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VORWORT | ESIPUHE

Liebe Leser,
kennen Sie „Elements of AI“? Bei dem Online-Kurs lernt 
man in sechs Wochen die Grundzüge und Anwendungs-
beispiele von künstlicher Intelligenz (KI). Der von unserem 
Mitglied Reaktor entwickelte Kurs ist in Finnland bereits 
ein Riesenerfolg. Das Ziel, ein Prozent der Bevölkerung zu 
erreichen, ist durch die Teilnahme vieler Unternehmen und 
öffentlicher Institutionen weit übertroffen worden. Der Kurs 
hat in der Presse Furore gemacht und wird jetzt weltweit 
ausgerollt. 

Wir, die AHK Finnland, bringen den Kurs jetzt ge-
meinsam mit dem DIHK nach Deutschland. Wir wollen dem 
Mittelstand beim Thema Digitalisierung ein Werkzeug an 
die Hand geben. KI zu verstehen ist der Schlüssel für zu-
künftigen Geschäftserfolg, und das Fundament für einen 
faktenbasierten Dialog in der Gesellschaft.

Industrie 4.0, Internet of Things, BigData – während vor 
einigen Jahren vor allem Schlagworte kursierten, füllen 
sich die Begriffe nun mit konkretem Inhalt. Jede Woche 
gibt es neue Anwendungsbeispiele, die zeigen, wie die Digi-
talisierung neue Produkte, Dienstleistungen und komplette 
Geschäftsmodelle ermöglicht.

Digitalisierung in vielen Facetten ist auch in dieser defi-
nitiv-Ausgabe mehrfach Thema. Sei es beim Deutsch-Fin-
nischen Businessforum in Dresden (S. 12) oder bei der 
Kreislaufwirtschaft (S. 14). Unser Smart Building-Pro-
gramm (S. 16) trägt das Digitale bereits im Namen. Die 
Slush-Konferenz und unser Anteil GERMANY@SLUSH (S. 22) 
mit vielen deutschen Start-ups ist ebenso digital wie die 
dünnbesiedelte finnische Region Kainuu (S. 18) mit bald 
drei Supercomputern. 

Einsame Erfinder, die über ihren Ideen brüten, gibt es 
immer noch. Wir wissen aber: Innovation braucht Koope-
ration und Hilfe. Wir haben mit unseren Mitgliedern und 
Kunden eine Gemeinschaft, die über das bloße Netzwerk hi-
naus geht. Und täglich erfahren wir, wie wichtig eine solche 
Gemeinschaft für Handel, Innovation und Wohlstand ist. 

Ein Wort in eigener Sache: Der Vorstand der AHK Finnland 
hat mich im September für die Dauer der krankheitsbe-
dingten Abwesenheit unserer Geschäftsführerin Dagmar 
Ossenbrink kommissarisch zum Geschäftsführer ernannt. 
Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihr Vertrauen und 
habe die neue Verantwortung voller Freude und Energie an-
genommen. Gleichzeitig wünschen wir alle Dagmar Ossen-
brink eine rasche Genesung.   

Dr. Jan Feller
Kommissarischer Geschäftsführer

Hyvä lukija,
oletko kuullut ”Elements of AI”:sta? Se on verkkokurssi, 
jolla kuuden viikon aikana opitaan tekoälyn perusteet ja 
tutustutaan sovellusesimerkkeihin. Jäsenemme Reaktorin 
kehittämä kurssi on valtava menestys Suomessa. Kurssi on 
jo ylittänyt tavoitteen kouluttaa yksi prosentti Suomen väes-
töstä ja se on ollut vahvasti esillä maailman lehdistössä.

Tämän kurssin tuomme nyt Saksaan yhdessä Saksan 
teollisuus- ja kauppakamareiden kattojärjestö DIHK:n 
kanssa. Haluamme näin tarjota Mittelstand-yrityksille työ-
välineen digitalisoitumisessa. Tekoälyn ymmärtäminen on 
alasta riippumatta avain tulevaisuuden liiketoiminnan me-
nestykseen ja faktapohjaisen yhteiskunnallisen keskuste-
lun perusta.

Industrie 4.0, Internet of Things, Big Data. Muutama 
vuosi sitten nämä olivat monella alalla vielä tyhjiä sanahyl-
syjä, nyt ne ovat osa jokapäiväistä työtä. Joka viikko ilmes-
tyvät uudet sovellusesimerkit osoittavat, kuinka digitaalinen 
murros mahdollistaa uusien tuotteiden, palveluiden ja ko-
konaisten liiketoimintamallien luomisen.

Digitalisaatio sen monissa eri muodoissa on myös jäl-
leen tämän lehden pääaihe: oli kyseessä tämänvuotinen 
Dresdenin talousfoorumi (s. 36), auton tulevaisuus (s. 40) 
tai vaikka tekoäly ja etiikan yhteensovittaminen (s. 42). Jär-
jestämämme GERMANY@SLUSH (s. 46), johon toimme tänä 
vuonna yli 50 saksalaista startupia, kuuluu yhtä lailla tee-
maan kuin harvaan asuttu Kainuun seutu (s. 18), jossa si-
jaitsee pian kolme supertietokonetta.

Yksinäisiä keksijöitä tutkijankammioissaan on edelleen 
olemassa. Tiedämme kuitenkin, että innovaatio vaatii yh-
teistyötä, ja parhaat ideat syntyvät yhteisöissä. Omien jäse-
niemme ja asiakkaidemme kanssa muodostamme tällaisen 
yhteisön. Joka päivä kehitymme, opimme ja ymmärrämme 
kuinka tärkeä tämän kaltainen yhteisö on kaupalle, inno-
vaatioille ja hyvinvoinnille. Kiitos, että olette osa sitä.

