21 deutschen Start-ups die 
Möglichkeit, sich Investoren zu prä-
sentieren. „2018 wollen wir die Zahl 
der deutschen Start-ups  verdoppeln“, 
erzählt Jan Feller, stellvertretender 
Geschäftsführer der AHK Finnland.  
„Dieses Jahr fokussiert sich die Slush 
auf Talente, Produkte und Design. Die  
Meeting-Area wird doppelt so groß sein 
wie zuvor und man kann schon vorher 
online seine Treffen buchen.“ 

GERMANY @ SLUSH: www.dfhk.fi/ 
innovationstransfer/slush-helsinki/ 
 
KONTAKT: jan.feller@dfhk.fi

Auch Deutschland hatte wirtschaftliche 
Schwierigkeiten, die teilweise mit der 
Wiedervereinigung zusammenhingen. 
Jahrzehntelang war es Motor für die wirt-
schaftliche Weiterentwicklung Finnlands 
gewesen – nun regte die Handelskammer 
Investitionen finnischer Firmen in den 
neuen Bundesländern an, um dort die in-
dustrielle Infrastruktur wieder aufzubauen.

Die Handelskammer wurde ab 1991 
von Manfred Dransfeld und ab 1994 von 
Hans-Joachim Maurer geleitet. Die Mit-
gliederzahl blieb stabil um 1000. Die in-
zwischen 18 Mitarbeiter mussten 1996 
neue Büroräume in der Annankatu 25 be-
ziehen. Ab 1992 wurde das Kammerorg-
an „Deutsch-Finnischer Handel“ genannt 
und das Jubiläum 1998 wurde in Essen 
mit Staatspräsident Ahtisaari und Bun-
despräsident Herzog gefeiert. 

H.18: das Next Economy Forum  
bringt am 20. November in Helsinki  
Tradition und Zukunft zusammen

dIE dEuTScH-FINNIScHE HANdElSKAmmEr feierte im  
Juni in Lübeck ihr 40-jähriges Bestehen. Am 20.  
November in Helsinki feiern wir die nächsten 40 Jahre. 
Auf dem Event „H.18 – Next Economy Forum“ treffen  
die Gedanken der bekanntesten Zukunftsforscher 
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Finnlands und Deutschlands auf Zukunftsworkshops mit 
den Teillnehmern.

Bei der Party zum Schluss geht es in bester Handels-
kammertradition darum, neue Kontakte für die Zukunft 
zu knüpfen. 
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Finnland hat aus logistischer 
Sicht eine Insellage, denn an-
ders ist das nordische Land 
aus Westeuropa schwer zu er-
reichen – es gibt keine Schie-

nenverbindung, der Transport über die 
Luft ist kostspielig. Daher ist der Weg 
über das Meer oft die günstigste Lö-
sung. Die finnischen Häfen spielen des-
halb eine große Rolle für den Außenhan-
del des Landes”, erklärt Marc Lehnfeld, 
der als Auslandskorrespondent von 
Germany Trade &  Invest die Marktchan-
cen für deutsche Firmen in Finnland 
und den baltischen Staaten analysiert. 
Mit dem “Rail Baltica”-Projekt ist zwar 
eine Schienenverbindung durch die 
baltischen Länder geplant, aber in den 
nächsten fünfzehn Jahren wird sich dar-
aus wahrscheinlich noch keine Alterna-
tive zum Seeweg finden. “Die finnischen 
Häfen sind somit auch Seismographen 
der finnischen Wirtschaft. Je mehr über 
die Häfen abgewickelt wird, desto bes-
ser ist die wirtschaftliche Lage des Lan-
des - und umgekehrt!”

Finnland: ein starker Spieler  
im internationalen Seeverkehr
Und aktuell freuen sich die finnischen 
Häfen über einen regen Handel. Laut 
der finnischen Verkehrsbehörde Liiken-
nevirasto belief sich der internationale 
Güterseeverkehr Finnlands im vergan-
genen Jahr auf 98,8 Millionen Tonnen. 
Damit stieg das Gesamtvolumen um 4% 
im Vergleich zum Vorjahr. Dabei nahmen 
die Exporte aus Finnland um 6,4 Prozent 
zu, die Importe erhöhten sich um 1,7 
Prozent auf 47,3 Millionen Tonnen.

Finnlands gesamter Güterverkehr ins 
Ausland wuchs ebenfalls auf insgesamt 
90 Millionen Tonnen. Der Transitverkehr 
erreichte einen Wert von 8,4 Millionen 
Tonnen, und somit liegt der Anteil der 
finnischen Tonnage im internationalen 
Seeverkehr nun bei 34 Prozent (Liiken-
nevirasto).

Im Jahr 2017 belief sich der Transit-
verkehr auf 8,4 Millionen Tonnen, von 
denen 0,8 Millionen Tonnen importiert 
und 7,6 Millionen Tonnen exportiert wur-
den. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der 
Transitverkehr damit um 25 Prozent.

Im vergangenen Jahr wickelten ins-
gesamt 48 Häfen den finnischen See-
verkehr ab. Diese sind jeweils auf be-
stimmte Ladungsarten wie Öl, Papier, 
Container oder Fahrgastbeförderung 
spezialisiert. Auf die zehn größten Hafen 
Finnlands verteilten sich 84 Prozent des 
gesamten Auslandsgüterverkehrs (ein-
sehbar in der Grafik). 

deutschland im ranking gut platziert
Der Frachtverkehr zwischen Finnland und 
Deutschland spiegelt die gute Lage im 
bilateralen Handel. Im vergangenen Jahr 
schafften es fünf deutsche Häfen auf die 
Liste von Finnlands Top-Exportzielen  
(3. Hamburg, 5. Lübeck, 6. Rostock, 9. Bre-
merhaven, 10. Travemünde). Zusätzlich 
schafften es zwei deutsche Häfen auf 
die Liste der aktivsten Importhäfen nach 
Finnland (8. Travemünde, 10. Lübeck). Über 
die deutschen Häfen werden die finnischen 
Produkte häufig in westeuropäische Länder 
weitertransportiert.

Deutschland nahm im Ranking von 
Finnlands See-Exporten mit einem Fünftel 
Exportanteil (21,6%) den ersten Platz ein, 
gefolgt von der Niederlande (13,7%) und 
Schweden (10,9%). Im Ranking der Import-
länder über den Seeweg lag Deutschland 
(11,7%) nach Russland (30,0%) und Schwe-
den (16,5%) auf dritter Stelle. 

Finnland exportierte im vergangenen 
Jahr vor allem Holzprodukte, Papier und 
Karton. Holzprodukte machten dabei mit 
16,3 Millionen Tonnen die wichtigste Sparte 
aus, 21 Prozent der Gesamtexporte. Impor-
tiert hingegen hat Finnland im vergangenen 
Jahr am meisten Mineralöl, Erdölprodukte 
und Chemikalien. Eine wesentliche Säule 
im deutsch-finnischen Handel ist die Auf-
tragsproduktion von Valmet Automotive für 
die Mercedes Benz A- und GLC-Klasse von 
Daimler. Die benötigten Kfz-Teile werden 
unter anderem aus Deutschland importiert, 
in Uusikaupunki montiert und als Pkws in 
die Bundesrepublik exportiert. Mit rund 2,9 
Milliarden Euro erreichte die Montage letz-
tes Jahr einen Anteil von knapp 15 Prozent 
am bilateralen Handel. 

Investitionen in digitalisierung  
und Infrastruktur
Finnische Häfen sind bereits gut ausge-
baut, und trotzdem nehmen Investitionen in 
Digitalisierung und Infrastruktur stetig zu. 
So investiert die finnische Verkehrsbehörde 
seit 2017 in ein landesweites Digitalisie-
rungsprojekt zur autonomen Schifffahrt. Die 
Möglichkeit, Schiffe ohne Kapitän aufs Meer 
zu schicken, wird bereits in einem zweijähri-
gen Projekt getestet.

„Ein Dauerthema ist zudem Flüssigerd-
gas oder LNG (Liquid Natural Gas), das für 
weitere Investitionen in finnische Häfen 
sorgt.“, erzählt Dr. Kimmo Naski, Geschäfts-
führer des Hafens HaminaKotka und Vor-
sitzender des Verkehrsausschusses der 
Deutsch-Finnischen Handelskammer.

Flüssiggas ist in Passagierschiffen 
bereits ein wachsender Trend, und auch 
Containerschiff-Häfen in Pori und Hamina-
Kotka bauen aktuell Flüssiggasterminals. 
Aktuell sind Containerschiffe noch nicht 
sehr umweltfreundlich, aber das LNG soll 
den Schadstoffausstoß senken. Sobald alle 
Schiffsmotoren mit Gas betrieben werden, 
tut dies der Umwelt gut und das macht die 
Häfen noch attraktiver. Tornio ist ein Vorgän-
ger, dort wird dies bereits betrieben. Typisch 
Finnland, progressiv auf jedem Gebiet!”, 
lacht Lehnfeld. 

Des Weiteren wird in Helsinki aktuell ein 
neuer Kai für Passagierschiffe gebaut (2017 
wurden insgesamt 19,2 Millionen Passa-
giere nach Finnland befördert, davon 66% 
nach Helsinki), andere Häfen arbeiten an 
Zelluloseterminals oder Logistiklösungen 
für Ölpipelines bis nach Kasachstan – die 
finnischen Häfen ruhen nicht. 

“
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HAFEN ABWICKLUNGSVoLUMEN  
 IN MILLIoNEN ToNNEN

Kilpilahti 21,4

Helsinki 14

HaminaKotka 13,5

Kokkola 7

Rauma 5,8

Größte finnische Häfen nach 
Abwicklungsvolumen

Aufschwung im internationalen  
Handel beflügelt finnische Häfen
Finnland ist per Schiff von Schweden, Deutschland und dem baltischen Raum aus zu  
erreichen. Während das Schiff für Finnland-Reisende vor allem ein romantisches 
Reisemittel ist, ist es für den Außenhandel das wichtigste Transportmittel. Vor allem für 
Deutschland, denn die Bundesrepublik ist seit 2014 Finnlands größter Handelspartner. 
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Tampere, etwa 180 km nördlich von Helsinki, ist die 
drittgrößte Stadt Finnlands. Als eine der ältesten In-
dustriestädte des Landes wurde Tampere schon seit 
1000 n. u. Z. besiedelt. Die Stromschnellen boten ei-
ne gute Grundlage für die kommende Industrie: 1783 

wurde in Tampere die erste finnische Papierfabrik und 1820 
die erste Baumwollfabrik errichtet, die auch den Grundstein 
für die spätere Textilindustrie legte. Seit der starken Industria-
lisierung im 19. und 20. Jahrhundert ist Tampere eines der am 
schnellsten wachsenden Wirtschaftszentren Finnlands. 

Das weiterhin stetige Wachstum der Stadt kann unter an-
derem mit dem wirtschaftlichen Entwicklungsprogramm der 
Stadt begründet werden. Darin wurden inzwischen vier Berei-
che festgelegt, die die Stärken der Stadtregion unterstützen 
und weiter fördern sollen. Diese Hauptbereiche sind die in-
dustrielle Erneuerung, intelligente Stadtlösungen, Gesundheit 
und Wohlbefinden sowie die Erlebniswirtschaft.

business Tampere unterstützt Investitionen
In Tampere fungiert des Weiteren die Wirtschaftsförderungs-
agentur Business Tampere. Ihr Ziel ist es, Investitionen zu för-
dern, neue Talente in die Region zu locken und das bestmög-
liche Umfeld für Unternehmen zu schaffen. Zudem bietet sie 
fachliche Unterstützung für Unternehmen im Umbruch sowie 
in der Erlebniswirtschaft. Mit maßgeschneiderten Dienstlei-
tungen will Business Tampere Unternehmen in allen Berei-
chen des Geschäftsprogramms betreuen.

In Sachen ‚Investitionen‘ ist Tampere daher auch ein Vorrei-
ter. Unter anderem haben die Unternehmen Saab (Schweden), 
Axon (USA), und Huawei (China) Forschungs- und Produktent-
wicklungslabore in Tampere. Ein Ziel von Business Tampere 
ist es auch, die Internationalität der Region zu fördern. Be-
sonders verlockend ist dabei die Stärke der Stadt im Bereich 

Junge Startups und Technologie von morgen: 
das ist Tampere
In Tampere treffen sich Saunakultur und fortgeschrittene Technologien.  
Die Stadt ist stolzer Sitz von etwa 124 000 Saunen und 34 100 Unternehmen.

Digitalisierung. Zurzeit werden in Tampere 5G-Mobilfunknetze 
sowie Drohnen-Technologien und autonome Fahrzeuge getes-
tet. Mithilfe der 5G-Technologien arbeitet die Region aktuell 
unter anderem an einem Innenortungssystem, das der Stadt 
gänzlich neue Möglichkeiten bieten würde: Einkaufszentren, 
Kampusgelände, Krankenhäuser und Flughäfen könnten u.a. 
Kunden gezielte Dienstleistungen anbieten, oder bewegliche 
Objekte wie Fahrzeuge oder Maschinen orten.

Hightech-Kompetenz durch universitäten
Die Ballung an technischem Know-how in Tampere lässt  
sich einfach erklären. Tampere ist ein Studentenzentrum, und 
laut aktueller Statistik ist jeder fünfte Bewohner der Stadt 
Student. Tampere ist zudem Vorreiter und Nummer eins des  
Landes in Sachen Zusammenarbeit von Universität und  
Wirtschaft. 

Diese Stärke hebt auch Business Tamperes Geschäfts-
führer Harri Airaksinen hervor: „Die Region Tampere ist ein 
sehr attraktives Gebiet und die Bevölkerung wächst stetig. 
Die starken öffentlichen Einrichtungen schaffen perfekte 
Voraussetzungen für private Investitionen. Offene Interaktion 
zwischen Unternehmen, Universitäten und Innovationsge-
meinschaften ermöglichen ein modernes Innovations- und 
Geschäftsökosystem. Zudem hat die Industrie wirklich beein-
druckende Bemühungen in Sachen Digitalisierung unternom-
men, indem sie eine bemerkenswerte Zahl an Experten in 
ihren Reihen rekrutiert hat. Mithilfe dieser Schritte kommen 
wir dem nationalen Ziel näher, aus Finnland ein internationa-
les Zentrum für künstliche Intelligenz zu machen.“

Tampere – ein Vorreiter nicht nur in Sachen Sauna, son-
dern auch Technologie und Innovation. Und mit dem Flugzeug 
liegt Tampere nur zwei Stunden und 15 Minuten von Bremen 
entfernt! 

AUTOR loTTIE SAAHKo BILD gETTy ImAgES

Im Scheinwerferlicht…
Peter Altmaier

Wie sehen Sie die rolle  
deutschlands als Wirtschaftsmotor der Eu?
Deutschland als Exportnation ist als größte Volkswirtschaft 
in der EU wirtschaftlich sehr eng mit seinen EU-Partnerlän-
dern verbunden. Unsere Wirtschaft kann nur weiter erfolg-
reich sein, wenn es Europa insgesamt gut geht. Fast 60% 
unserer Exporte gingen im vergangenen Jahr in die EU, aber 
auch rund 60% unserer Importe kommen aus der EU. Auch 
Finnland ist für Deutschland ein wichtiger Handelspartner. 
Im letzten Jahr hatten die beiden Länder ein Handelsvolu-
men von rund 19 Mrd. Euro. Zahlreiche deutsche Unterneh-

men sind in Finnland investiert und 
dort erfolgreich. Diese gute 

Zusammenarbeit wollen 
wir fortsetzen und wei-

ter ausbauen.
 

Wie geht es dem Welthandel?
Der freie Welthandel ist an einigen Stellen unter Druck 
geraten. Das hat auch Auswirkungen auf Deutschland und 
unsere europäischen Partner, weil wir mit Ländern auf der 
ganzen Welt intensiv Handel treiben. Freier und fairer Han-
del ist für uns Europäer ein wichtiger Baustein für Wachs-
tum und Wohlstand in unseren Ländern. Ich habe mich 
deshalb immer dafür eingesetzt, wo möglich, eher über 
Zollsenkungen als über Zollerhöhungen zu sprechen und 
hierfür gemeinsame europäische Lösungen zu suchen und 
zu finden. Die Einigung zwischen EU-Kommissionspräsident 
Juncker und US-Präsident Trump im Juli ist ein guter Schritt 
in diese Richtung. Jetzt reden wir über gemeinsame Verein-
barungen und nicht mehr über einseitige Strafmaßnahmen. 
Eine Vereinbarung, gemeinsam Zölle für Industrieprodukte 
zu reduzieren, wäre eine Win-Win-Situation für EU und USA. 
Hierfür sollten wir uns gemeinsam einsetzen.

 
Was sind Ihre Prioritäten für Ihr erstes Amtsjahr?
Wir haben in diesem Jahr in Deutschland 70 Jahre Soziale 
Marktwirtschaft gefeiert, unser Modell einer Marktwirt-
schaft, die „Wohlstand für alle“ erreichen will. Mein Ziel ist 
eine Renaissance der Sozialen Marktwirtschaft – sie also 
an die aktuellen Herausforderungen wie Globalisierung und 
Digitalisierung anzupassen. Wir müssen dabei auch unsere 
Unternehmen weiter entlasten. Wichtige Themen sind auch 
die künstliche Intelligenz und die Energiewende – gerade 
beim Ausbau der Stromnetze müssen wir schneller vor-
ankommen. In Europa und international möchte ich enge 
Beziehungen zu unseren Partnern pflegen. Ich habe mich 
daher sehr gefreut, dass ich bereits kurz nach meinem 
Amtsantritt meine finnischen Amtskollegen, Wirtschaftsmi-
nister Mika Lintilä und Energieminister Kimmo Tiilikainen,  
in Berlin treffen konnte. Ich möchte den engen, freund-
schaftlichen Kontakt beibehalten. 