Lopuksi vielä henkilökohtainen asia: syyskuussa Kauppa-
kamarin hallitus nimitti minut vt. toimitusjohtajaksi Da-
gmar Ossenbrinkin sairauspoissaolon ajaksi. Kiitän teitä 
kaikkia luottamuksesta ja olen tarttunut uuteen tehtävään 
iloisena ja energisenä. Samalla me kaikki toivomme Dag-
mar Ossenbrinkille pikaista paranemista. 

Jan Feller
vt. toimitusjohtaja
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NEUE MITGLIEDER | 

IQM Finland Oy
IQM ist ein Spin-out von Aalto und VTT mit Sitz in Espoo. Es konzentriert 
sich auf die Entwicklung supraleitender Hardwaresysteme für Quanten-
computer. Mit seinen innovativen Technologien für Qubit-Auslese sowie 
-Reset bietet IQM neue Ansätze für Quantenprozessoren. Die Prozessoren 
werden in Otaniemi fabriziert und mit eigener Kontrollelektronik betrieben. 
Unser ständig wachsendes Team aus Physikern, Ingenieuren und Soft-
wareentwicklern strebt nach stetig neuen Lösungen für skalierbare Quan-
tenprozessoren. 

KONTAKT:
Herr Dr. Jan Goetz | +358 50 566 6483
jan@meetiqm.com | www.meetiqm.com 

Jobilla 
Es wird immer schwerer, gute Mitarbeiter 
zu finden. Jobilla hat 2015 begonnen, das 
Problem zu lösen, indem sie in Zusammen-
arbeit mit dem größten finnischen Privat-
fernsehsender MTV3 ein neues Stellen-
portal entwickelt haben. Schnell entdeckten 
sie: Die größte Herausforderung besteht 
darin, dass die besten Kandidaten keine 
Arbeit zu suchen brauchen. Nun, nach fünf 
Jahren, hat das Unternehmen eine einzig-
artige Technologie entwickelt, mit der die 
Kunden auch in anspruchsvollen Fällen ge-
eignete Kandidaten einstellen konnten.  

KONTAKT: 
Herr Pekka Nebelung | +49 151 1587 2003
pekka.nebelung@jobilla.com | jobilla.com

Seppo Laine Oy
Seppo Laine Oy ist eine Patentanwaltskanzlei mit Standorten in Helsinki 
und Tampere. Finnische Patentanwälte, Vertreter vor dem Europäischen 
Patentamt, US-Patentanwälte sowie EU-Marken- und -Designanwälte sind 
in der Kanzlei anzutreffen. Herr Teemu Kiviniemi ist zudem als finnischer 
Patentanwalt bei der Patentanwaltskammer registriert und zur Vertretung 
in Deutschland berechtigt. Die Kanzlei berät und betreut ihre Mandanten in 
finnischer, deutscher, englischer, schwedischer und russischer Sprache. 

KONTAKT: 
Herr Teemu Kiviniemi | +358 9 685 9560
posti@seppolaine.fi | www.laineip.fi

Meluta Oy 
Meluta Oy bietet Dienstleistungen zur Technologieentwicklung für ver-
schiedene Bereiche. Zu den Dienstleistungen zählen unter anderem: 
Generierung von Geschäftswert durch R&D, Sensorentechnologie, Sig-
nalanwendungen, vibroakustische und akustische Messungen, Algorith-
musentwicklung und maschinelles Lernen. Die Kunden von Meluta sind 
marktführend auf ihrem Gebiet oder wollen es mit Hilfe von Technologie 
werden. 

KONTAKT:  
Herr Kari Suoja | +358 50 389 1625  
kari.suoja@meluta.fi | www.meluta.fi

Top Data 
Science Oy 
Top Data Science Oy wurde 2016 ge-
gründet und ist auf die Implementierung 
von KI-Programmen spezialisiert. Zu 
den Kunden zählen internationale Un-
ternehmen aus dem Gesundheitswesen, 
sowie aus der Forstindustrie und dem 
metallverarbeitenden Gewerbe, wie zum 
Beispiel GE Healthcare, Novozymes, 
StoraEnso und Glaston. Durch die 
künstliche Intelligenz sollen sowohl die 
Produkte als auch die Produktionsab-
läufe verbessert werden. Der Hauptsitz 
ist in Helsinki, aber das Unternehmen 
ist Teil des an der japanischen Börse ge-
listeten Technologiekonzerns Morpho.  
 
KONTAKT: 
Herr Vesa Jaakkola | +358 40 522 2274 
vesa.jaakkola@topdatascience.com 
http://topdatascience.com/  
 
 

mailto:pekka.nebelung@jobilla.com
https://jobilla.com/
mailto:posti@seppolaine.fi
http://www.laineip.fi
mailto:vesa.jaakkola@topdatascience.com
http://topdatascience.com/
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 | NEUE MITGLIEDER

MOPRIM  
MOPRIM hat eine Bewegungsanalyse-App entwickelt, mit der durch KI und 
Algorithmen des maschinellen Lernens Bewegungsmuster erkannt werden 
können. Sie kann in jede beliebige App integriert werden. Das Start-up aus 
Helsinki hilft damit Mobilitätsservices, Städten und Betreibern des öffent-
lichen Verkehrs zu verstehen, wie sich Menschen bewegen. Das Unter-
nehmen plant eine globale Expansion.  
  