Seit März 2018 ist Peter Altmaier Bundesminister für Wirtschaft und Energie 
im Kabinett Merkel IV. Wir fragten ihn zu seinen Zielen im ersten Amtsjahr, 
seiner Sicht auf die Zukunft der deutschen Wirtschaft und den Möglichkeiten, 
die europäische Zusammenarbeit weiter auszubauen. 
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Kosmopolit und Macher:  
Dr. Erik von Knorre

Als Sohn eines Deutsch-Balten in Riga 
geboren, verbrachte Dr. Erik von Knor-
re seine Kindheit in Schweden, wo sein 
Vater als Chef des Deutschen Nachrich-
tenbüros in Stockholm tätig war. 1966 
übernahm Dr. von Knorre die Leitung der 
Außenwirtschaftsabteilung der Indus-
trie- und Handelskammer zu Lübeck, 
und zusätzlich ab 1969 die Geschäfts-
führung der Deutsch-Finnischen Verei-
nigung. Im Dezember 1977 waren alle 
Fragen hinsichtlich der Gründung einer 
Deutsch-Finnischen Handelskammer ge-
löst, und Dr. Erik von Knorre siedelte mit 
seiner Familie nach Helsinki, um seine 
Stellung als Gründungsgeschäftsführer 
der AHK Finnland anzutreten. Nach fast 
10 Jahren in Finnland wurde von Knorre 
im Sommer 1986 Hauptgeschäftsführer 
der IHK Offenbach am Main. 

Für seinen unermüdlichen Einsatz 
wurde er vom finnische Staat mit dem 
Kommandeurskreuz des Ordens der Wei-
ßen Rose und von der Bundesrepublik 
mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 
ausgezeichnet. Die Deutsch-Finnische 
Handelskammer ist Herrn Dr. von Knorre 
für seinen außergewöhnlichen Einsatz 
als Gründungsgeschäftsführer im ersten 
Jahrzehnt und in verschiedenen weiteren 
Funktionen danach zu großem Dank ver-
pflichtet und hat ihn deshalb zum ersten 
Ehrenmitglied ernannt. 

doppeljubiläum am Angelpunkt  
des deutsch-finnischen Handels
Schon vor seiner Zeit als Hansestadt war Lübeck das Tor 
zwischen Deutschland und Finnland und heute noch läuft 
ein bedeutender Teil des finnischen Außenhandels über sei-
nen Hafen. Die Vorgeschichte der Deutsch-Finnischen Verei-
nigung (DFV) begann daher vor 100 Jahren in Lübeck und vor 
40 Jahren wurde dort auch die Deutsch-Finnische Handels-
kammer gegründet.

Daher war es nur selbstverständlich, dass das Doppelju-
biläum genau dort gefeiert werden musste. Die diesjährigen 
Feierlichkeiten begannen mit einer Bootsrundfahrt und ei-
nem gemeinsamen Abendessen, organisiert von der DFV. Ne-
ben einem Fachseminar und dem Besuch des Hafens stand 
ein großes Festessen auf dem Programm, und die dreitägigen 
Feierlichkeiten wurden mit einem Abschlussessen im Hanse-
museum abgerundet.  

Die Räume der „Gesellschaft zur Beförderung Gemein-
nütziger Tätigkeit“ gaben dem Abend, zu dem die Industrie- 
und Handelskammer am Abend des 4.6. eingeladen hatte, ei-
nen glanzvollen Rahmen. Im Grußword unterstrich Friederike 
C. Kühn, Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein und Präses 
der IHK zu Lübeck die Wichtigkeit guter europäischer Bezie-

Änderungen im Handels- 
kammervorstand und Beirat

Im Rahmen des Jubiläums tagte die 
Mitgliederversammlung der Handels-
kammer. In den Vorstand gewählt wur-
den die kooptierten Dr. Miriam Holstein, 
Geschäftsführerin Bayer Nordic SE als 
Nachfolgerin des ausgeschiedenen Oliver 
Rittgen, sowie Marjukka Nyberg, Grün-
derin von M-Brain. Aus dem Vorstand 
schied Hans Sohlström (Ahlström Capital) 
aus. Neu in den Beirat gewählt wurde Tor 
Stendahl, Geschäftsführer BASF Finn-
land. Vielen Dank für das Engagement! 

40 Jahre Blick in die Zukunft
Vom 3. bis 5. Juni 2018 fanden die Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich der 40-jährigen 
Deutsch-Finnischen Handelskammer und 100-jährigen Deutsch-Finnischen Vereinigung 
in Lübeck statt, bei der die vergangenen und kommenden 40 Jahre betrachtet wurden.

hungen. Dr. Andreas Ostrowicki, Präsident der Deutsch- 
Finnischen Handelskammer, stellte die Meilensteine der 
Geschichte der Deutsch-Finnischen Vereinigung und Deut-
sch-Finnischen Handelskammer vor. Der Höhepunkt des ers-
ten Abends war die Ehrung des AHK-Gründungsgeschäfts-
führers Dr. Erik von Knorre (siehe separater Artikel). 

Austausch zwischen Kulturen 
Zum ersten Mal wurden dieses Jahr Jugendliche für ihre 
Leistungen geehrt. Dies fand beim Empfang des Bürger- 
meisters Jan Lindenau im Audienzsaal des Lübecker Rathau-
ses statt – dem Raum, „in dem wir Präsidenten und Könige 
empfangen“, so Lindenau. Im Rahmen des Empfangs verlieh 
die DFV den Jahrespreis für herausragende Leistungen von 
Jugendlichen auf wirtschafts- und kulturpolitischem Gebiet.  
Frederike Lindemann, die für die drei Preisträger sprach, 
setzte das Fundament für das Thema des ganzen Tages: „In 
Zeiten, in denen immer mehr Staaten und Menschen ver-
suchen, sich voneinander zu isolieren und Grenzen zu ziehen, 
ist ein Austausch zwischen Kulturen besonders wichtig, vor 
allem unter Jugendlichen“. 

Sowohl die finnische Botschafterin in Deutschland, Ritva 
Koukku-Ronde, als auch Ministerin a.D. Brigitte Zypries 

unterstrichen auf dem darauffolgenden 
Festakt die guten Beziehungen zwischen 
Deutschland und Finnland und stellten 
fest, dass diese heute selbstverständlich 
geworden seien. Auch in diesem Bereich 
könne man nur von einem Kompetenz-
austausch profitieren. Doch müsse man 
sich laut der Botschafterin immer wie-
der für die Zusammenarbeit einsetzen: 
„Die Vergangenheit und Gegenwart bie-
ten zwar eine Grundlage für die Zukunft, 
sind jedoch noch keine Garantie dafür.“

Frau Zypries wies auf den hohen 
Stellenwert der Digitalisierung in Finn-
land hin und stellte fest, dass 50% der 
deutschen Mittelständler noch nicht die 
Bedeutung der Digitalisierung realisiert  
haben. Dr. Volker Treier vom Deutschen 
Industrie- und Handelskammertag 
fasste zusammen: „Die Zukunft ist 
schon hier, sie ist nur ungleich verteilt“ 
– und führte fort: „In Finnland ist sie 
schon”. Daher sei die Zusammenarbeit 
so wichtig.

Doch der Weg Finnlands zu dem, was 
es heute ist, war nicht einfach. Premier-
minister a.D. Dr. Esko Aho schilderte, 
dass das unabhängig gewordene Land 
vor 100 Jahren die Vision eines Staates 

hatte, die nun laut Aho durch Verstär-
kung der nationalen Institutionen, die 
Bildungsreform und die Einführung des 
Rechtsstaates möglich gemacht wurde. 
Vor allem kleine Länder könnten ohne 
Regeln nicht überleben und der funktio-
nierende Weg für eine blühende interna-
tionale Gemeinschaft basiere auf eben 
diesen Regeln, erklärte Aho – „doch die 
Regeln müssen für alle dieselben sein“. 
Heute genauso wahr wie vor 100 Jahren.

Zudem wurde die dieses Jahr publi-
zierte Festschrift vorgestellt. Dr. Robert 
Schweitzer gab interessante Einblicke in 
die faszinierende Arbeit eines Histori-
kers. Aber auch die finnische Sprache 
hatte sich in den letzten zwanzig Jahren 
so verändert, dass bereits bestehende 
Texte komplett überarbeitet werden 
mussten. 

Zum Abschluss des Festakts zeich-
nete Kommerzienrat Magnus Bargum 
ein lebendiges Bild über das Finnland 
des Jahres 1978, dem Gründungsjahr 
der Handelskammer und schloss mit 
den Worten: „Die Werte und die persön-
lichen Beziehungen zwischen Men-
schen, sie sind heute und in Zukunft 
genauso wichtig wie vor 40 Jahren.“ 
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Premierminister  
a.D. Dr. h.c. Esko Aho, 

 stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer  

des DIHK Dr. Volker Treier  
und Dagmar Ossenbrink.

Das erste Ehrenmitglied der AHK Finnland, Dr. Erik von Knorre.
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In meiner zeit im geschäftsleben habe ich gelernt, dass…
… wie wichtig es ist die Menschen, also Kunden und Kolle-
gen, wirklich zu verstehen. Fast genauso wichtig ist es, dass 
Informationen frei zugänglich sind, denn mehr Informationen 
führen immer zu besseren Entscheidungen.

vorSTANd Im FoKuS | 

Im Scheinwerferlicht…
marjukka Nyberg

die größten zukunftschancen für die Informations-  
und Technologiebranche sind…
… wenn man es schaffen würde, große Datenmengen zu kom-
primieren und die Informationssuche zu vereinfachen. Dies 
kann nur durch die Kombination von menschlicher und künst- 
licher Intelligenz geschehen.

An den deutschen schätze ich… 
ihre Zuverlässigkeit und Genauigkeit – vor allem im Arbeits- 
leben sind diese Eigenschaften unverzichtbar.

die deutschen könnten von den Finnen lernen:
Spontaneität.

deutschland-besuchern rate ich…
quer durch Deutschland zu reisen. So können sie die Vielfalt 
der verschiedenen Subkulturen, geografischen Regionen und 
Menschen verstehen. 

Finnland-besuchern empfehle ich… 
… in den Wäldern zu spazieren, denn wenn man nie einen finni-
schen Wald gerochen, gehört und gespürt hat, weiß man nicht, 
was Wildnis ist. Zum Glück gibt es in Finnland Wälder auch 
ganz nah an bewohnten Regionen

das schönste Wort im deutschen ist… 
Schwierig, denn es gibt so viele! Das nützlichste ist wahr-
scheinlich das deutsche Wort „genau“, denn damit kann man 
dem Gesprächspartner ein Zeichen geben, dass man „genau“ 
zuhört und ihn versteht.

In meiner Freizeit… 
höre ich Musik, spiele selber Stücke von Bach oder Beethoven 
auf dem Klavier oder verbringe Zeit mit meiner Enkeltochter 
und meinem Dackel. 

Derzeit ist Marjukka Nyberg im Vorstand von M-Brain 
tätig und konzentriert sich auf die Konzeptualisierung 
von Produkten, die Entwicklung von Partnerschaften und 
Reputationsforschung. M-Brain ist ein globales Unternehmen 
für Informationsdienste mit Niederlassungen in zwölf 
Ländern. Ihre Services basieren auf einer Kombination einer 
Technologie für große Daten und menschlicher Intelligenz. 
M-Brain bietet Medien-, Geschäfts- und Market Intelligence-
Lösungen, strategische Analysen und Beratungsservices 
sowie Online-Informationstools.

Marjukka Nyberg (geb. 1951) ist seit Juni 2018 
Vorstandsmitglied der AHK Finnland. Zuvor war 
sie bereits Beiratsmitglied (2014-2018).

Gleich zu Beginn der Tagung, 
am 4.6., standen bereits zwei 
maritime Punkte auf dem 
Programm: Der Besuch des 
Skandinavienkais und das Se-

minar Logistik 4.0. Hafengeschäftsführer 
Prof. Dr. Jürgens stellte unter anderem 
die laufenden Erweiterungsarbeiten am 
Skandinavienkai vor, und bei der halb-
stündigen Rundfahrt über das Hafenge-
lände konnten die rund 60 Teilnehmer 
den Knotenpunkt von deutsch-finni-
schem Warenhandel und Passagierver-
kehr vor Ort erleben.

 Fokusthema der Fachveranstaltung 
Logistik 4.0 war die Digitalisierung von 
Häfen und Seeverkehr. Unter Moderation 
des Vorsitzenden des Verkehrsausschus-
ses, Dr. Kimmo Naski, stellten die Red-
ner aktuelle Prototypen und Forschungs-
projekte vor.

 Jukka Merenluoto, DIMECC, berich-
tete vom finnische One Sea Autonomous 
Ecosystem, das bis 2025 das erste auto-
nome maritime Ökosystem der Welt wer-
den soll. Bis zu 93 Prozent der Unfälle 
auf See seien auf menschliches Versagen 
zurückzuführen – und könnten mit Hilfe 
der Digitalisierung verhindert werden. 
Dafür müsse sich in Zukunft das regula-
torische Umfeld radikal ändern, erklärte 
Merenluoto. Ausserdem könne ein Kapi-
tän auf See bei entsprechenden Warn-
vorrichtungen seine Zeit auch sinnvoller 
gestalten, als „eine Woche lang auf den 
Horizont zu schauen, ohne dass etwas 
passiert“.

Maritime Themen  
bei der Jubiläumsfeier 
in Lübeck
Bei der Jubiläumstagung in Lübeck wurde das  
Thema “Maritime Industrie 4.0” von der deutschen  
und finnischen Seite aktiv diskutiert.

Tom Patrik Österreich, Prokurist und 
Bereichsleiter der der Lübecker Hafen- 
Gesellschaft, stellte die Hauptdigitali- 
sierungsprojekte des Hafens vor. Um 
die Sicherheit zu erhöhen, setzt der  
Lübecker Hafen z.B. Drohnen, autonome 
Unterwasserfahrzeuge und 3D-Kameras 
zur Überwachung und Wartung ein –  
und weitere Maßnahmen folgen.

 Janne Saarikoski vom Forschungs-
zentrum Merikotka beleuchtete die Digi-
talisierung von Häfen aus akademischer 
Sicht. Das von ihm vorgestellte Digi-
Port-Projekt hilft finnischen Häfen bei 
der Veröffentlichung von offenen Daten 
zur Hafeninfrastruktur durch die Erstel-
lung eines Datenservers und -kataloges. 
Aktuell wird der Zustand der Digitalisie-
rung der Häfen erfasst, aus dem dann 
Zukunftsszenarien für den „Hafen 2030“ 
entwickelt werden.

 Fest steht schon heute, dass die 
Digitalisierung von Häfen sowohl 
Zusammenarbeit als auch Investitionen 
voraussetzt. Die Häfen der Zukunft sol-
len offener und transparenter werden, 
zum Beispiel durch offenen Austausch 
von Daten. „In der Zukunft ist es mög-
lich, dass nur die Infrastruktur in den 
Häfen lokal ist, die künstliche Intelligenz 
jedoch ist global“ – so könnte etwa ein 
finnischer Hafen von Indien aus betrie-
ben werden, überlegt Saarikoski. 

Bootsrundfahrt und das Abschlus-
sessen im Hansemuseum rundeten das 
maritime Programm in Lübeck ab. 
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WIrTScHAFTSNAcHrIcHTEN |  | WIrTScHAFTSNAcHrIcHTEN

Zusammenschluß von 
Fortum und  
Uniper genehmigt
dIE EuroPäIScHE uNIoN hat der Übernahme von 
47 Prozent der Uniper-Aktien durch Fortum Oy 
ohne Auflagen zugestimmt. Somit steht dem Ab-
schluß der Transaktion nichts mehr im Wege, 
nachdem sich am 15. Juni auch die russische Kar-
tellbehörde FAS für den Verkauf ausgesprochen 
hat. Die EU-Kommission geht davon aus, dass der 
Wettbewerb auch nach dem Zusammenschluß 
stark bleiben wird. Fortum verpflichtet sich, kei-
ne ungerechtfertigten Preiserhöhungen auf dem 
Großhandelsstrommarkt durchzuführen. 

Da nun alle Bedingungen für Fortums öffent-
liches Übernahmeangebot an Uniper erfüllt sind, 
wird der Abschluss der Transaktion bis 27. Juni 
erwartet. Das Geschäft bringt Eon einen Erlös in 
Höhe von ca. 3,8 Mrd. Euro ein. 

R e c h t s a n w ä l t e

E R GM A N N

   Erneuerbare Energien

   Anlagenbau und Infrastruktur

   Umwelt und Verwaltung

   Immobilien und M&A

   Vertragsgestaltung

   Schiedsverfahren und Prozesse

Investitionen

Projekte

Transaktionen

in Finnland

www.bergmann.fi

In Deutschland steigen 
die Arbeitskosten,  
in Finnland sinken sie
lAuT ForScHuNg dES INSTITuTS für Makroökonomie und 
Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung haben 
sich die Arbeitskosten in Deutschland im vergangenen 
Jahr erhöht und sind damit höher als durchschnittlich in 
der Europäischen Union. Unterdessen sind sie in Finn-
land gesunken. In der EU weisen sich deutliche Unter-
schiede bei den Arbeitskosten auf. An der Spitze steht 
Dänemark mit einem durchschnittlichen Stundensatz 
von 43,60 Euro. In Deutschland stiegen die Arbeitskosten 
im Jahr 2017 um 2,8 Prozent und somit belegte Deutsch-
land Platz sechs (34,6 Euro / h). In Finnland sanken die 
Arbeitskosten um 0,8 Prozent und Finnland belegte mit 
33,40 Euro/h den neunten Rang. Bulgarien rangierte am 
Ende der Liste mit 11,9 Euro / Stunde. 

Im Euroraum stiegen die Arbeitskosten durchschnitt-
lich um 2,0 Prozent auf 29,3 Euro pro Stunde und in den 
EU-Ländern um 2,5 Prozent auf 26,6 Euro pro Stunde. 

Aquila Capital  
steigt in den finnischen 
Energiemarkt ein
dAS AuF AlTErNATIvE Anlagen spezialisierte Hamburger Invest-
mentunternehmen Aquila Capital übernimmt einen Onshore- 
Windpark in der Nähe der Stadt Kokkola im Westen Finnlands. 
Dies ist das erste Windenergie-Investment von Aquila Capital in 
Finnland, das das bereits bestehende Windenergieportfolio des 
Unternehmens in Skandinavien unterstützt. 