KONTAKT:  
Herr Hannu Anttila | +358 50 385 5515  
hannu@moprim.com | www.moprim.com 

 

Nordic Minds
Nordic Minds ist eine nordeuropäische 
Personalberatung, die durch ihre lang-
jährige Erfahrung hohe Reputation in 
komplexen Executive Searches auf euro-
päischem Level mit ihren Standorten in 
Helsinki, Hamburg und Stockholm ge-
nießt. Die Firma berät insbesondere fin-
nische und deutsche Klienten rund um 
Executive Search & HR Prozesse – über 
Grenzen und Kulturen hinweg. Nordic 
Minds steht für kompromisslose Trans-
parenz für alle Beteiligten. Für mehr 
Effizienz und Vertrauen. 

KONTAKT:
Herr Marcus Honkanen 
+49 160 44 00 630 | +358 41 5353 037
Marcus.honkanen@nordic-minds.com
www.nordic-minds.com

Smartvillage  
Bei uns laufen Workshops anders! Wir sind die zweite Heimat für Teams aus 
Unternehmen, die nicht nur Workshopräume suchen, sondern New Work 
hautnah erleben möchten. Bei uns erfährst du, was es bedeutet, wenn du 
plötzlich querdenken kannst. 

Wir haben für Workshops, Seminare oder Teamevents neue Räume ge-
schaffen, in denen echte Ideen entstehen. Komm vorbei und sei ein Teil vom 
smartvillage. 

KONTAKT: 
Herr Elmeri Kauko | +358 50 300 1669
elmeri@smart-village.com | smart-village.com/en-fi/espoo/

SOLEMO Oy
SOL ist ein großes, finnisches, solides und internationales Familienunter-
nehmen. Sie bieten vielseitige Reinigungs-, Büro-, Gebäudereinigungs- und 
Sicherheitsdienstleistungen. Die Reinigungsdienstleistungen erleichtern 
den Alltag der Kunden. Die Personaldienstleistungen liefern Servicekräfte 
flexibel an Unternehmen. Das Kundenservicecenter (genannt Sonnenkraft-
werk) verbindet Kundenservice mit Alarm- und Remote-Verwaltungsdienst-
leistungen zu einer Einheit. SOL ist aktiv in Finnland, Schweden, Dänemark, 
Russland und den baltischen Staaten und beschäftigt insgesamt 14.000 Mit-
arbeiter.  

KONTAKT:
Frau Anna Mahlamäki | +358 40 130 7115
anna.mahlamaki@sol.fi | www.sol.fi

SAM  
Headhunting Oy

 
SAM Headhunting hat sich auf die Suche 
von Führungs- und Fachkräften spezia-
lisiert. Neben Finnland hat das Unter-
nehmen auch deutsche Büros in Augs-
burg und Hamburg sowie in 13 weiteren 
Ländern. Die Rekrutierung erfolgt grenz-
überschreitend (Finnland-Deutschland). 
SAM bietet finnischen Unternehmen 
Unterstützung bei der Personalanwer-
bung in Deutschland sowie deutschen 
Unternehmen in Finnland. 
  
KONTAKT: 
Herr Petri S. Toivanen | +358 40 519 6380  
pto@sam-int.com | www.sam-int.com/fi/ 

mailto:hannu@moprim.com
http://www.moprim.com
mailto:Marcus.honkanen@nordic-minds.com
http://www.nordic-minds.com
mailto:elmeri@smart-village.com
mailto:anna.mahlamaki@sol.fi
http://www.sol.fi
mailto:pto@sam-int.com
https://sam-int.com/fi/
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JT-Export Oy Ltd
JT-Export Oy Ltd verkauft gut erhaltene, 
gebrauchte, elektrische Verteilergeräte 
und -komponenten. Andere Dienstleis-
tungen sind z.B. Wartung und Überprü-
fung. Der Hauptsitz ist in Varkaus und das 
Unternehmen konzentriert sich auf den 
finnischen Markt. Der Handel ins Ausland 
geht vornehmlich nach Afrika. Die Kunden 
sind verschiedene Industrieunternehmen, 
Stromnetzbetreiber, Kraftwerke, Einzel-
händler, usw. Das Unternehmen fokussiert 
sich nun auf den Auslandsexport.  

KONTAKT:  
Herr Teemu Sikanen | +358 40 480 6665 
teemu.sikanen@jt-export.fi 
www.jt-export.com

JTA Connection 
JTA Connection ist ein auf Automatisie-
rungstechnik spezialisiertes Unternehmen, 
mit über 20-jähriger Erfahrung in Industrie- 
automatisierung und Robotik. Schon ab 
dem ersten Tag war JTA Connection welt-
weit vertreten. Das Unternehmen realisiert 
maßgeschneiderte Projekte „schüssel-
fertig” für den Kunden. Neben den Kom-
plettlösungen bietet JTA Connection seinen 
Kunden auch Monteure, Installationsadmi-
nistratoren, Inbetriebnehmer und Projekt-
manager für ihre Projekte.  

KONTAKT: 
Herr Jere Mattjus | +358 50 377 5239 
jere.mattjus@jtaconnection.fi |  
www.jtaconnection.fi 

Expat Coaching 
Expat Coaching bietet individuelle Beratung für ausländische Mit-
arbeiter an, die gerade nach Finnland umgezogen sind oder bereits 
länger in Finnland leben. Es unterstützt sie darin, sich in Ihrer Arbeits-
umgebung besser einzugliedern, sowie kulturelle und persönliche Her-
ausforderungen zu erkennen. Das Coaching ist individuell ausgerichtet, 
um mehr Sinnhaftigkeit, Zufriedenheit und Erfolg auf diesen Gebieten 
zu erreichen. 

KONTAKT:
Herr Ludger Marekwia | +358 40 966 4075
ludger.marekwia@expat-coaching.eu
www.expat-coaching.eu

KAMU Health Ltd  
Das Unternehmen entwickelt und vertreibt digitale Dienstleistungen, 
die die Zusammenarbeit von Patienten und Pflegekräften bei der Be-
handlung von Atemwegerkrankungen verbessern. KAMU Asthma ist 
ein prognostizierender Selbstpflegeservice, der verlässliche Daten zum 
Befinden und zur Selbstpflege von Asthmatikern liefert und dabei auch 
auf äußerliche Einflüsse wie Wetter und Luftverschmutzung eingeht. 
Der Service dient also nicht nur den Asthmatikern, sondern auch den 
Dienstleistern im Gesundheitswesen, Krankenhäusern, Krankenkassen 
und Pharmaunternehmen.  

KONTAKT: 
Herr Seppo Salorinne | seppo@kamuhealth.com 
www.kamuhealth.com

NEUE MITGLIEDER | 
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FINNLAND 

FSC Avionics Oy 
Rusko 
Maschinen-, Anlagenbau  
und Maschinenteile 
www.fcsavionics.fi 

Helmsbriscoe 
Helsinki 
Unternehmensberatung 
www.helmsbriscoe.com 

IQM Finland Oy 
Espoo 
Elektronische Industrie 
www.meetiqm.com 

Jobilla Oy 
Helsinki 
Software 
www.jobilla.de 

JTA Connection Oy 
Tampere 
Reparatur und industrielle 
Instandhaltung 
www.jtaconnection.fi 

JT-Export Oy Ltd 
Varkaus 
Energietechnik 
www.jt-export.com 

Kamu Health Oy 
Helsinki 
Healthcare 
www.kamuhealth.com 

LM Expat Coaching 
Espoo 
Unternehmensberatung 
www.expat-coaching.eu 

Marine Alutech Oy Ab 
Teijo 
Schiffbau 
www.marinealutech.com 

Meluta Oy 
Tampere 
Technische Forschung  
und Entwicklung 
www.meluta.fi 

Mercantus Oy 
Helsinki 
Software 
www.mercantus.fi 

Miraculos Oy 
Helsinki 
Kosmetik- und 
Hygieneindustrie 
www.miraculos.fi 

MOPRIM Oy 
Helsinki 
Software 
www.moprim.com 

MotionPro Oy 
Helsinki 
Werbung, Marketing, PR 
www.motionpro.fi 

Nilkkava Performance 
Helsinki 
Lebensmittel und Getränke 
www.nilkkava.fi 

Nuuka Solutions Oy 
Kotka 
Software 
www.nuukasolutions.com 

Reaktor  
Innovations Oy 
Helsinki 
Software 
www.reaktor.com 

SAM Headhunting Oy 
Vantaa 
Vermittlung von  
Dienstleistungen  
und Personal 
www.sam-int.com 

Seppo Laine Oy 
Helsinki 
Patentanwaltskanzlei 
www.laineip.fi 

Serviz Oy 
Helsinki 
Bauindustrie 
www.kunnontarkastus.fi 

Wir heißen folgende Unternehmen als neue  
Mitglieder der AHK Finnland willkommen:

Top Data Science Oy 
Helsinki 
Software 
www.topdatascience.com 

Vientikoutsi 
Orivesi 
Unternehmensberatung 
www.vientikoutsi.com 

Work Pilots Oy 
Espoo 
Vermittlung von  
Dienstleistungen  
und Personal 
www.workpilots.fi 

DEUTSCHLAND 

Kanzlei Dannecker-Lauren 
Wiesbaden 
Rechtsanwälte 
www.dannecker-lauren.de 

Minna Ojala Business 
Consulting 
Hamburg 
Unternehmensberatung 

Smartvillage GmbH 
München 
Vermietung von 
Konferenzräumen 
www.smart-village.info 

Worley Projects GmbH 
Köln 
Architektur- und 
Ingenieurbüros 
www.worley.com 

USA

Prifina Inc 
San Francisco 
Software 
www.prifina.com 

 

 | NEUE MITGLIEDER
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UM IHRE MARKTPOSITION zu behaupten, brauchen deutsche 
Mittelständler innovative Lösungen. Hier können Startups  
Kooperationspartner werden und die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen sicherstellen. Aus diesem Grund veran-
staltet der DIHK in Kooperation mit teilnehmenden IHKs und 
AHKs jedes Jahr die sogenannte Startup! Germany Tour. 2019 
mit den Stationen München und Ruhrgebiet.  

Zur München-Tour gehörten 20 Startups aus 11 Ländern 
sowie 12 Startup-Spezialisten der AHKs. Neben Programm 
und Networking gehörte der Besuch der Gründermesse 
Bits&Pretzels, auf der Barack Obama sprach, zu den High-
lights. Hier wurden vier Teilnehmer der Tour durch eine inter-
nationale Jury für eine Beteiligung am Gründer-Pitch aus-
gewählt. Mit Kamu Health und Viimatech kamen gleich zwei 
davon aus Finnland.  

Die zweite Tour führte ins Ruhrgebiet mit Stationen in Düs-
seldorf, Duisburg, Bochum, Dortmund, Essen und Köln. Hier 
konnten sich die Teilnehmer mit Unternehmen und anderen 
Startups aus der Region vernetzen. Der Besuch des Ruhr-
Summit ermöglichte es allen Startups, sich vor einem breiten 
Publikum zu präsentieren und auf sich aufmerksam zu ma-
chen.  

Startup! Germany Tour 
– Finnen starten in Deutschland durch

 Bei der Bits&Prezels: Unser Startup-Projektleiter David Wunder 
mit den finnischen Teilnehmern Marko Luomanaho (Vaisto Solutions), 
Seppo Salorinne (Kamu Health) und Matti Viita (Viimatech).