Der neue Windpark, der bereits seit März an das finnische 
Stromnetz angeschlossen ist, ist Teil von Aquilas Expansions-
strategie im Bereich erneuerbarer Energien. Die finnische 
Region ist dank ihrer geografischen und stabilen politischen 
Rahmenbedingungen ein sicherer Schritt zur europaweiten 
Energiewende. Der Plan ist, dass der Windpark von der staat-
lich garantierten Einspeisevergütung über zwölf Jahre profi-
tiert, sodass die Rentabilität langfristig gesichert ist. Dies ist 
besonders für Anleger lukrativ.  
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dIE WElT IN zAHlEN | 

Deutschland  
und Finnland  
im Vergleich

geburtsrate 2016:

52 814792 131

Haferanbau in 2016:

0,536  
Mil. Tonnen

1,0  
Mil. Tonnen

11 737

Ehescheidungen in 2017:

153 500 13 485

Eheschließungen in 2016:

26 503410 426

Anzahl an Seen (über 1ha):

12 000+ 187 888

bootsführerscheine:

10  verschiedene  
            Kategorien

Wird nicht  
benötigt

Anzahl bäckereien in 2016:

670

durcHSTArTEr dEr zuKuNFT | 

ICEYE Oy ist ein finnischer Hersteller von Mikrosatel-
liten. Das Unternehmen wurde 2014 als Spin-Off der 
Rad-Technologieabteilung der Aalto Universität in Hel-
sinki gegründet und hat seinen Sitz in Espoo, etwa eine 
halbe Stunde von der Hauptstadt Finnlands entfernt. 

ICEYE produziert Mikrosatelliten, die 
im Gegensatz zu traditionellen Sa-
telliten nur 2–3 Meter groß sind und 
Bilder mithilfe von Radar erzeugen. 
Dies hat vor allem zwei Vorteile: die 

Bilder können bei beliebigen Licht- und 
Wetterbedingungen aufgenommen wer-
den und werden zudem in einem Rhyth-
mus von zwei Stunden – normalerweise 
zwei Tage – produziert.

Rafal Modrzewski (CEO) und Pek-
ka Laurila (CSO) studierten zusammen 
an der Aalto-Universität in Helsinki und 
arbeiteten dort gemeinsam an diesem 
Mikrosatellitenprojekt. Sie sahen so viel 
Potenzial darin, dass sie es nach ihrem 
Studium weiterführten und 2014 ein 
Unternehmen gründeten. Ihr Ziel war 
es, ihre neu entwickelte Technologie für 
praktische Lösungen zu nutzen. Das 
Unternehmen startete in sehr kleinem 
Rahmen. 2015 flog das kleine Team in 
einem Flugzeug mit dem Radarbildge-
rät über Oulu im Norden Finnlands und 
testete die Radartechnologie zum ersten 
Mal. Nur drei Jahre später, im Januar 
dieses Jahres, flog das erste Radarbild-
gerät in den Weltall. „Radar auf Mikro-
satelliten? Vor ein paar Jahren undenk-
bar.“, sagt Josef Aschbacher, Director 
of Earth Observation, European Space 
Agency.

Der Name des Unternehmens ist eine 
Kombination der Worte „Ice“ und „Eye“; 
„Eisauge“. Das ursprüngliche Ziel des 
Unternehmens war es, die Bewegungen 
von Eis in den nördlichen Meeresgebie-
ten zu verfolgen. Inzwischen ist dies aber 
nur eine von vielen. Besonders effektiv 
ist die SAR-Technologie (synthetischer 
Apertur-Radar) im Fall von Naturkata-
strophen. Traditionelle Satellitenbilder 
können weder durch Rauch, Wolken noch 
nachts produziert werden, wohingegen 
Radar dies möglich macht und somit je-
derzeit aktuelle Bilder liefern kann. Des 
Weiteren können anhand der regelmä-
ßigen Satellitenbilder z.B. auch Meere 
überwacht und illegale Fischer entdeckt 
werden. „Unser Gesamtziel ist es, den 
Menschen Informationen zu liefern und 
ihnen so zu besseren Entscheidungen zu 
verhelfen.“, betont Pekka Laurila, CSO.

ICEYE bietet weltweit Dienstleistun-
gen sowohl auf staatlicher, als auch 
kommerzieller Ebene an. In Deutsch-
land konzentriert sich ICEYE aktuell un-
ter anderem auf die Unterstützung des 
Staates, wie etwa durch Meeresüber-
wachung. „In Zukunft sollen die Anwen-
dungsmöglichkeiten ausgeweitet werden 
auf den Finanzsektor, Landwirtschaft 
und Katastrophenhilfe, und dabei werden 
deutsche globale Unternehmen wichtige 
Partner für ICEYE sein.“, so Laurila. 

Ein Weltallprojekt mit einem hohen Ziel:  
DIE WELT VERBESSERN

Außerdem finde ich es toll, Kollegen rund um den Globus 
sitzen zu haben, an die ich mich immer wenden kann. Vie-
le von ihnen habe ich bereits in der Vergangenheit bei Er-
fahrungsaustauschen und auf Weltkonferenzen kennen-
lernen können. Jedes Mal wieder ein tolles Erlebnis!

Im laufe meiner AHK-laufbahn hat sich  
am besten bei mir eingeprägt… 
Wenn die zufriedenen deutschen Kunden sich für unsere 
konkrete Hilfe hier vor Ort bedanken. Jedes europäische 
Land hat seine bürokratischen Hürden, und da sind die 
deutschen immer besonders dankbar, wenn wir diese zu-
sammen bewältigen. 

Am meisten freue ich mich auf… 
zwei Ereignisse jetzt im Herbst: mein eigenes 10-jähriges 
Jubiläum bei der AHK und unsere H18-Veranstaltung zur 
Feier des 40-jährigen Jubiläums der Kammer und unser 
H.18 next economy forum.. 

zu meinen Hauptaufgaben gehört… 
die Beratung von deutschen Unternehmen bei der Ab-
wicklung Ihrer Projekte in Finnland. Meine Schwerpunkt-
gebiete sind dabei die internationale Besteuerung von 
entsandten Mitarbeitern und alles rund um das Thema 
Ertragssteuer. Dabei reichen meine Aufgaben von der 
Erstberatung und Ermittlung der steuerlichen Verpflich-
tungen über die konkrete Lohnsteuerberechnung und Ab-
gabe von monatlichen und jährlichen Arbeitgebermeldun-
gen bis zum Einreichen von Ertragssteuererklärungen.

Nebenbei bin ich auch für etwas kreativere Aufgaben 
zuständig, wie die Organisation unserer internen Betrieb-
sausflüge und Weihnachtsfeiern und der Pflege unserer 
grünen Oase im Hinterhof.

Am meisten gefällt mir an meiner Arbeit…
die Vielseitigkeit der Aufgaben in diesem internationalen 
Umfeld. Als ich von zehn Jahren bei der Kammer ange-
fangen habe, sagte man mir, dass kein Tag wie der andere 
sein würde, und das hat sich bestätigt. 

STECKBRIEF:
Name: Petra Steffen
Position: Senior Advisor in der Steuer- 
abteilung, stellv. Abteilungsleitung
Seit wann bei der AHK: 2008

Die Mitarbeiter hinter  
den Kulissen kennenlernen

 | dIE mAcHEr

+358 9 6122 1220
petra.steffen@dfhk.fi 
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Weitere Informationen (zum Beispiel 
SWOT-Analyse, Branchenberichte)  
finden Sie unter www.gtai.de/finnland
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Kurze Wachstumsphase verliert schon wieder an dynamik
Rechtzeitig vor der finnischen EU-Ratspräsidentschaft in der 
zweiten Jahreshälfte 2019 scheint in dem nordischen Land al-
les in bester Laune. Wenn Finnland laut aktueller Frühjahres-
prognose der Europäischen Kommission 2018 um 2,5 Prozent 
wachsen wird, kompensiert das Land endlich die Folgen der 
internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise von 2009. 

Die finnischen Unternehmen profitieren 2018 von der  
guten Auftragslage und investieren wegen der hohen  
Kapazitätsauslastung von rund 80 Prozent weiter. Die Brutto-
anlageinvestitionen wirken deshalb auch 2018 als Wachstum-
streiber, wenn auch im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr mit 
derselben Intensität. 

Aber schon bald wird sich die gute Stimmung in Finnlands 
Wirtschaft etwas abkühlen. Zunehmend vermiesen der Han-
delskonflikt der USA mit Europa und China, die Unsicher-
heit über die Gestaltung und Folgen des Brexits sowie der 
steigende Ölpreis die bis dato positive Stimmung der euro-
päischen Unternehmen und werden damit den finnischen 
Außenhandel treffen, der immerhin rund 77 Prozent der Wirt-
schaftsleistung des Landes ausmacht.

Nicht zu erwarten sind außergewöhnliche Impulse durch 
den Privatkonsum, der wegen geringer Lohnanstiege und 
steigender Inflation nur moderat wächst. Zurückhaltend in-
vestiert auch der finnische Staat, der sich in einer Phase der 
Haushaltskonsolidierung befindet, um die Staatsschulden-
quote des Landes 2019 wieder unter das Maastricht-Kriteri-
um von 60 Prozent zu drücken.

Solides Investitionswachstum mit nachlassender dynamik
Wie im Vorjahr werden Finnlands Bruttoanlageinvestitionen 
auch 2018 der Haupttreiber der finnischen Wirtschaftsent-
wicklung sein, allerdings wegen des abflauenden Hochbau-
booms mit abgeschwächter Dynamik. Im Frühjahr 2018 ist die 
Lage bei finnischen Unternehmen gut: hohe Auftragsbestän-
de bei starker Produktion und eine Kapazitätsauslastung von 
über 80 Prozent. Das bedeutet neue Investitionen in Maschi-
nen und Anlagen, deren Realwachstum die finnische Regie-
rung für 2018 und 2019 mit 2,9 Prozent beziehungsweise 5,0 

Finnlands Wirtschaftswachstum 
2018 im zenit
Nach neun Jahren kompensiert Finnland 2018 als eines der letzten Länder der 
Europäischen Union (EU) die Folgen der internationalen Finanzkrise. Die zunehmend 
schwierige außenwirtschaftliche Lage nimmt dem Wachstum nun den Schwung.

Prozent angibt, sowie steigende Investitionen in Forschung 
und Entwicklung um 5,0 beziehungsweise 5,3 Prozent.

Überraschungen könnten die zahlreichen Großprojekte 
bereithalten, die in der Forstindustrie geplant werden, aber 
noch nicht final entschieden sind. Größere Verkehrsprojek-
te sind wegen einer fehlenden Ausbaustrategie vorerst nicht 
zu erwarten. Risikobehaftet ist der Investitionsausblick für 
die nächsten Jahre wegen der angespannten Situation des 
Freihandels.

großer optimismus treibt finnischen  
Privatkonsum trotz hoher Immobilienkredite
Nach der Lohnzurückhaltung im vergangenen Jahr freuen 
sich Finnlands Arbeitnehmer 2018 über Gehaltszuwächse, die 
das Realeinkommen laut EU-Prognose 2018 um 0,2 Prozent 
und 2019 um 0,7 Prozent steigen lassen. Der Optimismus fin-
nischer Haushalte und die sinkende Arbeitslosigkeit treiben 
den Konsum weiter an - trotz ebenfalls zulegender Inflation. 
Der Privatkonsum wird der Prognose zufolge 2018 mit 1,8 
Prozent etwas stärker zulegen als im Jahr zuvor. Die Absat-
zerwartungen des Einzelhandels sind so hoch wie zuletzt 
2012. Beim Einzelhandelskonzern K-Gruppe sind im ersten 
Quartal 2018 der Lebensmittelabsatz und die operative Marge 
im Vergleich zur Vorjahresperiode kräftig gestiegen.

Allerdings sorgen die steigenden Immobilienpreise in 
den Ballungsräumen auch für eine höhere Schuldenlast der 
Haushalte. Die Finanzaufsicht Finanssivalvonta erhöht daher 
die Anforderungen an Immobilienkredite. Weil die Kredite in 
Finnland schwächer gegen Zinsschwankungen abgesichert 
sind als in Deutschland, können die in den nächsten Jahren 
steigenden Zinsen die Schuldenbelastung der Haushalte er-
höhen und damit ihr Konsumpotenzial einschränken. 

Finnische Wirtschaft baut Nettoexporte weiter aus
Erstmals seit 2010 verzeichnete Finnland 2017 wieder einen 
positiven Außenbeitrag. Der Nettoexport wird sich nach Ein-
schätzung der EU-Analysten 2018 und 2019 weiter erhöhen, 
trotz leicht abfallender Dynamik im Außenhandel. Während 
die Waren- und Dienstleistungsexporte 2018 und 2019 um 5,4 

beziehungsweise 4,8 Prozent steigen, 
werden die Einfuhren im gleichen Zeit-
raum lediglich um 3,9 beziehungsweise 
3,6 Prozent wachsen. Nach Einschät-
zung der Danske Bank profitiert Finn-
lands Export von der guten Auftragslage 
der Unternehmen und von der starken 
Produktion der Zellstofffabrik in ääne-
koski. 

Als wichtigster Handelspartner wird 
auch Deutschland davon profitieren. Die 
hohe Auslastung beim Kreuzfahrtschiff-
bau in Turku und die Pkw-Auftragsfer-
tigung sorgen weiterhin für ein hohes 
Niveau im Deutschland-Handel. Es wird 
erwartet, dass angesichts der allgemein 
guten finnischen Wirtschaftslage auch 
die Importe von Industriegütern auf 
breiter Front zulegen. 

2,6 2,5 2,3

3,5
3,9

3,6

6,3

3,9

3,2

2017

2018 2)

2018 2)

BIP Einfuhr 1) Bruttoanlageinvestitionen Privater Verbrauch

1,6 1,8 1,8

1) Waren und Dienstleistungen; 2) Prognose
Quellen: Finnisches Finanzministerium, EU-Prognose (Frühjahr 2018)

Wirtschaftliche Entwicklung 2017 bis 2019 in Finnland  
(reale Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %)
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Junge Handelsgilde fördert 
wirtschaftliche Kontakte zwischen 
Deutschland und Finnland

SUoMI

Amer Sports oyj 
Helsinki 
tekstiili- ja vaatetusteollisuus
www.amersports.com

Ampner oy
Vaasa
arkkitehti- ja insinööritoimistot
www.ampner.com

contiTech Finland oy
Tampere
kumi- ja muoviteollisuus
www.contitech.fi 

Ekokamu oy
Hämeenlinna
elektroniikkateollisuus
www.ekokamu.com 

goSleep oy
Pieksämäki 
majoitustoiminta
www.gosleep.fi

HT laser oy
Keuruu 
metalliteollisuus
www.htlaser.fi 

Kirami oy
Sastamala 
lifestyle
www.kirami.fi

Fibres online oy
Helsinki
ohjelmistotuotanto
www.fibresonline.com

oy Soya Ab
Tammisaari 
elintarvike- ja juomateollisuus
www.soya.fi

Scitech-Service oy 
Helsinki
paperiteollisuus
www.scitechservice.com

Serres oy
Kauhajoki As 
sairaalateknologia ja  
terveydenhuolto
www.serres.fi 

Space Systems Finland oy
Espoo 
ohjelmistotuotanto
www.ssf.fi

Suomen Tekniset Harjat oy
Ylöjärvi 
kumi- ja muoviteollisuus

Tamro oyj
Vantaa 
sairaalateknologia ja  
terveydenhuolto
www.tamro.com

Wapice oy
Vaasa
tietojenkäsittely, tietokannat,  
IT-palvelut
www.wapice.com

villada Travel group oy
Helsinki
matkailu ja vapaa-aika
www.villadaholidays.de

SAKSA

Hochschule dual
München
koulutus
www.study-work-international.de 
www.hochschule-dual.de

Umsatzpiloten Alberth und 
 Welzel GbR
Ostfildern
yrityskonsultointi
www.umsatz-piloten.de

Toivotamme seuraavat yritykset uusina jäseninä  
tervetulleiksi Kauppakamariimme.

Im vergangenen Jahr 2017 feierte Finnland 100 Jahre 
Unabhängigkeit. Passend zu diesem Anlass wurde die 
Finnisch-Deutsche Handelsgilde zu Hannover gegründet. 
Sie dient Geschäftsleuten, die an der Entwicklung der fin-
nisch-deutschen Beziehungen interessiert sind, als Treff-

punkt und Kontaktforum.

Privatpersonen fördern deutsch-finnische Wirtschaft 
Anlässlich der Feierlichkeiten zur 100-jährigen Unabhängig-
keit Finnlands wurde im Januar 2017 die Finnisch-Deutsche 
Handelsgilde zu Hannover als jüngste der Finnisch-Deut-
schen Handelsgilden in Deutschland gegründet. Ziel der Gil-
de ist es, die freundschaftlichen, beruflichen und geschäftli-
chen Kontakte der Führungskräfte in der finnisch-deutschen 
Wirtschaft mithilfe passender Veranstaltungen und Vorträge 
zu fördern.

Initiatoren der Gilde waren die Deutsch-Finnin Katarii-
na Rohrbach der Deutschen Messe AG, die Finnin Hannele 
Zilm-Schulz von der Beratungsgesellschaft FinDeConnect 
sowie der ehemalige Leiter der Mittelstandsabteilung des 
Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums Ulrich Peter-
sen. Gemeinsam haben sie, dass sie sich seit Jahren mit fin-
nisch-deutschen Wirtschaftskontakten befassen. Schirmherr 
der Handelsgilde ist der finnische Honorarkonsul in Hanno-
ver und Vorstandsvorsitzende der Concordia-Versicherung, 
Dr. Heiner Feldhaus.  