STARTUP TOUR GERMANY – MÜNCHEN 
25. September – 2. Oktober 2019 
• Verticals: Internet der Dinge, Healthcare 
• 20 Start-Ups aus 11 Ländern 
• Finnische Teilnehmer:  
 – Kamu Health (Healthcare)   
 – Viimatech Digital (Internet der Dinge)   
 – Vaisto Solutions (Internet der Dinge)   
 – Mato Engineering (Internet der Dinge) 

STARTUP TOUR GERMANY – RUHRGEBIET  
27. Oktober – 1. November 2019 
• Verticals: InsureTech, Smart City, Logistics & Mobility 
• 57 Start-Ups aus 20 Ländern 
• Finnische Teilnehmer: 
 – CoReorient (Smart City) 
  – Superlect (Smart City) 
 – Vinka (Logistics & Mobility)
 – AIDOMUS (Logistics & Mobility)
 – Aavista (Logistics & Mobility)
 – GlobalTech Group (Logistics & Mobility)
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Finnischer Wind ist  
mehr als heiße Luft

 | NETZWERK

FÜR DIE WINDENERGIE in Deutschland 
herrscht derzeit Flaute. Staatliche 
Förderungen werden nach unten ge-
schraubt und der Ausbau der nötigen 
Stromtrassen stockt. In Finnland finden 
Unternehmen vergleichsweise ideale 
Voraussetzungen für den Bau neuer 
Windkraftanlagen. Das größte Potential 
bieten Onshore-Projekte.

Die durchschnittliche Windgeschwin-
digkeit in 1.000m Höhe beträgt in Fin-
nland relativ schnelle neun Meter pro 
Sekunde. An den Küsten und in den 
Bergen Lapplands bestehen Spitzen-
nutzungszeiten von rund 3.000 Stunden 
pro Jahr. Auch die natürlichen Bedin-
gungen für Offshore-Windparks sind 
sehr gut, vor allem aufgrund der im eu-
ropäischen Vergleich flachen Gewässer 
und der langen Küstenlinie. 

Rückenwind im  
wirtschaftlichen Umfeld
Im Offshore-Bereich gibt es derzeit 
kaum Wettbewerb, aber aktuell auch 
noch wenige Projekte wegen relativ 
hoher Investitionskosten. Ein Off-
shore-Pilotprojekt hat das Bremer Un-
ternehmen WPD gestartet. WPD schloss 
dabei einen Vertrag zur Direktvermark-
tung mit Google, um deren finnisches 
Rechenzentrum zu versorgen. Solche 
„Power Purchase Agreements“ (PPA) 
werden derzeit immer wichtiger wegen 
der unklaren zukünftigen Fördersitua- 
tion. Kürzlich haben mit Neste und 
Fortum ein großer Stromabnehmer und 
ein großer Erzeuger angekündigt, ein 
PPA abschließen zu wollen.

Wir als AHK Finnland organisieren 
für deutsche Windenergieunternehmen 

eine Geschäftsreise nach Finnland vom 
25.–29.05.2020. Der Kern der Geschäfts-
reise sind Gespräche mit potenziellen 
finnischen Kooperationspartnern und 
Kunden, welche individuell für die Teil-
nehmer durch uns organisiert werden. 
Als Teil der Reise findet am 26.05. eine 
Fachkonferenz zum Thema Windenergie 
in Helsinki statt, wo die deutschen Un-
ternehmen die Möglichkeit haben, sich 
vor einem finnischen Fachpublikum und 
möglichen Geschäftspartnern zu prä-
sentieren. 

UP TO DATE
Trade fairs in Düsseldorf until December 2020

Edustaja Suomessa: 

Messukeskus, INTERFAIR

PL 21 _ 00521 Helsinki

P. 040 450 3250 _ interfair@messukeskus.com

www.messukeskus.com

FIVE AREAS OF COMPETENCE
Concentrated passion for business and markets

1) Trade visitors and media 
* Only for trade visitors or trade 
 buyers with trade credentials 
** Only for PSI members

As of: 10/2019

MACHINERY, PLANT 
AND EQUIPMENT
viscom* 2020 07.01.–09.01. www.viscom-messe.com
ENERGY STORAGE EUROPE 10.03.–12.03. www.eseexpo.com
METAV 10.03.–13.03. www.metav.com
wire 30.03.–03.04. www.wire-tradefair.com
Tube 30.03.–03.04. www.tube-tradefair.com
interpack 07.05.–13.05. www.interpack.com
components for processing and packaging 07.05.–13.05. www.packaging-components.com
drupa 16.06.–26.06. www.drupa.com
ALUMINIUM* 06.10.–08.10. www.aluminium-messe.com/en
glasstec 20.10.–23.10. www.glasstec-online.com
VALVE WORLD EXPO 01.12.–03.12. www.valveworldexpo.com

TRADE 
AND SERVICE
ARCHITECT@WORK* 2019 04.12.–05.12. www.architectatwork.de
PromoTex Expo* 2020 07.01.–09.01. www.promotex-expo.com
PSI** 07.01.–09.01. www.psi-messe.com
EuroShop 16.02.–20.02. www.euroshop-tradefair.com
ElectronicPartner* 07.03.–08.03. www.electronicpartner.com
ProWein* 15.03.–17.03. www.prowein.com
Flotte! Der Branchentreff* 18.03.–19.03. www.derbranchentreff.de
BioWest*  19.04.–19.04. www.biowest.info
Chefs Culinar*  20.09.–21.09. www.chefsculinar.de

MEDICINE 
AND HEALTH
REHACARE 2020 23.09.–26.09. www.rehacare.com
COMPAMED 16.11.–19.11. www.compamed-tradefair.com
MEDICA 16.11.–19.11. www.medica-tradefair.com

LIFESTYLE 
AND BEAUTY
BEAUTY DÜSSELDORF* 2020 06.03.–08.03. www.beauty-duesseldorf.com
TOP HAIR − DIE MESSE* 07.03.–08.03. www.top-hair-international.com
INTERBRIDE* 24.05.–26.05. www.interbride.eu/en

LEISURE
boot Düsseldorf 2020 18.01.–26.01. www.boot.com
CARAVAN SALON DÜSSELDORF 28.1)08.–06.09. www.caravan-salon.com
TourNatur 04.09.–06.09. www.tournatur.com

MORE EVENTS
SportsInnovation* 2020 25.03.–26.03. www.sportsinnovation.de/en

umd1902_UTD_179x115_FI.indd   1 23.10.19   12:33
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Die Themen unseres Business-
forums Gesundheitstechnik, 
e-Health und hochautomati-
sierte Fertigung waren digital 
und zukunftsorientiert. Doch 

die Vergangenheit schwang in vielen 
Reden in Dresden mit – passend zum 
30-jährigen Jubiläum der friedlichen 
Revolution 1989. Auch der Abschluss 
unseres Mitgliederforums stand im Zei-
chen der Wende. Die Teilnehmer sahen 
in der Semperoper Beethovens Fidelio 
in einer aufrüttelnden Inszenierung, 
so wie sie im Oktober 1989 in Dresden 
gespielt wurde, während draußen auf 
der Straße die Menschen für Freiheit 
demonstrierten.

Sächsisch-finnische  
Zusammenarbeit hat Zukunft
Gemeinsam mit der IHK Dresden und 
der Wirtschaftsförderung Sachsen 
luden wir zunächst zum Sächsisch-Fin-
nischen Wirtschaftsabend. Dort trafen 
sich sächsische und finnische Unter-
nehmensvertreter in lockerem Beisam-
mensein. Die kulturellen Gemeinsam-
keiten sahen die Redner als Ressource 
für eine engere Zusammenarbeit. Prak-

Bei unserem Deutsch-Finnischen Businessforum in Dresden 
(10.-11.10.) trafen im positivsten Sinne Vergangenheit und 
Zukunft aufeinander. Die Grußwortredner hoben die langjährige 
Zusammenarbeit beider Länder hervor, die Keynote-Sprecher die 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit und die Startups die Zukunft.

O welche Lust in freier Luft 
Den Athem einzuheben! (Fidelio)

tisch umgesetzt wurde dies kurz darauf: 
Mehrere sächsische Firmen nahmen an 
der Startup-Konferenz Slush in Hel-
sinki im November teil, vermittelt durch 
unser AHK Finnland Markteinstiegs-
team. Mehr dazu in diesem Heft. 

Open Data:  
das A und O von Innovationen
Auf unserem Businessforum am fol-
genden Tag bekamen die Teilnehmer 
die Chance, andere Mitglieder persön-
lich kennenzulernen und Pitches von 
jungen Unternehmen zu erleben. Das 
moderne Ambiente im Campus TAG24 
passte perfekt zu digitalen Zukunfts-
themen. Der sächsische Staatsminister 
Thomas Schmidt hob das Potential der 
Region hervor, sichtbar z.B. an einem 
5G-Versuchsgelände, auf dem autonome 
Geräte und Maschinen für die Land-
wirtschaft getestet werden. Die neue 
finnische Botschafterin in Deutschland 
Anne Sipiläinen beschrieb Finnland als 
eines der führenden Länder der digi-
talen Transformation.

Patric Karpowitz, Geschäftsführer von 
B. Braun Avitum, stellte eine der mo-
dernsten Fabriken Europas vor. B. Braun 

hat ein innovatives Schichtarbeitskon-
zept eingeführt und fördert die Integra-
tion aller Kollegen, auch der externen. 
Das Resultat: Ausgezeichnete Arbeits-
ergebnisse. Von der modernen Her-
stellungsumgebung, dem sogenannten 
„1-Piece-Flow“, konnten sich unsere 
Teilnehmer selbst ein Bild machen, bei 
der Besichtigung im Werk bei Dresden.

Jaakko Hirvola, Geschäftsführer des 
finnischen Technologieverbandes, be-
tonte in seiner Rede, wie wichtig Daten 
heute für Innovationen sind. Nur eine 
ausreichende und sinnvolle Datenbasis 
ermögliche echte Neuerungen. Die USA 
könnte im B2C-Sektor nicht mehr ein-
geholt werden, so Hirvola, doch im B2B 
habe Europa noch Chancen.

Der Vortrag von Vesa Jaakkola, Sales 
Director von Top Data Science, unter-
strich die Möglichkeiten von Künstlicher 
Intelligenz: „AI as a Service“ sei schon 
im Gesundheitswesen, in der Automobil-
industrie und in der Zelluloseproduktion 
erfolgreich von Top Data Science um- 
und eingesetzt worden.

Visionen der Zukunft 
Die Pitches der Startups Robotec 
Homes, PowerOn, VibeVision, Augu-
menta, Datacrane und Kamu Health 
zeigten den Teilnehmern auf konkrete 
Weise, wie die Jungunternehmen die 
Zukunft gestalten: mit Algorithmen, AI 
und tragbaren Applikationen. Die Pit-
ches wurden von unserer Jury bewertet. 
Den Hauptpreis bildeten zwei wert-
volle Tickets für die Startup-Konferenz 
Slush in Helsinki. Diese gingen an Kamu 
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Health, die eine digitale Plattform entwi-
ckeln, mit deren Hilfe Asthmatiker ihren 
aktuellen Zustand selbst analysieren 
können.