Nach ihrer Gründung hatte die Gilde acht Mitglieder –  
ein Jahr später sind es schon 12. Mitglieder sind Unter-
nehmerinnen und Unternehmer, Agenturen, Konzerne, 
Repräsentanten der öffentlichen Verwaltung sowie andere 

Entscheidungsträger, die Interesse an finnisch-deutschen 
Wirtschaftsbeziehungen haben.

veranstaltungen zum Kontakte knüpfen
Die Gilde bietet Vorträge, Events und Informationen. Ein jähr-
liches Highlight ist das Treffen auf dem finnischen Weih-
nachtsmarkt in Hannover. Das Ziel ist es, Mitgliedern Mög-
lichkeiten zu schaffen, neue persönliche und geschäftliche 
Kontakte untereinander zu knüpfen und im weiteren Rahmen 
zu helfen, Kenntnisse über beide Länder zu erweitern und so 
zur Völkerverständigung in Europa beizutragen. 

Besonders hilfreich hierbei ist die enge Zusammenarbeit 
sowohl mit der Deutsch-Finnischen Gesellschaft Nieder-
sachsen, der Finnischen Botschaft in Berlin als auch der 
Deutsch-Finnischen Handelskammer in Helsinki. Diese 
werden getragen von persönlichen Kontakten, und so war 
es selbstverständlich, dass Gildevertreter unter anderem 
bei den Feierlichkeiten des 40. Gründungsjubiläums der 
Deutsch-Finnischen Handelskammer vertreten waren.

Die Gilde ist zudem Mitglied des „Team Finland Germany“, 
einer Expertengruppe, die die finnische Botschaft zur Verbes-
serung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Finnland und 
Deutschland berät. 

online ist die Finnisch-Deutsche 
Handelsgilde zu Hannover unter  
www.fdhg-hannover.de zu finden.
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ContiTech Finland Oy
Continental-konserniin kuuluva ContiTech Finland Oy on suomalainen kuljetin-
hihnavalmistaja, joka on aloittanut tehdastoimintansa Tampereella jo vuonna 
1916. ContiTech panostaa kuljetinhihnojen luotettavaan, kustannustehokkaa-
seen ja ympäristöystävälliseen toimintaan ja tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia 
ratkaisuja, jotka soveltuvat monille teollisuudenaloille. 

YHTEYSTIEDOT: 
Sven Meier | +358 20 721 7200  
info@cbg.contitech.fi | www.contitech.fi

Ekokamu Oy 
Ekokamu Oy kehittää ja kaupallistaa uut-
ta suomalaista bioastiaa, jonka avulla bio-
jätteiden kierrätys kotikeittiöissä helpottuu. 
Laitteen toiminta perustuu integroituun il-
mapumppujärjestelmään, jonka avulla bio-
jätteen pilaantuminen estetään. Ekokamu 
on hygieeninen ja samalla myös tyylikäs ta-
pa kierrättää. Tavoitteena ovat kansainvä-
liset markkinat ja erityisesti Saksa - kaikki 
alan kontaktit ja yhteistyöehdotukset terve-
tulleita!  

YHTEYSTIEDOT:
Elina Voutilainen | +358 40 552 7411
elina.voutilainen@ekokamu.com
www.ekokamu.com

HT Laser Oy 
 
HT Laser on teollisuuden järjestelmätoimittaja ja joustavasti palveleva kumppa-
ni. Erikoisosaamistamme ovat kokoonpanot ja komponenttivalmistus sekä tar-
peiden mukaan jalostetut leikkeet. Tarjoamme kokonaisvaltaisesti leikkauksen, 
särmäyksen, hitsauksen, koneistuksen, pintakäsittelyn, kokoonpanon ja tuo-
tekehityksen palvelut. Palvelemme kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa se-
kä Puolan Poznanissa. Olemme kasvava perheyritys, liikevaihtomme oli vuonna 
2017 lähes 60 miljoonaa euroa. Työllistämme yli 400 henkilöä. 

YHTEYSTIEDOT: 
Matti Seppälä | +358 40 355 8939 
matti.seppala@htlaser.fi | www.htlaser.fi

Kirami Oy 
Kirami Oy on vuonna 2001 perustettu perheyritys, 
joka tunnetaan korkealaatuisista, puulämmittei-
sistä kylpytynnyreistä. Kirami on Euroopan suurin 
paljujen valmistaja - vuosittain ympäri Eurooppaa 
myydään yli 5 000 Kiramin valmistamaa allasta. 
Paljujen lisäksi yrityksellämme on Outstanding 
by Kirami -tuoteperhe, johon kuuluu pihasisus-
tustuotteita, grillejä ja ulkotulia. Jälleenmyyjäver-
kostomme ulottuu jo useisiin Euroopan maihin, 
mutta etsimme uusia yhteistyökumppaneita eri-
tyisesti Saksasta. 

YHTEYSTIEDOT: 
Taina Hujo-Oittinen | +358 45 122 5783 
taina.hujo-oittinen@kirami.fi | www.kirami.fi/de

Maritim Hotels
Maritim Hotels on Saksan suurin yksityisomis-
tuksessa oleva hotelliketju, johon kuuluu 33 ho-
tellia Saksassa. Ketjuun kuuluvat niin kaupun-
ki- ja lentokenttähotellit keskeisillä paikoilla kuin 
myös hotellit lomakohteissa meren, järven tai 
puiston äärellä. Maritim on nykyisin Saksan mer-
kittävin yksityinen kongressipalvelujen tarjoaja 
ja panostaa erityisesti palvelun laatuun sekä vie-
raanvaraisuuteen. Lisätietoja osoitteessa www.
maritim.com 

YHTEYSTIEDOT:
Åsa Hartzell | +46 31 708 1880 
info.vki@maritim.com | www.maritim.com

Villada 
Villada on suomalainen tasokkaiden lomahuviloiden välityspalvelu, joka tar-
joaa houkuttelevan vaihtoehdon perinteiselle hotellimajoitukselle. Villadassa 
yhdistyvät ensiluokkainen asiakaspalvelu sekä laadukas huvilavalikoima, joka 
kattaa yli 700 laatutarkastettua lomahuvilaa 9 eri maasta. Villadan suomen- ja 
saksankielinen asiakaspalvelu on saatavilla aina kohdevinkeistä ja huvilasuo-
situksista, lisäpalveluiden järjestämiseen sekä matkan aikana saatavilla ole-
vaan asiakastukeen. 

YHTEYSTIEDOT: 
Jonas Burow | +358 400 290 516
jonas@villadaholidays.de 
www.villadaholidays.de

TouKoKuuSSA 2018 ryHmä saksalaisia älyverkkomarkkinoiden asian-
tuntijoita vieraili seminaari- ja verkostoitumismatkalla Helsingissä. 
Seminaari järjestettiin Allas Sea Pool -merikylpylässä, jossa uimisen 
ja saunomisen lisäksi edistetään älykkäiden ratkaisujen kautta puh-
taampaa tulevaisuutta Itämeren rannalla.  

Teemana Suomessa olivat älykkäät sähköverkot, energiantuotan-
to, -jakelu ja -varastointi. Monissa näissä suomalaiset ovat edelläkä-
vijöitä. Esitykset alan kehityksestä, haasteista ja tavoitteista kuultiin 
muun muassa Työ- ja elinkeinoministeriöltä, Siemensiltä ja VTT:ltä. 
Seminaaria seuranneina päivinä järjestettiin suomalaisten ja saksa-
laisten välisiä tapaamisia, joissa teemat vaihtelivat tietojen jakami-
sesta alustaviin yhteistyökeskusteluihin.  

”Tapahtuma tarjosi sekä uutta tietoa että vahvisti käsitystämme 
alan tulevaisuudennäkymistä. Seminaarin sisältö sai myös oivalta-
maan, kuinka paljon potentiaalia ja uusia ratkaisuja älykkäät sähkö-
verkot ja hybridiratkaisut pitävät sisällään. Tilaisuudessa pääsimme 
myös verkostoitumaan alan ydintoimijoiden kanssa, joita olivat esi-
merkiksi älykkäiden verkkojen valmistajat ja asentajat,“ totesi Amp-
ner Oy:n toimitusjohtaja Tapio Majaniemi.

Saksalaisdelegaatio matkusti Suomeen osana Saksan teollisuus-
ministeriön vuosittain rahoittamaa ja Saksalais-Suomalaisen Kaup-
pakamarin toteuttamaa Energiatehokkuus-hanketta. 

LISäTIETOJA TAPAHTUMASTA: 
https://www.dfhk.fi/fi/saksaan-ja-maailmalle/ 
vienninedistaemismatkat/smart-grids/
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Suomalaiset älykkäiden 
sähköverkkojen 
asiantuntijoina
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Ampner Oy 
Ampner Oy tarjoaa tuotteita ja palveluita 
energialähteiden yhdistämiseen verkkoon 
sekä teollisuuden testausjärjestelmiä. Tar-
joamme älykkäitä ratkaisuja eri energialäh-
teiden hallintaan, testaukseen ja laadunvar-
mistukseen. Suunnittelemme, laskemme ja 
simuloimme sähkön liittämistä verkkoon, 
olipa energialähteenä vesi, tuuli, aurinko tai 
biomassa. Laajan energiateknologian osaa-
misen ansiosta pystymme räätälöimään 
palvelumme asiakkaan tarpeisiin – olipa  
kyseessä energiantuotanto, -jakelu tai  
-varastointi. 

YHTEYSTIEDOT: 
Tapio Majaniemi | +358 44 241 8118
tapio.majaniemi@ampner.com
www.ampner.com
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TEE SAKSASTA VALTTISI!

• saksankurssit ja -tutkinnot kaikilla tasoilla 3.9.2018—13.12.2018
• yksityis- ja pienryhmäopetusta ympäri vuoden
• saksan ryhmäkurssit verkossa tasoilla A1—B2

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

sprache@helsinki.goethe.org   puh. +358 44 7222701   www.goethe.de/suomi
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Yritysten taloudellinen tilanne 
on positiivinen, ja jopa 72 pro-
senttia yrityksistä odottaa liike-
vaihtonsa nousevan tänä vuon-
na. Tulosten mukaan Suomea 

pidetään arvokkaana innovaatioympäris-
tönä. 75 prosenttia yrityksistä, joilla on 
tutkimus- ja kehitystyötä Suomessa, on 
tyytyväisiä vallitseviin oloihin, ja 57 pro-
senttia yrityksistä pitää alihankkijoiden 
digitaalista kompetenssia Suomessa pa-
rempana kuin Saksassa. Myös kulutta-
jat tukevat Suomessa uusien tuotteiden 
markkinoille tuomista: 40 prosenttia yri-
tyksistä kokee, että kuluttajat ovat en-
nakkoluulottomampia Suomessa kuin 
Saksassa.

Toisaalta, lähes puolet kyselyyn osal-
listuneista yrityksistä on tyytymättö-
miä verotukseen. Lisäksi 40 prosenttia 
yrityksistä on tyytymättömiä työvoima-
kustannuksiin. Huomionarvoista on Kaikki 12 osanottajaa läpäisivät 

Liikesaksan tutkinnon
SAKSAN SuurläHETySTöSSä JärJESTETTIIN juhlatilaisuus Liikesaksan 
kokeen suorittaneille ja Helsingin Saksalaisen koulun abiturienteille 
1. kesäkuuta. Tilaisuudessa Saksan suurlähettiläs Detlef Lingemann 
jakoi todistukset Liikesaksan tutkinnon (Prüfung Wirtschaftsdeutsch 
International, PWD) suorittaneille. Tutkinto oli tänä vuonna erityisen 
suosittu, ja sen suoritti menestyksekkäästi kaikki 12 osanottajaa. 

Tänä vuonna parhaimman arvosanan saavutti Ulla Asantila. Sak-
salais-Suomalainen Yhdistys (DFV) lahjoitti hänelle erinomaisesta 
koetuloksesta 250 euron arvoisen Friedrich-E.-Russegger-palkin-
non. Onnittelut kaikille tutkinnon suorittajille! 

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

Yrityskyselyn tulokset:  
Suomi peittoaa Saksan 
digiosaamisessa 2-0
Teimme huhtikuussa 2018 kyselyn Suomessa toimiville 
saksalaisomisteisille yrityksille, jotka muodostavat 
Suomessa kolmanneksi tärkeimmän ryhmän 
ulkomaisista työllistäjistä. 

kuitenkin, että tyytymättömyys työvoima- 
kustannuksiin on vähentynyt vuodesta 
2016 seitsemällä prosenttiyksiköllä. 

Ammattitaitoisen työvoiman  
saatavuus hidastaa kasvua
Saksalaisyritykset palkkasivat Suomes-
sa vuonna 2017 enemmän henkilöstöä 
kuin vuotta ennen. Yritysten määrä, jot-
ka vähensivät henkilöstöä, puolittui jo 
vuonna 2016 suhteessa edelliseen ky-
selyyn – määrä on nyt laskenut vielä 30 
prosenttia. Yritysten myönteiset näky-
mät heijastuvat myös investointihaluk-
kuuteen, sillä joka kolmas yritys aikoo 
investoida enemmän vuonna 2018 kuin 
edellisvuonna.

Kasvun esteeksi nousee ammattitaitoi-
sen työvoiman saatavuus. 29 prosenttia 
yrityksistä ilmoittaa, että kasvua hidas-
taa jo nyt ammattitaitoisen työvoiman 
puute, 33 prosenttia on tyytymättömiä 
ammattitaitoisen työvoiman saatavuu-
teen Suomessa ja 30 prosenttia pitää 
jopa ammattitaitoisen työvoiman saata-
vuutta parempana työvoimapulan pa-
rissa kamppailevassa Saksassa kuin 
Suomessa. Lisäksi 83 prosentilla yri-
tyksistä on jonkin asteen vaikeuksia 
löytää Suomesta koulutukseltaan so-
pivia työntekijöitä, joilla on riittävä sak-
san kielen taito. 

TUTUSTU TUTKIMUKSEEN VERKKOSIVUILLAMME: https://www.dfhk.fi/
fi/tietopankki/julkaisut/ 

Kauppakamarille  
uusi viestintäjohtaja
bräNdäyKSEEN, vuorovAIKuTTEISEEN vIESTINTääN 
sekä henkilöiden väliseen H2H-viestintään erikoistu-
nut Lotta-Sofia Saahko on aloittanut Saksalais-Suo-
malaisen Kauppakamarin viestintäjohtajana 1. hei-
näkuuta. Lotta on tätä ennen toiminut itsenäisenä 
yrittäjänä. Hän on antanut sosiaalisen median kou-
lutusta lukuisille yrityksille sekä suunnitellut ja to-
teuttanut niille online-brändäysstrategioita ja kan-
sainvälisiä kampanjoita. Erityisen tärkeänä hän pitää 
puhuttelevaa viestintätapaa sekä avoimuutta, kor-
keaa laatua ja luotettavuutta.

Kansainvälinen tausta vahvuutena 
Tuore viestintäjohtaja on ehtinyt lapsuudestaan 
saakka asua jo viidessä maassa – Suomessa, Sak-
sassa, Kiinassa, Puolassa ja Isossa-Britanniassa. 
Viestintäjohtajan tehtävän perässä hän muutti Hel-
sinkiin Lontoosta saakka. ”Näin tässä tehtävässä 
niin paljon mahdollisuuksia ja jännittäviä haastei-
ta, että oli pakko tarttua tilaisuuteen”, hän summaa. 
Lotan erityisvahvuuksiin kuuluvat syvällinen tieto 
markkinoinnin ja viestinnän eri aloista. Suositussa 
blogissaan ja sosiaalisen median profiilissaan hän 
keskittyy ensisijaisesti uusiin mediasuuntauksiin. 
Monipuolista käytännön kokemusta tukevat Lontoon 
Shillington Collegessa suoritetut digitaalisen median 
ja graafisen suunnittelun tutkinnot.

verkkonäkyvyyttä visuaalisin keinoin
Tavoitteena on tuoda lisää visualisoitua ja interak-
tiivista sisältöä Kauppakamarin viestintään. ”Pro-
jektimme suuntautuvat tulevaisuuden aloihin – yh-
distämme suomalaisten digitaaliset ja innovatiiviset 
lähestymistavat sekä saksalaisten luotettavuuden ja 
taidot, minkä pitäisi heijastua vahvasti verkkoläsnä-
olossamme.” Tuumasta on jo ryhdytty toimeen, sillä 
hän on lähtenyt työstämään Kauppakamarille uutta 
viestintäsuunnitelmaa ja sosiaalisen median strate- 
giaa. ”Tulevaisuudessa medianäkyvyytemme kasvaa 
ja kehittyy entisestään ja sitä vahvistetaan erityisesti 
visuaalisin keinoin kuten kuvin ja videoin”, hän lupaa. 
Päämääränä on tavoittaa uudet kohderyhmät digitaa-
lisen viestinnän avulla ja vahvistaa Kauppakamarin 
näkyvyyttä.

Myös vapaa-ajallaan Lotta viettää aikaansa luovi-
en harrastusten parissa. Youtube- ja Instagram-toi-
mintansa lisäksi hän tanssii balettia ja jazzia sekä 
harrastaa teatteria. 

TAllINKSIlJA TArJoAA SAKSAlAIS-SuomAlAISEN Kauppaka-
marin jäsenille 10 % alennuksen Tallink Silja matkoille. 
Edut ja alennuskoodilta löytyvät jäsensivuilta. 

SAKSAlAIS-SuomAlAINEN KAuPPAKAmArI juhli 40-vuotispäi-
viään Lyypekissä kesäkuussa. 20. marraskuuta juhlimme 
Helsingissä tulevaa 40 vuotta: ”H.18: next economy forum” 
-tapahtumassa Saksan ja Suomen tunnetuimmat tulevai-
suustutkijat kertovat näkemyksistään ja osanottajat kohtaa-
vat tulevaisuustyöpajoissa. 

Tapahtuman päättää ”Die Party”, jossa saksalaiset juh-
laperinteet Oktoberfestistä joulumarkkinoihin kohtaavat sa-
man katon alla.  

H.18 – Next Economy Forum 
tulevaisuus ja perinne 
kohtaavat 20.11. Helsingissä
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SUoMALAISET 
ASIANTUNTIJoINA  
SAKSAN DIGITALISoINNISSA  
– teollisuudesta terveydenhuoltoon
Keväällä 2016 perustetun saksalais-suomalaisen digikumppanuuden 
tarkoituksena on viedä suomalaisia digiratkaisuja tarjoavia yrityksiä 
Saksaan. Ensimmäisessä vaiheessa on keskitytty teollisuuden prosessien 
digitalisointiin – seuraavaksi tähtäimessä on Saksan terveydenhuolto.

HANNovEr mESSE oN maailman suurin teollisuusalan messutapahtuma, joka järjeste-
tään vuosittain huhtikuussa. Hermes Award on arvostettu teollisuusalan palkinto, joka 
myönnetään vuosittain messuilla ensimmäistä kertaa näytteilleasettajana olevalle yri-
tykselle, jonka tuote on ”erinomainen teknologinen innovaatio”.
Lue lisää: www.hannovermesse.de

TIEDUSTELUT: riitta.ahlqvist@dfhk.fi

Jo vuonna 2017 Slushissa oli ennätysmäärä saksa-
laisosallistujia: 2 600 startupista saksalaisia oli 118 
(kolmanneksi eniten ruotsalaisten ja englantilaisten 
startupien jälkeen) ja 1 500 sijoittajasta saksalaisia 
oli 107 (toiseksi eniten ruotsalaissijoittajien jälkeen). 

”Suomen nousu huippulaatuisten startupien tuottajana on 
luonut jatkuvasti kasvavan tarpeen Suomen yrityksille luoda 
yhteyksiä Euroopan suurimpiin toimijoihin eri toimialoilla. Jo 
kolmatta vuotta jatkuva yhteistyömme Suomalais-Saksalai-
sen Kauppakamarin kanssa auttaa meitä yhdistämään Sak-
san markkinoille tähtääviä startupeja oikeisiin toimijoihin, 
sillä he tuntevat paikalliset markkinat“, sanoo Slushin toimi-
tusjohtaja Andreas Saari. 

Kauppakamari markkinoi Slushia startupeille yhdessä 
kumppaneidensa Nordrhein-Westfalenin, Baden-Württem-
bergin, Mecklenburg-Etu-Pommerin ja Hannoverin kans-
sa: viime vuonna 21 saksalais-startupia tuotiin tutustumaan 

Suomen startup-ympäristöön ja esittäytymään sijoittajille. ”Tä-
nä vuonna haluamme tuplamäärän yrityksiä mukaan”, sanoo 
Kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jan Feller. ”Slush on uu-
siutunut – sijoittajakontaktien lisäksi verkottaudutaan osaami-
sen ja tuotekehityksen vahvistamiseksi. Slush tarjoaa entistä 
paremmat puitteet löytää kumppaneita matchmaking-työka-
lun, side eventien ja meeting arean avulla.”

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari järjestää myös tä-
män vuoden Slushin yhteydessä saksalaisille startupeille mat-
kan, jonka aikana ne tutustuvat Suomen startup-maailmaan ja 
valmistautuvat Slushiin. Slushin ensimmäisenä päivänä (4.12.) 
saksalais-startupit pitchaavat Germany @ Slush -side-eventis-
sä Kokoustamossa. Osa yrityksistä on tavattavissa myös Sak-
san osastolla Slushissa. 

GERMANY @ SLUSH: https://www.dfhk.fi/fi/startupit/saksa-slush/
LISäTIETOJA: jan.feller@dfhk.fi

ArT 4.0 – Verkostoitumismatka taidealan toimijoille
SAKSAlAIS-SuomAlAINEN KAuPPA- 
KAmArI, saksalaisten gallerioiden ja tai-
dekauppiaiden liitto sekä Suomen Sak-
san-instituutti yhteistyökumppaneineen 
järjestivät kesäkuussa Suomeen suun-
tautuneen verkostoitumis- ja seminaa-
rimatkan saksalaisille taideteollisen ja 
luovan alan yrityksille sekä muille toi-
mijoille. Erityisesti nykytaiteeseen kes-
kittyneen tapahtuman tarkoituksena 
oli luoda kohtaamisia alan suomen- ja 
saksankielisten ammattilaisten välil-
le, auttaa heitä verkostoitumaan ja tu-
tustumaan suomalaisiin studioihin, gal-
lerioihin, taidekokoelmiin sekä muihin 
mahdollisiin yhteistyökumppaneihin. 
Tapahtumaa rahoitti Saksan liittovaltion 
talous- ja energiaministeriö ja se toteu-
tettiin osana pienille ja keskisuurille yri-

tyksille suunnattua vienninedistämisoh-
jelmaa.

Saksalaisten ja suomalaisten am-
mattilaisten välisiä yhteyksiä solmittiin 
peräti 21:ssa yksittäisten toimijoiden 
välisessä tapaamisessa. Näiden lisäksi 
matka koostui alan seminaarista, yhtei-
sistä museo- ja galleriakäynneistä se-
kä vierailuista taidekeräilijöiden luona. 
Vaikka digitalisaatio olikin tärkeä aihe 
”ART 4.0” -seminaarissa, osoitti konk-
reettisen vuorovaikutuksen määrä hen-
kilökohtaisten tapaamisten edelleen 
olevan onnistuneen verkostoitumisen 
keskiössä.

Ensimmäistä kertaa järjestetty ta-
pahtuma osoittautui menestykseksi: 
”Olimme todella innoissamme semi-
naaripäivästä. Varsinkin digitalisaatios-

sa voimme ottaa oppia suomalaisista, ja 
erityisen mielenkiintoinen olikin lisät-
tyä todellisuutta hyödyntävää ARTAP-so-
vellusta esittelevä Helsinki Contempo-
rary -gallerian puheenvuoro”, kiittelee 
Galerie Rother Winterin toimitusjohta-
ja Christine Rother. Suomen-vierailun 
aikana jokaiselle osallistujalle saatiin 
järjestettyä vähintään yksi lupaava kah-
denvälinen tapaaminen, jota pyritään 
aktiivisesti seuraamaan ja syventämään. 
Suunnittelupöydälle ovat myös jo pääty-
neet ensimmäiset saksalais-suomalai-
set yhteishankkeet ja näyttelyt. 

LISäTIETOJA:  
Mikaela Jaanti | 050 555 5308  
mikaela.jaanti@dfhk.fi

gErmANy @ SluSH 4.–5.12.

Industrie 4.0 -ohjelma  
päättyy lokakuussa
Alkuvuonna 2017 startannut Industrie 
4.0 -ohjelma päättyy lokakuussa. Takana 
on satoja 1-on-1-tapaamisia ja kymme-
niä projektineuvotteluja: erityisen pal-
jon kiinnostusta Saksassa on herättä-
nyt AR-ratkaisuja tarjoava Augumenta ja 
RFID-/NFC-ratkaisuja mm. logistiikkaan 
ja kulkuvälineisiin tarjoava Confidex. Di-
gitaalisia oppimisympäristöjä tarjoava 
Valamis päätyi jopa avaamaan toimipis-
teen Saksaan ohjelman aikana.

Huhtikuussa myös Saksan teollisuus- 
ja teknologiaministeriö BMWi huomioi 
ohjelman, kun se kutsui ohjelman osan-
ottajia ministeriöiden välisiin keskus-
teluihin Saksan digitalisaatiosta. ”Kes-
kustelut jatkuvat lokakuussa. Suomi on 
selvästi saanut ministeriötason huomion 
digiosaamisellaan”, digikumppanuuden 

ohjausryhmän jäsen ja Keskuskauppa-
kamarin johtava digitalisaatioasiantunti-
ja Ilkka Lakaniemi sanoo.

eHealth-ohjelma alkaa 2019
Kun Industrie 4.0 -ohjelma saadaan 
päätökseen, aloitetaan toimenpiteet 
eHealth-ohjelman puitteissa: siihen va-
litaan pieni ryhmä suomalaisia digiyri-
tyksiä, jotka viedään Saksan valtaville 
terveydenhuoltomarkkinoille. Saksassa 
on julkisen terveydenhuollon lisäksi sa-
toja yksityisiä sairaaloja. Saksa on mm. 
maailman 3. suurin medtech-valmistaja, 
jonka asiakkuudet ovat kansainvälisiä: 
menemällä Saksaan aukeavat ovet maa-
ilmalle. 

LUE LISää DIGIKUMPPANUUDESTA: www.digipartnerschaft.fi
KYSY LISää EHEALTH-OHJELMASTA: jan.feller@dfhk.fi

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari on Slushin yhteistyökumppani,  
ja tuo kymmeniä saksalaisia startupeja uudistuneeseen tapahtumaan.
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Kahdeksan kysymystä…
marjukka Nyberg

Marjukka Nyberg on M-Brain Oy:n perustaja ja entinen  
toimitusjohtaja (1999−2012). Tällä hetkellä hän istuu yhtiön 

hallituksessa ja keskittyy tuotteiden konseptointiin, 
kumppanuuksien kehittämiseen sekä maineenhallinnan 

tutkimustyöhön. M-Brain on globaalisti toimiva 
tietopalveluyritys, jonka palvelut koostuvat seuranta-, 

analyysi-, konsultointi- ja teknologiaratkaisuista. 
Yrityksen kehittämän big data -ratkaisun avulla 
voidaan analysoida satoja miljoonia verkkolähteitä,  
yli 2 000 printtimedialähdettä ja yli sataa 
televisio- ja radiouutislähetystä, 68 eri kielellä,  

vuorokauden ympäri.

liike-elämässä olen oppinut, että… 
…ihmisten eli sekä asiakkaiden että kol-
legojen ja työntekijöiden sielunelämän 
ymmärtäminen on kaikista tärkeintä. 
Lähes yhtä tärkeäksi nostaisin päätök-
senteon taustalla olevan tiedon laadun, 
sillä laadullisesti parempi tieto johtaa 
parempaan päätöksentekoon.

Tietopalvelujen suurimmat mahdolli-
suudet tulevaisuudessa ovat…
…että keksitään keinoja näännyttävän 
suurien tietomassojen tiivistämiseen, 
olennaisen löytämiseen ja ennakoivan 
tiedon tuottamiseen. Tämä voi tapahtua 
vain tekoälyn ja ihmisaivojen yhteistyön 
turvin.

Saksalaisissa arvostan… 
…luotettavuutta, sääntöjen noudatta-
mista ja ennakoitavuutta – nimenoma-
an työelämässä nämä ovat korvaamat-
tomia ominaisuuksia. 

Saksalaiset voisivat oppia  
suomalaisilta…

…tilannekohtaista heittäytymistä 
ja spontaaniutta.

Marjukka Nyberg (s. 1951) on ollut Kauppakamarin hallituk-
sen jäsen kesäkuusta 2018 lähtien. Tätä ennen hän oli val- 
tuuskunnan jäsen (2014−2018).

Saksan-matkaajille ehdotan… 
…matkustamista ympäri Saksaa. Tällöin 
ymmärtää miten moninainen ja monesta 
erilaisesta osakulttuurista, maantieteel-
lisestä alueesta ja väestöryhmästä maa 
koostuu. 

Suomen-kävijöille suosittelen… 
…hakeutumista metsään; jos ei ole 
nuuskinut, kuunnellut ja tuntenut suo-
malaista metsää, jota on myös lähellä 
asutuskeskuksia – aarniometsistä puhu-
mattakaan – ei tiedä mitä villi luonto on.

Saksan kielen kaunein sana on… 
Kauneimmasta en tiedä, niitä on niin 
paljon... Käyttökelpoisin saksan sana  
lienee ”genau” (suom. tismalleen, aivan), 
koska sillä osoittaa ymmärtävänsä ja 
kuuntelevansa puhujaa sekä antaa sak-
salaiselle varmuuden viestin perilleme-
nosta. 

rentoudun vapaa-aikanani…
…kuuntelemalla musiikkia tai soittamal-
la Bachin tai Beethovenin pianoteoksia, 
tai leikkimällä pojantyttärieni kanssa tai 
silittelemällä mäyräkoiraani! 

Vasta perustetun Saksalais- 
Suomalaisen Kauppakamarin 
oli palkattava lisää henkilös-
töä jo perustamisvuoden 1978 
lopulla ja muutettava pian uu-

siin tiloihin Kalevankadulla. Jäsenmäärä 
kasvoi yhtä nopeasti: Saksalais-Suoma-
laisen Yhdistyksen (DFV) aikana jäse-
niä oli noin 250, ja vuoden 1979 loppuun 
mennessä ylittyi neljänsadan jäsenen 
rajapyykki.

Uusien sääntöjen mukaan alkoivat 
Russeggerin seuraajasta Pöyhösestä 
lähtien kaksivuotiset puheenjohtajakau-
det. Kun toimitusjohtaja Erik von Knorre 
palasi Saksaan vuonna 1986, hänen seu-
raajakseen tuli Dieter Tscherning.

Lyypekin juhlakokouksessa 1988 voi-
tiin katsoa Kauppakamarin dynaamis-
ta kehitystä. Poliittiset edellytykset olivat 
vakiintuneet, Saksa harjoitti edelleenkin 
menestyksekästä idänpolitiikkaa, Suo-
mi korjasi johdonmukaisen luottamus-
ta rakentavan politiikkansa satona täysin 
normalisoituneet suhteet Neuvostoliit-
toon. Vuodesta 1986 lähtien Saksa oli 
jälleen 17,0 prosentin osuudella Suomen 
tärkein tuontimaa, mutta Suomikin sai 
kokoonsa nähden korkean aseman Sak-
san liittotasavallan kauppatilastoissa.

1978–1998 / Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin 
ensimmäiset 20 toimintavuotta 

Kauppakamarin perustamisesta 
Saksojen yhdistymiseen

uudet olosuhteet Itä-Euroopan  
avautumisen kautta
Berliinin muurin kaatuminen vuonna 
1989 säilyy symbolina Euroopan kahti-
ajaon loppumiselle. Suomella oli tär-
keä asema tiedon välittäjänä ja ihmisten 
kohtauspaikkana erityisesti näitä tapah-
tumia edeltävänä aikana. Molempien 
maiden hallitukset puhuivat intensiivi-
sesti Skandinavian maiden EU-jäsenyy-
den puolesta ja vuodesta 1995 lähtien 
Suomi on ollut EU:n jäsen.

Itä-Euroopan valtionkaupan loppu-
essa Suomi onnistui eurooppalaisen 
mittapuun mukaan erittäin nopeassa 
talouden rakennemuutoksessa – sen 
kääntöpuolena ilmeni teollisuuden suur-
työttömyyttä. Suomen talouden murrok-
sen vuoksi Saksan suhteellinen osuus 
Suomen Saksan-tuonnista laski (1997: 
14,5 %). Suomen markan devalvointi, 
yleinen rationalisointi ja kustannusten 
lasku edistivät kuitenkin Suomen vien-
tiä. Saksa nousi – ennen kaikkea säh-
köteknisten laitteiden viennin kasvun 
myötä – vuodesta 1991 lähtien Suomen 
tärkeimmäksi vientimaaksi (1997: 11 %). 

Absoluuttisesti saksalais-suomalainen 
kauppa nousi vuosittain uusiin ennätyslu-
kemiin, ja Suomen aikaisempi kauppava-
je laski huomattavasti. 

Myös Saksalla oli taloudellisia vai-
keuksia, joista osa johtui Saksojen jäl-
leenyhdistymisestä. Vuosikymmenten 
ajan Saksa oli Suomen talouskehityksen 
veturi – nyt vuorostaan Kauppakamari 
edisti suomalaisinvestointeja Saksan uu-
siin osavaltioihin teollisen infrastruktuu-
rin jälleenrakentamiseksi.

Dieter Tscherningin jälkeen vuosi-
na 1991–1994 Kauppakamarin johtaja-
na toimi Manfred Dransfeld ja vuodesta 
1994 lähtien tehtävää hoiti Hans-Joachim 
Maurer. Kauppakamarin jäsenmäärä py-
syi vakaasti noin 1000 jäsenessä. Tällä 
välin jo 18 työntekijään kasvanut Kaup-
pakamari muutti vuonna 1996 uusiin toi-
mitiloihin Annankatu 25:een. Kauppaka-
marin julkaisun nimi oli vuodesta 1992 
lähtien ”Deutsch-finnischer Handel”, ja 
vuonna 1998 Essenissä järjestettyyn juh-
lavuositilaisuuteen osallistuivat Suomen 
presidentti Ahtisaari ja Saksan presi-
dentti Herzog. 

Kauppakamarin uusien tilojen avajaiset 
Helsingin Annankadulla vuonna 1996.

Julkaisemme otteita Kaup-
pakamarin historiaa käsit-
televästä juhlajulkaisusta 
kussakin tämän vuoden jäsen-
lehdessämme. Juhlajulkaisun 
voi tilata DFV:ltä osoitteesta  
koopmann@ihk-luebeck.de 
(hinta: 10 € + postikulut).
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Saksan satamat  
lievässä myötätuulessa
Euroopan vientiveturin viennistä noin 60 prosenttia tapahtuu meriteitse. Lisäksi Sak-
saan tuodaan paljon tuotannossa tarvittavista raaka-aineista meriteitse. Voitaneenkin 
sanoa, että Saksan satamat ovat erikoistuneet maantieteellisen sijaintinsa perusteella. 

Kuljetusmäärät kasvussa 2017
Saksan satamien tulos laski hieman, vaikka tavarakuljetusten 
määrä kasvoi 1,1 prosenttia vuonna 2017 edellisvuoteen ver-
rattuna. Saksan tilastoviranomaisen (Destatis) mukaan Sak-
san satamissa käsiteltiin 299,5 miljoonaa tonnia tavaraa, kun 
se vuonna 2016 oli hieman vähemmän, 296,3 miljoonaa tonnia.

Vienti satamien kautta laski 1,0 prosenttia, kun taas tuon-
ti kasvoi 2,5 prosenttia. Sisävesikuljetukset, jotka ovat 8,6 mil-
joonalla tonnilla pienin kuljetusliikennemuoto, kasvoi 0,8 pro-
senttia.

Vuonna 2017 konttikuljetukset laskivat 0,5 prosenttia 15,1 
miljoonaa TEU:hun. Saksan satamien konttiliikenteen maaver-
tailussa ylivoimainen ykkönen oli Kiina (3,1 miljoonaa TEU:ta), 
jota seurasivat Yhdysvallat (1,4 miljoonaa TEU:ta) ja Venäjä (0,7 
miljoonaa TEU:ta).