Geschichtliches Ambiente
Den Abschluss unseres Businessforums 
bildete der bereits erwähnte Besuch der 
Semperoper. Die Teilnehmer tauchten 
in das wundervolle Ambiente und die be-
wegende Geschichte Fidelios ein, einem 
Meisterwerk des Komponisten Ludwig 
van Beethoven. Der ehemalige deut-
sche Bundespräsident Joachim Gauck 
eröffnete die Aufführung mit einer ein-
drucksvollen Beschreibung, was sich vor 
30 Jahren in Dresden und so vielen an-

FÜR FINNISCHE UNTERNEHMEN SIND 
ab 1. Juli 2019 „wirtschaftlich Berech-
tigte“ (tosiasiallinen edunsaaja) zu er-
nennen. Grund ist die neue europäische 
Geldwäscherichtlinie und die darauf-
folgende Änderung des finnischen 
Geldwäschegesetzes. Dies betrifft auch 
finnische Tochtergesellschaften auslän-
discher Firmen. Die zuständige Behörde 
in Finnland ist das Patent- und Regis-
teramt (Patentti- ja rekisterihallitus). Die 
Benennung der „wirtschaftlich Berech-
tigten“ ist kostenlos. Nach der Benen-
nung sind die Informationen über die 
wirtschaftlich Berechtigten im öffent-
lichen Register einsehbar. Die Umset-
zungsfrist für bestehende Unternehmen 
beträgt ein Jahr nach Inkrafttretung des 
Gesetzes, also 1. Juli 2020. Nach dieser 
Frist ist eine Anmeldung nur bei Neu-
gründung eines Unternehmens oder 
bei der Änderung des Kreises der wirt-
schaftlich Berechtigten möglich.  

Unternehmen 
müssen bis 
Juli 2020 
„wirtschaftlich 
Berechtigte“ 
anmelden

deren ostdeutschen Städten abspielte. 
Auch heute solle man Veränderungen 
eher umarmen als bekämpfen und für 
Demokratie und Freiheit eintreten.

In der Pause begrüßte der Bundes-
präsident a.D. unsere finnische „De-
legation“, die finnische Botschafterin, 
unseren Präsidenten Philip Aminoff und 
unseren kommissarischen Geschäfts-
führer Dr. Jan Feller.

Wir freuen uns sehr, dass die Ver-
anstaltung für unsere Mitglieder ein Er-
folg war: Für die Organisation erhielten 
wir von Ihnen 4,9 von fünf Sternen. Wir 
danken allen Teilnehmern und unseren 
Partnern, die die Veranstaltung ermög-
licht haben! 

 Pitching 
beim 
Business-
forum

 Zwei wertvolle Tickets zur SLUSH-
Konferenz gab es zu gewinnen. Sie 
gingen an Kamu Health.

 Sächsisch-Finnischer Wirtschaftsabend.
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Die Kreislaufwirtschaft ist 
in Finnland seit mehreren 
Jahren ein wirtschaftliches 
Trendthema und unter-
nehmerische Realität. Der 

Zentralverband der finnischen Industrie 
EK nennt sie „eine Schlüssellösung für 
das globale Klimaproblem und die Ver-
knappung der natürlichen Ressourcen.“ 
Derzeit entstehen völlig neue Ideen für 
Produkte und Dienstleistungen. Der 
Verband sieht erstklassige Geschäfts-
möglichkeiten und große Wachstums-
chancen – aber auch eine notwendige 
Entwicklung.

Aus der Not eine Tugend gemacht
Betrachten wir als Beispiel den wich-
tigsten Rohstoff der Weltwirtschaft: Öl. 
Die natürlichen Ölvorkommen der Erde 
werden in den nächsten Jahrzehnten 
knapp. Der Ansatz der Kreislaufwirt-
schaft: Ressourcen werden neu gedacht 

Vom Rohstoff Müll  
und Leasing-Öl
Finnland treibt die Kreislaufwirtschaft voran. Für Unternehmen sind 
Fragen nach Wiederverwertbarkeit und effizienten Prozessen aktueller 
denn je. Über Recycling gehen heutige Geschäftsmodelle weit hinaus.

und effizient geplant über den gesamten 
Lebenszyklus des Produkts hinweg von 
der Entstehung bis zur Entsorgung. 
Diese Denkweise haben sich in Finn-
land etablierte Unternehmen und junge 
Startups zunutze gemacht. 

Das Mineralölunternehmen Neste 
hat es geschafft, Biodiesel aus 100 % 
biologischen Abfällen herzustellen. Der 
logistische Aufwand ist groß: produ-
ziert wird mit zehn verschiedenen Roh-
stoffen an drei Standorten in Europa 
und Asien. Doch der Aufwand lohnt 
sich. Bereits vor einigen Jahren machte 
Nestes Geschäft mit Biodiesel, damals 
noch mit einem 80-prozentigen Anteil 
biologischer Abfälle, schon mehr als 
40 Prozent des Gewinns aus. Lufthansa 
hat kürzlich zugesagt, seine bereits be-
stehende Kooperation mit Neste zu Bio-
treibstoffen weiterhin auszubauen.

Öl wird vom Produkt zum Service
Die finnische Firma Fluid Intelligence 
hat Öl zum Leasing-Produkt gemacht. 
Ihre Industriekunden zahlen nicht für 
die Ölmenge, sondern für die Produkt-
qualität und deren Überwachung. Fluid 
Intelligence analysiert mit vernetzten 
Sensoren die Eigenschaften des Öls. 
Diese Lösung soll die Haltbarkeit ver-
längern und den Verbrauch reduzieren.

Ressourcen effizienter nutzen als 
zuvor – das macht die Kreislaufwirt-
schaft aus. Durch neue technische Pro-
zesse und Digitalisierung wird dies in 
vielen Branchen zum Erfolgstrend. 