Kasvu jatkuu 2021 saakka
Saksan tavaraliikenneviraston meriliikenteen kasvuennuste 
vuosiksi 2018-2021 on keskimäärin 0,9 prosenttia vuodessa. 
Määrän ennustetaan kasvavan 309,7 miljoonaan tonniin vuo-
teen 2021 mennessä.

Arvioiden taustalla on saksalaissatamien kehitystavoitteet. 
Saksan hallitus sijoittaa noin 270 miljardia euroa arviolta tu-
hanteen uudistusprojektiin, jotka toteutetaan vuoteen 2030 
mennessä. Kehityshankkeet painottuvat erityisesti rata- ja tie-
verkon uudistamiseen sekä digitalisaation tarjoamiin mahdol-
lisuuksien kartoittamiseen ja pilotointiin. 

Saksan satamat ovat Suomen väylä maailmalle 
Liikenneviraston mukaan Saksa sijoittui vuonna 2017 Suomen 
satamien tuontitilastossa kolmannelle sijalle noin 5,5, miljoo-
nalla tonnilla. Saksan edellä olivat Venäjä (14,1 milj. tonnia) 
ja Ruotsi (7,8 milj. tonnia). Satamien vientitilastossa Saksa on 
selkeä ykkönen 11,1 miljoonalla tonnilla. Toisena on Alanko-
maat (7,0 milj. tonnia) ja kolmantena Ruotsi (5,6 milj. tonnia).

Saksan viisi suurta
Kuljetusmäärien perusteella Saksan suurimmat satamat 
vuonna 2017 olivat Hampuri, Bremerhaven ja Bremen, Wil-
helmshaven, Rostock ja Lyypekki (ks. taulukko). Niiden kautta 
kulkee lähes 80 prosenttia Saksan meriliikennekuljetuksista. 
Wilhelmshaven (+12,2 %) ja Lyypekki (+4,5 %) ylsivät merkittä-
viin kasvulukemiin, kun taas Hampurin (-1,2 %), Bremerhaven 

ja Bremenin (-3,1 %) ja Rostockin (-2,5 %) tulokset heikkeni-
vät. Vielä vuonna 2016 Hampuri (+0,1 %), Bremerhaven ja Bre-
men (+0,9 %) sekä Rostock (+3,1 %) tekivät positiivisen tulok-
sen toisin kuin Wilhelmshaven (-13,0 %) ja Lyypekki (-4,9 %). 

Hampuri
Hampuri on Saksan tärkein satama, maan toiseksi suurin si-
sävesisatama ja maailman 17. suurin konttisatama. Merilii-
kenteen kokonaiskuljetusmäärä Hampurin kautta pysyi sa-
malla tasolla kuin edellisvuonna, 136,5 miljoonassa tonnissa. 
Konttikuljetusten määrä laski lievästi: vuonna 2017 Hampurin 
kautta kulki 8,8 miljoonaa TEU:ta (-1,0 %). Irtolastimäärät py-
syivät 44,7 miljoonalla tonnilla edellisvuoden tasolla.

Hampuri toimii myös Satama 4.0 -koeympäristönä, jossa 
mm. Hampurin yhteistyökumppanit Nokia ja Deutsche Tele-
kom kehittävät 5G-ympäristöä sekä digitaalisia sovelluksia. 
Lisäksi vuonna 2018 aloitetaan suisto- ja joenuoma-alueiden 
laajennustyöt.

bremerhaven ja bremen
Saksan toiseksi suurimman sataman kokonaisrahdin mää-
rä laski 3,0 prosenttia hieman yli 62 miljoonaan tonniin, jossa 
viennin osuus nousi tuontia suuremmaksi. Satama kuuluu Eu-
roopan suurimpiin ajoneuvojen kuljetussatamiin ja sen kautta 
kulki noin 2,3 miljoonaa ajoneuvoa – vienti kasvoi 1,6 miljoo-
naan ja tuonti 675 000 kappaleeseen. Bremenin aluekehityk-
seen oli varattu lähivuosiksi 40 miljoonaa euroa, ja laajennus-
töiden vaikutus alkaa näkyä: Sisävesikuljetusten määrä säilyi 
samana, mutta selkeää nousua oli havaittavissa tie- ja juna-
kuljetusten määrässä. Sijoitukset matkustajaliikenteen kehit-
tämiseen ovat myöskin alkaneet tuottaa tulosta: matkustaja-
määrä on lähes kaksinkertaistunut noin 96 000:sta noin 166 
000:een matkustajaan.

Wilhelmshaven
Wilhelmshaven nousi ohi Rostockin kolmanneksi suurim- 
maksi satamaksi. Sen kautta kulki viime vuonna lähes 22,7 
miljoonaa tonnia, joten kasvua oli noin 2,5 miljoonaa tonnia 
(+12,3 %). Sataman tiedotteen mukaan Wilhelmshaven on pro-
filoitunut yhä enemmän Saksan energiasatamana, erityises-
ti hiilikuljetuksiin. Sataman kehitysyhtiö sijoittaa lähivuosina 
erityisesti junayhteyksiin palvellakseen voimaloita entistäkin 
paremmin.

rostock
Saksan liikenneviraston mukaan Ros-
tockin kautta kulki 20,4 miljoonaa ton-
nia. Rostockin satamayhtiön mukaan 
sataman ja sen yhteistyökumppanit kä-
sittelivät 28,8 miljoonaa tonnia vuon-
na 2017. Siten kasvua olisikin prosentin 
verran edellisvuoteen verrattuna, mikä 
on toiseksi paras tulos sataman 60-vuo-
tisen historian aikana. Satama menetti 
joitain markkinaosuuksia, mutta onnistui 
merkittävästi kasvattamaan osuuksiaan 
lautta- ja roro-liikenteessä. Roro-liiken-
teen osuus Rostockin sataman kuljetuk-
sista kasvoi vuonna 2017 jo 62 prosent-
tiin: kuljetusmäärä kasvoi 630 000 tonnia 
16,6 miljoonaan tonniin (+4 %).

lyypekki
Lyypekin satamassa  ja sen tytäryhtiö 

Baltic Rail Gatessa käsiteltiin viime vuon-
na 21,8 miljoonaa tonnia tavaraa – kasvua 
4,5 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. 
Kasvu johtui lähinnä kuorma-autojen ja 
perävaunujen määrästä ro-ro-liikentees-
sä (716 000 kpl): kuorma-autojen määrä 
kasvoi hieman (+3 %), kun taas perävau-
nujen määrä kasvoi peräti 20 prosenttia. 
Myös valmiiden ajoneuvojen kuljetus ke-
hittyi myönteisesti, ja volyymit kasvoivat 
7 prosenttia lähes 70 000:een ajoneu-
voon. Baltic Rail Gaten kautta kulki noin 
88 500 perävaunua ja konttia, mikä on 19 
prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. 
Satamayhtiö jatkaa syöttöliikenteen ke-
hittämistä erityisesti ratalinjoilla – tähän 
saakka kasvua ratakuljetuksissa on jo 15 
prosenttia. Lisäksi yhtiön saaman rahoi-
tuksen turvin kehitetään satamaturvalli-
suutta ja digitaalisia ohjelmistoja. 

Saksan viiden suurimman sataman osuus merikuljetuksista 2016-2017 (1000 t)

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

Kaikki Hampuri  Bremerhaven Wilhelmshaven Rostock  Lyypekki
& Bremen

Lähde: Zentralverband der deutschen Seehafenbtriebe e.V.
Huom! Tilastointitavasta johtuen luvut voivat vaihdessa satamien itse ilmoittamista luvuista.

2016

2017

©
 G

ET
TY

 IM
AG

ES

Pohjanmeren satamat ovat 
luonteeltaan globaaleja, 
esimerkiksi Hampurin ja 
Bremen/Bremerhavenin 
satamissa konttiliikenne 
on merkittävässä roolissa, 
kun taas Itämeren 
puolella sijaitsevan 
Wilhelmshavenissa 
korostuu öljyn tuonti. 
Saksan Itämeren satamille 
on ominaista merialueen 
sisäinen lautta- ja 
roro-liikenne sekä 
irtotavarakuljetukset.
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Yli 12 miljoonan asukkaan Baijerissa on kahdeksan 
kaupunkia, joissa asuu yli 100 000 asukasta. Suurim-
mat kaupungit ovat München ja Nürnberg. Osaval-
tion bruttokansantuote vuonna 2017 oli yli 594 mil-
jardia euroa, mikä on enemmän kuin monessa EU:n 

jäsenvaltiossa. Asukasta kohti laskettu BKT on sekä Saksan 
että Euroopan keskiarvon yläpuolella (2016), 44 215 euroa. 

Suurin teollisuuden ala on autoteollisuus
Saksan autoteollisuusyhdistyksen (VDA) mukaan autoteolli-
suus on Saksan suurin teollisuudenala. Alan liikevaihto vuon-
na 2017 oli 423 miljardia euroa, mikä on noin 20 prosenttia 
koko maan teollisuuden liikevaihdosta. 

Invest in Bavarian mukaan Baijerissa toimii maailman tun-
netuimpia autonvalmistajia, kuten BMW, Audi ja MAN (hyö-
tyajoneuvot) sekä yli 1100 autoalalla toimivaa yritystä, ku-
ten alihankkijat Bosch Rexroth AG, Brose, Dräxlmaier Group, 
Schaeffler ja Webasto. 25 prosenttia Saksassa valmistetuis-
ta autoista tulee Baijerin alueelta generoiden alueelle yli 100 
miljardin euron liikevaihdon. 

Max-Planck-Institut sekä ympäristöterveyttä tutkiva Helm-
holtz-Zentrum. Vilkas tutkimus- ja kehitystyö tuotti yli 32 pro-
senttia Saksan patenttihakemuksista vuonna 2017. Baijeri 
panostaa vahvasti startup-ekosysteemin ja digitaalisten alus-
tojen kehittämiseen ja tarjoaa verohelpotuksia, tukia, rahoi-
tusta ja neuvontapalveluja. 

Suuryritykset baijerissa
Tiivis yhteistyö yritysten, tutkimusyhteisöjen ja poliittisten 
päättäjien välillä on tuottanut ainutlaatuisen liiketoimintaym-
päristön, jossa yhteistyökumppaneiksi, alihankkijoiksi ja osta-
jiksi on tarjolla erittäin menestyneitä suuryrityksiä hyvin eri-
laisilta teollisuudenaloilta. Näihin kuuluvat maailmanlaajuiset 
toimijat, kuten Adidas, Allianz, Audi, BMW, MTU Aero Engines, 
MAN ja Siemens sekä monia Saksan Mittelstandin salaista 
menestyjää (engl. Hidden Champions) teollisuuden ja palve-
lujen alalla.

valtava markkinapotentiaali  
suomalaisille startupeille
Invest in Bavaria -vientiorganisaation mukaan Baijerissa si-
jaitsee 40 prosenttia kaikista Saksan IT-yrityksistä. Pelkäs-
tään Münchenissä toimii jopa 35 000 IT-alan yritystä. Ei siis 
ihme, että jopa Bill Gatesin tiedetään sanoneen aluetta ”Eu-
roopan huipputekniikan Mekaksi”. 

Maineensa veroisesti Baijeri panostaa digitalisaatioon ja 
osavaltio on varannut 1,5 miljardia yhteiskunnan digitalisaa-
tioon seuraavaksi viideksi vuodeksi. Merkittävimpiä kasvu- 
aloja ovat tällä hetkellä terveysala, älykkäät tehtaat, big data 
ja IT-turvallisuus. 

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari järjesti baijeri-
lais-suomalaisen ”Future Mobility and Digital Economy” 
-B2B-foorumin Helsingissä 23.5. yhteistyössä Baijerin osa-
valtion elinkeinoministeriön kanssa. Tilaisuudessa asiantun-
tijapuheenvuorojen lisäksi digitalouden, autoteollisuuden ja 
liikkuvuuteen erikoistuneet suomalaisyritykset pääsivät tutus-
tumaan baijerilaisiin B2B-tapaamisissa. 

baijeri: Euroopan 
huipputekniikan mekka
Baijeri ja erityisesti sen pääkaupunki München tunnetaan Oktoberfestista, 
Lederhoseneista ja olutkulttuuristaan. Harva kuitenkaan tietää, että entinen 
kuningaskunta on Euroopan menestyneimpiä talousalueita. 

KANSAINVÄLISESTI MENESTyNEITÄ 
ToIMIALoJA oVAT ERITyISESTI 
AUTo-, KoNE- JA LAITERAKENNUS- 
SEKÄ SÄHKöTEoLLISUUS. MyöS 
DIGITALoUDESSA BAIJERI KUULUU 
SAKSAN EDELLÄKÄVIJöIHIN.

Kolmasosa Saksan patenteista tulee baijerin alueelta
Baijerissa sijaitsee toistakymmentä yliopistoa, minkä li-
säksi alueella toimii useita kansainvälisiä tutkimuskeskuk-
sia: sovellettuun ja integroituun turvallisuuteen erikoistunut 
Fraunhofer Institut, biokemiasta sosiaalipolitiikkaan ja ter-
restrisesta fysiikasta innovaatioihin ja kilpailuun keskittynyt 
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vaurautta kaikille
Haastattelussa Saksan  
talous- ja energiaministeri  
Peter Altmeier

millaisena näette Saksan  
roolin Eu:n talousveturina?
Saksa on vientivetoisena maana ja EU:n 
suurimpana kansantaloutena taloudelli-
sesti vahvasti kytköksissä EU-kumppani- 
maihin. Taloutemme voi jatkaa menes-
tyksen tiellä vain, jos Euroopalla menee 
kokonaisuudessaan hyvin. Lähes 60 pro-
senttia viennistämme suuntautui EU:hun 
viime vuonna, mutta myös noin 60 pro-
senttia tuonnistamme tulee EU:sta. 

Myös Suomi on tärkeä kauppakump-
pani Saksalle. Viime vuonna maiden vä-
linen kauppa oli noin 19 miljardia eu-
roa. Lukuisat saksalaiset yritykset ovat 
investoineet Suomessa ja menestyneet. 
Haluamme jatkaa ja laajentaa tätä hyvää 
yhteistyötä.
 
miten maailmankaupalla menee?
Vapaa maailmankauppa on joutunut 
paineen alle joissain kohdin. Tämä vai-
kuttaa myös Saksaan ja eurooppalaisiin 
kumppaneihimme, koska käymme vil-
kasta kauppaa maiden kanssa ympä-
ri maailmaa. Vapaa ja reilu kauppa on 

meille eurooppalaisille tärkeä kasvun ja 
vaurauden rakennuskivi maissamme. 
Tästä syystä olen aina pyrkinyt, mah-
dollisuuksien mukaan, puhumaan tul-
linalennuksien puolesta tullinkorotusten 
sijaan ja etsimään ja löytämään yhtei-
siä eurooppalaisia ratkaisuja. Euroopan 
komission puheenjohtaja Junckerin ja 
Yhdysvaltain presidentti Trumpin heinä-
kuussa tekemä sopimus on oikea askel 
siihen suuntaan. Nyt puhumme yhtei-
sistä sopimuksista eikä yksipuolisista 
rankaisutoimista. Sopimus teollisuus-
tuotteiden tullien alentamisesta yhdessä 
olisi win-win-tilanne EU:lle ja Yhdysval-
loille. Tämän puolesta meidän pitäisi yh-
dessä tehdä töitä.
 
mitkä ovat ensisijaiset  
tavoitteenne ensimmäisen  
toimintavuotenne aikana?
Tänä vuonna juhlimme 70-vuotista so-
siaalisen markkinatalouden mallia, jo-
ka meillä on ollut käytössä Saksassa, ja 
jonka tavoitteena on tuottaa ”vauraut-
ta kaikille”. Tavoitteenani on sosiaalisen 

markkinatalouden renessanssi – sen mu-
kauttaminen nykyisiin haasteisiin, kuten 
globalisaatioon ja digitalisaatioon. Sen 
ohessa meidän on jatkettava yritystem-
me taakan keventämistä. Tärkeitä aiheita 
ovat myös tekoäly ja Energiewende – eri-
tyisesti sähköverkkojen laajentamista on 
nopeutettava.  

Euroopassa ja kansainvälisesti haluan 
kehittää läheisiä suhteita eurooppalaisiin 
ja kansainvälisiin kumppaneihimme. Siitä 
syystä olin hyvin iloinen siitä, että tapasin 
hyvin pian virkaan astuttuani virkavelje-
ni Suomesta, talousministeri Mika Linti-
län ja energiaministeri Kimmo Tiilikaisen 
Berliinissä. Haluan jatkaa läheisen ja ys-
tävällisen yhteyden ylläpitämistä. 

Peter Altmaier on toiminut Merkelin hallituksessa talous- ja 
energiaministerinä maaliskuusta 2018 alkaen. Kysyimme 
häneltä hänen ensimmäisen toimintavuotensa tavoitteista, 
hänen näkemyksistään Saksan talouden tulevaisuudesta ja 
keinoista kehittää eurooppalaista yhteistyötä.
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Kaksoisjuhlavuositilaisuus saksalais-suomalaisen  
kaupan kääntö- ja kulmapisteessä
Ennen muinoin hansakaupunki Lyypekki oli Suomen yhdys-
käytävä maailmalle, ja vielä tänäkin päivänä merkittävä osa 
Suomen ulkomaankaupasta kulkee Lyypekin sataman kaut-
ta. Saksalais-Suomalaisen Yhdistyksen (saks. Deutsch-Fin-
nische Vereinigung, DFV) historia alkoi 100 vuotta sitten 
Lyypekissä, jossa se myös perusti 40 vuotta sitten Saksa-
lais-Suomalaisen Kauppakamarin.

Kolmipäiväiset juhlallisuudet alkoivat DFV:n järjestämäl-
lä veneajelulla ja illallisella. Asiantuntijaseminaarin ja sata-
mavierailun jälkeen 4.6. ohjelmassa oli juhlaillallinen, jos-
sa Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin ensimmäiselle 
kunniajäsenelle Dr. Erik von Knorrelle ojennettiin kunniakir-
ja. Seuraava päivä alkoi Lyypekin pormestarin vastaanotolla. 
Osana tätä DFV myönsi ensimmäistä kertaa nuorille suunna-
tun vuotuisen palkinnon erinomaisista saavutuksista talous- 
ja kulttuuripolitiikan alalla. Juhlatilaisuuden kaksi kohokoh-
taa olivat kahden entisen ministerin, Esko Ahon ja Brigitte 
Zypriesin, puheenvuorot.

Juhlatilaisuudessa Dr. Robert Schweitzer esitteli 100- ja 
40-vuotiaiden järjestöjen juhlajulkaisun. Magnus Bargum 
kertoi Suomesta Kauppakamarin perustamisvuodesta 1978.

merenkulku 4.0
Osana juhlallisuuksia yhteistyössä IHK zu Lübeckin kanssa 
järjestetyssä Logistiikka 4.0 -asiantuntijatilaisuudessa esitel-
tiin myös ajankohtaisia merenkulkuun liittyviä aiheita. Liiken-
nevaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Naskin juontamassa 
tilaisuudessa esiteltiin satamien ja merenkulun digitalisaa-
tioon liittyviä prototyyppejä ja tutkimushankkeita.

Kuten DIMECC:n Jukka Merenluoto totesi digitalisaation 
muuttavan meriteollisuutta lähitulevaisuudessa. Hänen esit-
telemästään One Sea Autonomous Ecosystemistä on määrä 
tulla maailman ensimmäinen autonominen meriekosystee-
mi vuoteen 2025 mennessä. Jopa 93 prosenttia merionnetto-
muuksista johtuu ihmisen käyttäytymisestä – ja määrää voi-
taisiin vähentää digitalisoinnin avulla. Sitä varten sääntelyn 
on tosin muututtava radikaalisti, Merenluoto sanoi. Soveltu-
vien varoitusjärjestelmien myötä merikapteeni voisi käyttää 
aikaansa mielekkäämpään kuin ”katsella viikon ajan hori-
sonttiin, ilman että mitään tapahtuu”.

joka mahdollistui kansallisten instituu-
tioiden vahvistamisen ja koulu-uudistuk-
sen lisäksi oikeusvaltion käyttöönoton 
myötä.

Varsinkin pienet maat eivät voi selviy-
tyä ilman sääntöjä, ja ainoa keino me-
nestyvään kansainväliseen yhteisöön on 
sääntöihin perustuvaa, Aho sanoi. ”Mut-
ta sääntöjen on oltava samat kaikille”, 
hän jatkoi. Tämä pätee yhtä lailla tänä 
päivänä kuin 100 vuotta sittenkin. 

Viime vuonna Suomi juhli 100-vuotissyntymäpäiviään. Saksalais-Suomalaisen 
Kauppakamarin 40- ja Saksalais-Suomalaisen Yhdistyksen (DFV) 100-vuotis-
juhlia juhlittiin 3.–5. kesäkuuta Lyypekissä.

Juhlavuositilaisuus Lyypekissä 
merellisissä tunnelmissa

Lübecker Hafen-Gesellschaftin Tom Patrik Österreich kertoi, 
että satamalla on kattava IT-tietoverkko, johon koko henkilö-
kunnalla on pääsy. Österreich esitteli myös sataman tärkeim-
mät digiprojektit. Turvallisuuden lisäämiseksi Lyypekin sata-
ma esimerkiksi käyttää lennokkeja, autonomisia vedenalaisia 
kojeita ja 3D-kameroita. Niitä käytetään seurantaan ja kun-
nossapitoon – ja lisää on tulossa.

Merikotka-tutkimuskeskuksen Janne Saarikoski valotti sa-
tamien digitalisaatiota akateemisesta näkökulmasta. Hänen 
esittelemänsä DigiPort-projektin tavoitteena on auttaa suo-
malaisia satamia julkaisemaan satamainfraa koskevia tietoja 
avoimena datana projektissa perustettavan palvelimen ja da-
takatalogin kautta. Tällä hetkellä työstetään satamien digitali-
saation nykytilaselvitystä, josta kehitetään tulevaisuuden ske-
naarioita ”Satama 2030”:lle. 

yhdessä katse tulevaan
Selvää on jo nyt, että satamien digitalisointi edellyttää sekä yh-
teistyötä että investointeja. Tulevaisuuden satamat ovat avoi-
mempia ja läpinäkyvämpiä kuin tällä hetkellä, esimerkiksi 
avoimella tiedonvaihdolla. ”Tulevaisuudessa on mahdollista, 
että satamissa on paikallista vain infra, mutta tekoäly on glo-
baalia” – siten Suomessa sijaitsevaa satamaa voitaisiin tule-
vaisuudessa ohjata vaikkapa Intiasta, Saarikoski pohdiskelee.

Sekä Saksan-suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronde että Sak-
san entinen ministeri Brigitte Zypries alleviivasivat Saksan ja 
Suomen hyviä suhteita ja totesivat, että maiden väliset suh-
teet ovat nykyään itsestään selvät. Koukku-Ronden mukaan 
on kuitenkin yhä uudestaan panostettava yhteistyöhön: ”Men-
neisyys ja nykyisyys tarjoavat perustan tulevaisuudelle, mutta 
eivät anna siitä takeita.”

Zypries viittasi digitalisaation suureen merkitykseen Suo-
messa ja totesi, että 50 prosenttia saksalaisista keskisuuris-
ta yrityksistä ei ole vielä ymmärtänyt digitalisaation merkitys-
tä. Saksan teollisuus- ja kauppakamarien keskusjärjestön Dr. 
Volker Treier kiteytti sanoman: ”Tulevaisuus on jo täällä, mutta 
se on jakautunut epätasaisesti”, ja jatkoi: ”Suomessa se on jo.”

Sääntöjä tarvitaan sujuvaan yhteistyöhön
Entinen pääministeri Esko Aho kertoi kuulijoille Suomen vai-
keasta matkasta alkuajoista tähän päivään. Riippumattomal-
la maalla oli selkeä visio omasta roolistaan 100 vuotta sitten, 

JuHlAvuoSI |  | JuHlAvuoSI

Kosmopoliitti ja tekijä:  
Dr. Erik von Knorre
Jäsenkokous nimitti 2017 Saksalais-Suomalaisen 
Kauppakamarin perustajan ja ensimmäisen toimi-
tusjohtajan Dr. Erik von Knorren Kauppakamarin 
ensimmäiseksi kunniajäseneksi. Virallinen juhla 
järjestettiin osana juhlapäivällistä 4.6.2018.

Dr. Erik von Knorre syntyi Riikassa saksalais-
balttialaiseen perheeseen. Hän vietti lapsuutensa 
Ruotsissa, jossa hänen isänsä työskenteli saksalai-
sen uutistoimiston johtajana Tukholmassa. Vuonna 
1966 hän siirtyi Lyypekin kauppa- ja teollisuuska-
marin ulkomaankaupan osaston johtajaksi ja vuon-
na 1969 lisäksi Saksalais-Suomalaisen Yhdistyksen 
(DFV) johtoon. Joulukuussa 1977, kun kaikki Saksa-
lais-Suomalaisen Kauppakamarin perustamiseen 
liittyvät kysymykset oli ratkaistu, hän muutti per-
heensä kanssa Helsinkiin. Lähes kymmenen Suo-
messa vietetyn vuoden jälkeen Dr. Erik von Knor-
resta tuli IHK Offenbach am Main -kauppakamarin 
toimitusjohtaja kesällä 1986.

Dr. Erik von Knorrelle on myönnetty ansiokkaas-
ta ja sitoutuneesta työstä Suomen valtion Valkoisen 
Ruusun ritarikunnan komentajamerkki ja Saksan 
valtion 1. luokan ansioristi. Saksalais-Suomalainen 
Kauppakamari on suuressa kiitollisuudenvelassa  
Dr. Erik von Knorrelle hänen poikkeuksellisesta 
omistautumisestaan ensimmäisenä toimitusjoh-
tajana ensimmäisellä vuosikymmenellä ja useissa 
muissa tehtävissä sen jälkeen. 

muutoksia Kauppakamarin hallitukseen ja valtuuskuntaan
Juhlavuositapahtuman yhteydessä järjestettiin myös Kauppakamarin jäsenko-
kous. Hallitukseen valittiin Oliver Rittgenin seuraaja, Bayer Nordic SE:n toimi-
tusjohtaja Miriam Holstein, ja M-Brain Oy:n perustaja Marjukka Nyberg. Hans 
Sohlström (Ahlström Capital) jätti hallituksen. Uutena valtuuskuntaan valittiin 
BASF Oy:n toimitusjohtaja Tor Stendahl. 

Kiitämme kaikkia heidän panoksestaan! 
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Mielestäni on myös hienoa, että minulla on kollegoita ympäri 
maailmaa, joiden puoleen voin kääntyä. Olen jo tavannut mo-
nia heistä kokemustenvaihdon yhteydessä ja kansainvälisissä 
konferensseissa. Ne ovat joka kerta hieno kokemus!

Sinä aikana, kun olen ollut Kauppakamarissa,  
mieleeni on jäänyt erityisesti… 
…kun tyytyväiset asiakkaat kiittävät konkreettisesta avustam-
me kohdemaassa. Jokaisella Euroopan maalla on byrokraat-
tisia esteitä, ja saksalaiset ovat olleet hyvin kiitollisia, kun 
olemme ylittäneet ne yhdessä.

odotan erityisesti… 
…kahta tapahtumaa tulevana syksynä: omaa 10-vuotispäivää-
ni Kauppakamarin palveluksessa ja syksyn ”H.18: next econo-
my forum” -tapahtumaa. 

Päätehtäväni on…
…neuvoa saksalaisyrityksiä heidän hankkeidensa toteutta-
misen yhteydessä Suomessa. Painopistealueitani ovat lä-
hetettyjen työntekijöiden kansainvälinen verotus ja kaikki 
tuloverotukseen liittyvä. Tehtäväni vaihtelevat alkuneuvon-
nasta ja verovelvoitteiden määrittämisestä konkreettisiin 
tuloverolaskelmiin ja kuukausittaisten ja vuosittaisten työn-
antajaraporttien sekä tuloveroilmoitusten tekemiseen.

Edellä esitettyjen tehtävien lisäksi hoidan myös luovem-
pia tehtäviä, kuten Kauppakamarin sisäisten virkistysmat-
kojen ja joulujuhlallisuuksien järjestämisestä, minkä lisäk-
si huolehdin myös vehreästä takapihastamme.

Nautin työssäni erityisesti…
…tehtävien monipuolisuudesta kansainvälisessä ympäris-
tössä. Kun kymmenen vuotta sitten aloitin Kauppakamaril-
la, minulle kerrottiin, ettei yksikään päivä ole samanlainen, 
ja tämä on pitänyt paikkansa.

+358 9 6122 1220
petra.steffen@dfhk.fi 

LYHYESTI:
Nimi Petra Steffen
Tehtävä: Senior Advisor yritysten taloushallinnon  
palvelut -osastolla, osaston varajohtaja
Kauppakamarin palveluksessa: vuodesta 2008 lähtien

Henkilökunta kulissien takana

 | KAuPPAKAmArIN TEKIJäT

yksityishenkilöt edistävät saksalais-suomalaista kauppaa
Vuoden 2017 tammikuussa Suomi valmistautui 100-vuotis-
juhlaansa. Sopivasti samaan aikaan perustettiin Hannoverin 
suomalainen kauppakilta, Finnisch-Deutsche Handelsgilde zu 
Hannover. Nimensä mukaisesti sen päämääränä on ylläpitää 
suomalais-saksalaisen yrityselämän ystävyys-, ammatti- ja 
kauppasuhteita järjestämällä jäsenilleen muun muassa mo-
nipuolisia tapahtumia ja asiantuntijatilaisuuksia.

Alullepanijoina on joukko Saksan ja Suomen välisten suh-
teiden saralla kunnostautuneita nimiä: Deutsche Messe AG:n 
palvelujohtaja Katariina Rohrbach, FinDeConnect-konsult-
titoimiston toimitusjohtajana toimiva Hannele Zilm-Schulz 
sekä Ala-Saksin osavaltion talousministeriössä pk-yritysten 
asioista vastaavan osaston johtajana toiminut Ulrich Peter-
sen. Killan tukijana toimii Suomen kunniakonsuli Hannoveris-
sa ja Concordia-vakuutusyhtiön hallituksen puheenjohtaja Dr. 
Heiner Feldhaus.  

Killan alkuvaiheessa jäseniä oli kahdeksan ja vuodessa 
joukko on kasvanut kahteentoista: Mukana on niin yrittäjiä, 
toimistoja, kasvuyrityksiä, julkishallinnon edustajia kuin myös 
saksalais-suomalaisista taloussuhteista kiinnostuneita päät-
täjiä.

verkostoitumista ja liikesuhteita
Killan tapahtumatarjontaan kuuluu esimerkiksi luentoja, tilai-

Vuonna 2017 Suomi juhli 100-vuotista itsenäisyyttään. Juhlavuoden kunniaksi  
perustettiin myös suomalais-saksalaisista kauppakilloista nuorin, Finnisch-Deutsche 
Handelsgilde zu Hannover. Kilta toimii alueen saksalais-suomalaisten yritystoimijoiden 
kohtaamispaikkana sekä yhteydenpito- ja verkostoitumiskanavana.

suuksia sekä tietoiskuja. Vuosittainen kohokohta on tapaami-
nen suomalaisella joulutorilla Hannoverissa. Tavoitteena on 
tarjota jäsenille mahdollisuus solmia uusia henkilökohtaisia 
verkostoja ja liikesuhteita, laajentaa tietopohjaa molemmista 
maista ja kannustaa siten kansojen väliseen ymmärrykseen 
Euroopassa.

Kilta toimii tiiviissä yhteistyössä sekä Ala-Saksin osaval-
tion Saksalais-Suomalaisen Seuran (Deutsch-Finnische Ge-
sellschaft Niedersachsen), Suomen Berliinin-suurlähetystön 
sekä Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin kanssa. Yhteis-
työtä kannattelevat henkilökohtaiset suhteet, joten oli itses-
tään selvää, että killan jäsenet osallistuivat muun muassa 
Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin 40-vuotisjuhlatilai-
suuteen.

Kilta on ”Team Finland Germany” -verkoston jäsen. Ver-
kosto tarjoaa Suomen suurlähetystölle neuvontapalveluita 
Suomen ja Saksan taloussuhteiden ylläpitämiseksi ja paran-
tamiseksi. 

Finnisch-Deutsche Handelsgilde zu Hannover:  
www.fdhg-hannover.de

Saksan nuorin kauppakilta edistää 
suomalais-saksalaisia taloussuhteita 
Hannoverista käsin
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 | TAlouSuuTISETTAlouSuuTISET | 

Finnair avaa  
lentoreitin Hannoveriin 
kesällä 2019
FINNAIr AvAA uudEN reitin Hannoveriin 29. 
huhtikuuta 2019. Lentoja lennetään viides-
ti viikossa maanantaista perjantaihin. Rei-
tistä tulee päivittäinen ja ympärivuotinen 
1. kesäkuuta 2019 alkaen. Finnairin kau-
pallisen johtajan Juha Järvisen mukaan 
Finnair on kasvattanut kapasiteettiaan 
Saksan markkinoilla 35 prosenttia vuoden 
2017 kesään verrattuna. Hannover on Fin-
nairin seitsemäs kohde Saksassa. Muut 
kohteet ovat Berliini, Düsseldorf, Frank-
furt, Hampuri, München ja Stuttgart.

Hannoverissa järjestetään mm. Ligna- 
messut, jotka ovat maailman suurimmat 
puualan messut (27.–31.5.2019). 
 

K. Hartwallista 
saksalaisen  
A&A Logistikin 
pääomistaja 

SIPoolAISyrITyS K. HArTWAllISTA on  
tullut enemmistöosakas automaattisia 
ajoneuvoja valmistavassa A&A Logistik- 
Equipment GmbH & Co. KG:ssa. Yritys 
kehittää logistiikkaratkaisuja, jotka kes-
kittyvät ensisijaisesti vähittäiskauppa-, 
posti- ja autoteollisuuteen.

K. Hartwall perustettiin vuonna 1932 
ja se sijaitsee Söderkullassa. K. Hart- 
wallin liikevaihto oli 55 miljoonaa euroa 
vuonna 2017, ja se työllisti 160 henkilöä.

Vuonna 1992 perustetun, Hampurin 
lähellä Heidenaussa toimivan A&A:n lii-
kevaihto on 4 miljoonaa euroa, ja se työl-
listää tällä hetkellä 25 henkilöä. 

  
Suomen  
kasvuennuste 2,8 % 
Saksan 1,9 %

EurooPAN KomISSIo ArvIoI, että 19 
euromaan taloudet yhteenlasket-
tuina kasvavat tänä vuonna 2,1 pro-
senttia, kun arvio oli toukokuussa 
vielä 2,3 prosenttia. Vuoden 2019 
euroalueen kokonaisennuste säilyi 
ennallaan 2,0 prosentissa.

Komissio ennustaa Suomelle 2,8 
prosentin talouskasvua vuodeksi 
2018 ja 2,2 prosentin kasvua vuo-
deksi 2019. Saksalle komissio en-
nakoi täksi ja tulevaksi vuodeksi 1,9 
prosentin kasvua. 

Suomen julkisen talouden velka 
alle 60 %, Saksan yli 60 %

EuroSTATIN TIlASToN muKAAN Suomen julkisen talouden velka supistui 
alkuvuonna alle 60 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Suo-
men julkisen talouden velkasuhde oli tammi–maaliskuussa 59,8 pro-
senttia, kun se oli vuoden 2007 loka–joulukuussa vielä 61,3 prosenttia. 
Saksan julkisen talouden velka oli alkuvuonna 62,9 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

11 euroalueen 19 jäsenvaltiosta velkasuhde ylittää 60 prosenttia. Yh-
teenlaskettu julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen 
on 86,8 prosenttia.

Vähiten velkaantunut eurovaltio on Viro, jossa velkasuhde oli alku-
vuonna 8,7 prosenttia. Vastaavasti pahiten velkaantunut valtion on Kreik-
ka, jonka velkasuhde oli 180,4 prosenttia. 

Saksassa työvoima-
kustannukset nousivat,  
Suomessa laskivat
HANS-böcKlEr-SääTIöN IMK-taloustutkimusinstituutin 
(Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung) 
tekemän tutkimuksen mukaan sekä Euroopan unio-
nin että euroalueen sisällä on selkeitä eroja työvoima-
kustannuksissa. EU-maiden listan kärjessä komeilee 
Tanska, jossa työn tuntihinta on keskimäärin 43,6 eu-
roa. Saksassa työvoimakustannukset nousivat vuonna 
2017 2,8 prosenttia, ja maa sijoittuu sijalle kuusi (34,6 
euroa/h). Suomessa työvoimakustannukset laskivat 0,8 
prosenttia: siten Suomi sijoittuu 28 EU-maan vertai-
lussa sijalle yhdeksän (33,4 euroa/h). Bulgaria sijoittui 
11,9 eurolla/tunti listan häntäpäähän.

Euroalueella työvoimakustannukset nousivat keski-
määrin 2,0 prosenttia 29,3 euroon tunnilta ja EU-mais-
sa 2,5 prosenttia 26,6 euroon tunnilta. 

Schott AG ostaa 
Primoceler OY:n
SAKSAlAINEN ScHoTT Ag ostaa suo-
malaisen lasin liitostekniikkaan eri-
koistuneen Primoceler Oy:n. Pri-
moceler on kehittänyt tekniikan, 
jossa laserin avulla lasia voidaan 
yhdistää lasin ja muiden läpinäky-
vien materiaalien kanssa ilman, että 
komponenttia kuumennetaan ja käy-
tetään lisäaineita. Tekniikkaa voidaan 
käyttää herkän elektroniikan, kuten 
lääketieteellisten implanttien sekä 
mikroelektromekaanisten järjestel-
mien (MEMS) hermeettiseen kapse-
lointiin. 

Kaupan myötä yrityksen nimi 
muuttuu Schott Primoceler Oy:ksi. 
Kauppahintaa ei ole ilmoitettu. 
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| mESSuT 

FIBO 
4.–7.4.2019
Köln

Kansainväliset fitness-, 
hyvinvointi- ja terveysalan 
ykkösmessut

Fitness- ja wellnessalan johtava suur-
tapahtuma FIBO avaa ovensa Köl-
nissä 4.–7.4.2019, jonne liikunnan ja 
hyvinvoinnin ammattilaiset kokoon-
tuvat esittelemään alan merkittävim-
piä trendejä ja uusimpia tuulia. Viime 
tapahtumaan saapui paikalle yli tu-
hat näytteilleasettajaa inspiroiden yli 
150 000 kävijää. FIBO kattaa monipuo-
lisesti koko fitness- ja wellnessalan: 
10 messuhallia, monipuolinen oheis- 
ohjelma ja ainutlaatuinen ilmapiiri.

Suurimmat ammattilaiskävijäryhmät 
edustavat kunto- ja hyvinvointikeskuk-
sia, mutta paikalle saapuu runsaas-
ti myös mm. jakelijoita, fysioterapeut-
teja, liikunnanohjaajia sekä personal 
trainereita. 

Ammattilaisten lisäsi tavoitat FIBOs-
sa tehokkaasti myös kuluttajat, jotka 
pääsevät tapahtumaan kahden viimei-
sen messupäivän ajan.

Järjestämme tapahtumaan yhteisosas-
ton suositun 6-hallin sisäänkäynnille.

LISäTIETOJA: www.fibo.com

therapie Leipzig 
16.–18.3.2019 

Leipzig

Terapeuteille suunnattu 
lääkinnällisen kuntoutuksen ja 
ehkäisyn merkittävin tapahtuma

Saksan suurimman terapeuttien  
tapahtuman kohderyhmään lukeu-
tuvat mm. fysioterapeutit, hiero-
jat, Bademeisterit, ergoterapeutit, 
ortopedian ja urheilulääketieteen 
erikoislääkärit sekä fysikaalisen 
lääketieteen ja kuntoutuksen pa-
rissa työskentelevät. Messujen ja 
kongressin yhdistävä tapahtuma-
kokonaisuus kerää pääasiassa 
saksalaisia kävijöitä. Vuonna 2017 
tapahtumaan osallistui yli 350 näyt-
teilleasettajaa ja 16 100 kävijää.

Tapahtuma rakentuu alan näyttelyn 
ohella kongressikokonaisuudesta, 
johon viime kerralla otti osaa 3100 
ammattilaista (mm. fysio- ja ergote-
rapeutteja, hierojia, lääkäreitä se-
kä kuntoutuksen ja ennaltaehkäisyn 
parissa toimivia ammattilaisia). 
Kongressin tarjonta koostui yli 200 
seminaarista, joiden suunnitteluun 
ja toteutukseen osallistui 22 alan 
yhdistystä ja järjestöä.

LISäTIETOJA:  
www.therapie-leipzig.de 

NouSEvAT TäHdET | 

fibo-usa.com

Orlando, Florida | 6 – 8 December 2018

Introducing FIBO USA, an interactive event 
designed to showcase the people, products, 
trends, and concepts that are propelling the 
fitness industry forward. Comprehensive, 
inspirational, and high-energy, this best-in-
class trade show, conference, and immersive 
fitness experience has been specifically 
curated by and for individuals who have 
turned their passion for wellness and well-
being into a profession.

THE FUTURE OF FIT

THE WORLD‘S LARGEST EVENT FOR FITNESS, 
WELLNESS, AND HEALTH IS COMING TO THE USA

FIBO USA
6.–8.12.2018
Orlando, florida, USA

Maailman suurin fitness- ja 
hyvinvointialan tapahtuma 
rantautuu USA:han

Fitness- ja hyvinvointimaailman joh-
tava huipputapahtuma FIBO laajentuu 
länteen. FIBO USA:n konsepti kopioi-
daan FIBO Kölnistä, johon osallistuu 
vuosittain 1000 näytteilleasettajaa ja yli 
150 000 kävijää. FIBO USA kokoaa koko 
fitness- ja wellness-maailman saman 
katon alle. Tapahtumassa tavoitat kun-
tokeskusten ja -klubien omistajat, lii-
kuntaohjaajat, personal trainerit, hyvin-
voinnin ja ravitsemuksen ammattilaiset 
sekä aktiivitreenaajat. 
 
Miksi FIBO USA?
–  USA:ssa on 36 180 kuntokeskusta  
 ja -klubia: lähes neljäsosa näistä  
 sijaitsee maan kaakkoisosassa.
–  Suurin osa itärannikon kunto- 
 keskuksista ja -klubeista (yli 2200)  
 sijaitsee Floridassa.
–  Terveys- ja hyvinvointiala on iso  
 työllistäjä USA:ssa: alalla työsken- 
 telee 713 000 ammattilaista.
–  Järjestämme tapahtumaan yhteis- 
 osaston, joka sijoittuu keskeiselle  
 paikalle laitevalmistajien läheisyy- 
 teen houkutellen erityisesti B2B- 
 kävijöitä. 

LISäTIETOJA: www.fibo-usa.com

Iceye Oy on suomalainen avaruustek-
niikka-alan startup-yritys, joka ke-
hittää piensatelliitteja hyödyntävää 
palvelua, jolla voidaan tarjota lähes 
reaaliaikaista tutkakuvaa ajankoh-

dasta ja sääolosuhteista riippumatta. 
Vallankumouksellisen yrityksen sa-

telliiteista tekee se, että ne ovat vain 2–3 
metriä pitkiä ja että ne keräävät kuvan-
tamisdatan tutkan avulla. Perinteisistä 
optisista kameroista poiketen kuvat voi-
daan ottaa missä tahansa valo- ja sää-
olosuhteissa, ja tuoretta dataa voidaan 
toimittaa asiakkaalle jopa muutamien 
tuntien välein, kun aikaisemmin toimitus 
on voinut kestää jopa päiviä.

Yrityksen perustajat, toimitusjohta-
ja Rafal Modrzewski ja strategiajohtaja 
Pekka Laurila, tutustuivat Aalto-yliopis-
tossa, jossa he osallistuivat tekno-
logiayrittämistä kehittäneeseen Aal-
to Ventures -ohjelmaan. Kaksikko näki 
piensatelliittialalla runsaasti mahdolli-
suuksia ja päätyi lopulta kehittelemään 
liikeideoitaan erilaisten apurahojen tur-
vin. Varsinainen liiketoiminta aloitettiin 
vuonna 2014. Tavoitteena oli hyödyntää 
tuoretta piensatelliittiteknologiaa erilai-
siin käytännön ratkaisuihin. 

Toiminta aloitettiin hyvin pienellä mit-
takaavalla. Vuonna 2015 tutkimusryh-

mä testasi tutkateknologiaansa lennol-
la Oulun yli. Kolme vuotta myöhemmin, 
tammikuussa 2018, ensimmäinen ku-
vaussatelliitti lensi avaruuteen. 

Yrityksen alkuperäisenä tavoittee-
na oli tarkkailla jäiden liikkumista poh-
joisilla merialueilla, mistä juontuukin 
yhtiön ”ice” ja ”eye” -sanoista muodos-
tunut nimi. Jäiden liikehdintä on kui-
tenkin vain yksi monista tutkakuvauk-
sen sovelluksista: Synthetic Aperture 
Radar – eli SAR-teknologiaa hyödyn-
tävät tutkasatelliitit ovat erityisen hyö-
dyllistä luonnonkatastrofien yhteydes-
sä, sillä ne mahdollistavat kuvaamisen 
säästä tai vuorokaudenajasta riippu-
matta. ”Tavoitteemme on tarjota ihmi-
sille tietoa ja auttaa heitä tekemään 
parempia päätöksiä”, Laurila kertoo.

Iceye tarjoaa palveluitaan maail-
manlaajuisesi sekä yksityisen että jul-
kisen sektorin toimijoille. Saksassa 
Iceye keskittyy tällä hetkellä tukemaan 
valtion toimintoja esimerkiksi merival-
vonnan saralla. ”Tulevaisuudessa so-
vellusmahdollisuuksia laajennetaan 
rahoitussektoriin, maatalouteen ja ka-
tastrofiapuun, ja tällöin globaaleista 
saksalaisyrityksistä muodostuu Iceyen 
tärkeitä kumppaneita”, Laurila sum-
maa. 

mAAIlmA luKuINA | 

Vertailussa 
Saksa / Suomi

Syntyvyys (2016):

52 814792 131

Kauran viljelymäärä (2016):

0,536  
milj. tonnia

1,0  
milj. tonnia

11 737 kpl 670 kpl

Avioerot vuonna (2017):

153 500 13 485

Avioliitot vuonna (2016):

26 503410 426

Järvien määrä (yli 1 ha):

12 000+ 187 888

veneajokortti:

10 erilaista  
           kategoriaa ei tarvita

leipomoiden määrä (2016):Avaruushanke tähtää korkealle  
– ja siinä samalla 
maailmanparantajaksi
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Ligna  
27.–31.5.2019 
Hannover
Puun koko elinkaari  
korjuusta lopputuotteeksi

Metsä- ja puuntyöstöteollisuus on 
kauan ollut maailmantalouden joh-
tavia teollisuudenaloja ja sen talou-
dellinen merkitys kasvaa edelleen. 
Olemassa olevat puuvarat ja niiden 
kestävä käyttö ilmasto- ja ympäristö-
syistä luovat valtavia mahdollisuuksia 
puuta työstävälle teollisuudelle. Ligna 
Hannover -messut on vakiinnuttanut 
asemansa johtavana messutapah-
tumana, jossa pääsee tutustumaan 
puun koko elinkaareen korjuusta lop-
putuotteeksi. Pääaiheita ovat:
– metsäteollisuus
– sahateollisuus
– puutuoteteollisuus
– pintakäsittely
– komponentit ja automaatiotekniikka
– yksittäis- ja sarjavalmistuksen  
 työkalut, koneet ja laitteet
– puu energian lähteenä.

Messuille osallistuu noin 1500 näyt-
teilleasettajaa eri puolilta maailmaa, 
Suomesta perinteisesti parisenkym-
mentä. Lähes puolet näytteilleasetta-
jista tulee Saksan ulkopuolelta. Am-
mattikävijöitä Ligna houkuttelee noin 
93 000 noin 90 maasta, heistä neljän-
neksellä oli konkreettisia investoin-
tisuunnitelmia. Edellisillä messuilla 
vuonna 2017 viiden messupäivän  
aikana solmittiin yli kaksi miljoonaa 
liikekontaktia!

www.ligna.de 

EuroBlech  
23.–26.10.2018
Hannover
Maailman johtava levyntyöstön 
messutapahtuma

EuroBlech on maailman johtava le-
vyntyöstön messutapahtuma, joka 
järjestetään joka toinen vuosi Saksan 
Hannoverissa. Messutarjonta esitte-
lee alan koko teknologiaketjun, tee-
moina mm. ohutlevy, puolivalmisteet 
ja valmiit tuotteet, käsittely, erotte-
lu, muovailu, joustolevy, liittäminen, 
hitsaus, pintakäsittely, työkalut, oh-
jaus- ja säätötekniikka, CAD/CAM, 
laadunvarmistus sekä tutkimus ja 
tuotekehitys.

Messuille odotetaan yli 1500 näytteil-
leasettajaa 40 maasta ja yli 60 000 kä-
vijää lähes sadasta maasta. Näytteil-
leasettajiksi on rekisteröitynyt myös 
kymmenisen suomalaisyritystä.

Hyvin korkea ulkomaisten yritysten ja 
vieraiden osuus vahvistaa jälleen ker-
ran EuroBlechin asemaa alansa joh-
tavana kansainvälisenä messutapah-
tumana. Ala tarvitsee kansainvälisiä 
kontakteja pystyäkseen valmistamaan 
tuotteita menestyksellisesti. Asiak-
kaat vaativat yhä laajempaa tuote-
valikoimaa, joiden valmistamiseen 
tarvitaan uusia, joustavia valmistus-
prosesseja, tehokasta tekniikkaa sekä 
räätälöityjä koneita ja järjestelmiä.

www.euroblech.com 

Hannover Messe 
1.–5.4.2019 
Hannover
Maailman merkittävin  
teknologiatapahtuma

Hannoverin teollisuusmessut on jo-
kakeväinen alan merkittävin teknolo-
giatapahtuma. Tapahtuman johtavia 
teemoja ovat älykkäät verkot, energia-
tehokkuus, hajautettu energiantuotanto 
ja verkottunut tuotanto. Erityisesti esil-
lä on teollinen internet ja sen tuomat 
mahdollisuudet. 6500 näytteilleaset-
tajaa eri puolilta maailmaa esittää uu-
simmat kehitystyönsä tulokset 200 000 
messukävijälle ja laajalle tiedotusväli-
neiden edustajien joukolle. 

Messutarjonta on jaettu parittomien 
vuosien tapaan kuuteen teollisuuden-
alaan:
– teollisuusautomaatio ja voimansiirto
– digitaalinen tuotanto ja IT-ratkaisut
– energia
– paineilma ja tyhjöteknologia
– teollinen alihankinta ja kevytrakenteet
– tutkimus ja tuotekehitys

Edullisin ilmoittautumisaika päättyy 
15.9.2018, jonka jälkeen alkaa osasto-
jako. 

Messujen kumppanimaa on Ruotsi, 
josta on odotettavissa entistäkin run-
saampi osanotto.

www.hannovermesse.de

CEBIT  
25.–28.6.2019 
Hannover
Innovaatioiden ja  
digitalisaation pyhättö: CEBIT

Uuden konseptin mukainen CEBIT oli 
hyvin menestyksellinen. Mukana oli 
yli 2800 näytteilleasettajaa 70 maas-
ta, yli puolet näytteilleasettajista tuli 
Saksan ulkopuolelta. Innovaatioiden 
ja digitalisaation uusi ykkösbisnesfes-
tivaali Euroopassa houkutteli neljänä 
messupäivänä yli 110 000 kiinnostu-
nutta Hannoverin messukeskukseen. 
Konferenssien, messujen ja tapahtu-
mien yhdistelmä sai innostuneen vas-
taanoton niin näytteilleasettajilta kuin 
kävijöiltäkin. Mukana oli neljä suoma-
laisyritystä: M-Files, EasyDoing, Trac-
kinno ja MariaDB. Ensi vuonna mu-
kaan mahtuu vielä lisää!

www.cebit.de 

mESSuT | 

WIN Eurasia / 14.–17.3.2019 / Istanbul  
www.win-eurasia.com/en

Industrial Supply Asia / 6.–9.11.2018 / Shanghai 
www.industrialsupply.com.cn/EN/

Hannover Messe USA / 10.–15.9.2018 / Chicago 
www.hannovermesseusa.com

TEollISuudEN mESSuJA mAAIlmAllA
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Wir danken für die Unterstützung:

IHK Lübeck | IHK Offenbach | IHK Kiel

Kiitämme tuesta:

IHK Lübeck | IHK Offenbach | IHK Kiel

Jubiläumspartner 2018
Kumppanit juhlavuonna 2018

ILMoITTAUTUMINEN ENSI 
VUoDEN KANSAINVÄLISILLE 
MESSUILLE HANNoVERISSA 
oN KÄyNNISSÄ. KANNATTAA 
ToIMIA NoPEASTI!

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

MUISTA MESSUISTA:  
Anna Tolvanen | 050 378 9900 
anna.tolvanen@dfhk.fi
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WWW.PORTOFTURKU.FI

The Port of Turku offers a competitive solution for import and export transports of trade and industry. Fast and high-frequency ship 
traffic both to Scandinavia and Germany and direct connection to ocean lines add flexibility to transport schedules and strengthen the 
delivery performance of companies. Thanks to the good and congestion-free road connections to and from the Port, time is saved also in 
Finland. In addition to a beneficial location, the Port offers its customers modern and efficient basic services ranging from load handling 
to warehousing. The strong overall concept makes the Port of Turku a reliable link in the supply chain of even the most demanding 
products.