Nachhaltigkeit  
– auch gut fürs Marketing
Unternehmen nutzen ihre Innovationen 
fürs eigene Marketing. Es besteht ein 

wachsendes Interesse an nachhaltigen 
Produkten und Marken. Zusammen-
arbeit und Partnerschaften sind für die 
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle 
wichtig. Für mehr Informationen und 
branchenspezifische Beratung wenden 
Sie sich gerne an uns. 

Sara Karbasi I sara.karbasi@dfhk.fi I
+358 50 349 3207

DER ZENTRALVERBAND 

DER FINNISCHEN 

INDUSTRIE EK NENNT DIE 

KREISLAUFWIRTSCHAFT 

„EINE SCHLÜSSELLÖSUNG 

FÜR DAS GLOBALE 

KLIMAPROBLEM UND 

DIE VERKNAPPUNG 

DER NATÜRLICHEN 

RESSOURCEN.“

MARKTCHANCEN FÜR DEUTSCHE 
UNTERNEHMEN (QUELLE: GTAI)

Finnische kommunale Abfallent-
sorger investieren in: 
– hochautomatisierte Sortieranlagen 
– IT-Systeme der Abfalllogistik  
 und Rechnungsstellung.

Der Metallschrottverband YTP  
erwartet Investitionen in:
– Sortierung von Bau- und Sied- 
 lungsabfällen vor der Verbrennung 
– mobiles Recycling im ländlichen  
 Raum.

Weitere Kooperationschancen:
Das EU-Förderprogramm 
„Circwaste“ setzt bis 2023 nationale 
Vorzeigeprojekte um. 
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Viele Unternehmen investieren 
heutzutage in künstliche 
Intelligenz (Artificial Intelli-
gence, AI). Die Terminologie 
variiert zum Teil noch stark: 

künstliche Intelligenz, fortgeschrittene 
Analytik, Datenwissenschaft (data sci-
ence) oder auch maschinelles Lernen. 
Das Ziel ist jedoch bei allen das gleiche: 
Steigerung von Ertrag und Effizienz in 
den bestehenden Abläufen sowie die 
Entwicklung neuer, datengetriebener 
Angebote.

Von großen Erwartungen  
zur Frustration
Viele etablierte Unternehmen haben mit 
großen Erwartungen ein Programm zur 
künstlichen Intelligenz gestartet, um 
ihre Geschäftsabläufe zu modernisieren 
oder neue Fachkräfte anzuwerben. In 
verschiedenen Bereichen wurden Pilot-
projekte und datenbasierte Produkte auf 
den Markt gebracht, aber die erhofften 
großen Veränderungen blieben aus. 
Nach einiger Zeit zeigten viele dieser 
Programme Ermüdungserscheinungen 
und erfüllten nicht die hohen Erwar-
tungen, die in sie gelegt wurden. Künst-
liche Intelligenz ist immer noch eher ein 
Randgebiet und nicht im aktiven Fokus 
der Geschäftstätigkeiten. Daher werden 
auch viele Führungsetagen langsam 
ungeduldig und überlegen, wie sie auf 
diesem Gebiet vorankommen können.

Daten und künstliche Intelligenz als 
Teil der Entscheidungsfindung 
Um die aktuelle Situation zu verbessern, 
braucht es vor allem von der Geschäfts-

führung Entschlossenheit und Beharr-
lichkeit. Dies bedeutet auch, dass Daten 
und KI in den Kern der aktuellen Pro-
zesse und insbesondere der Entschei-
dungsfindung gerückt werden müssen. 
Die Berücksichtigung relevanter KPI 
spielt bei der Entscheidungsfindung 
eine immer wichtigere Rolle. Um diesen 
Sprung zu schaffen, sehen wir vermehrt 
den Fokus in Führungsetagen und hö-
herem Management auf dem Aufbau 
von notwendigen Fähigkeiten und 
Kompetenzen. 

Unterschiede zwischen  
Deutschland und Finnland 
Auf diesem Gebiet haben wir große 
Unterschiede zwischen Deutschland 
und Finnland festgestellt. Finnische 
Unternehmen sind im digitalen Bereich 
sehr viel weiter als deutsche. Künst-
liche Intelligenz und Daten stehen im 
Mittelpunkt von zukünftigen Unterneh-
mensentwicklungen und Erfolgsstrate-
gien. Auch die Unternehmensführungen 
haben das Thema in den Fokus gerückt 
und sehen die daraus hervorgehenden 
Möglichkeiten.

Deutsche Unternehmen dagegen 
schenken dem Thema noch vergleichbar 
wenig Beachtung. Dies resultiert häufig 

in geringeren Investitionen für den 
Aufbau von datengetriebenen Organisa-
tionen und Fähigkeiten. Wir laden regel-
mäßig deutsche Kunden nach Finn-
land ein, um ihnen den Arbeitsablauf in 
einem datengetriebenen Unternehmen 
zu zeigen.

Meinen Erfahrungen nach muss vor 
allem die Unternehmensführung den 
neuesten Entwicklungen der künstli-
chen Intelligenz offen gegenüberstehen 
und auch aktiv bei deren Umsetzung auf 
sämtlichen betrieblichen Ebenen mit-
wirken. Wir haben ebenfalls festgestellt, 
dass eine involvierte Geschäftsleitung 
die ideale Voraussetzung für den Erfolg 
der digitalen Transformation ist und der 
Treiber der damit verbundenen Bestre-
bung sein kann, ein komplett datenba-
siertes Unternehmen zu werden.  

Dirk Hofmann ist Gründungsmitglied und Geschäftsführer des Bera-
tungsunternehmens für Daten und künstliche Intelligenz DAIN Studios.  
Er wurde 2019 in den Vorstand der AHK Finnland gewählt.
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Finnische Unternehmen ver-
fügen über Kompetenzen beim 
energieeffizienten Bauen, der 
Gebäudeautomation und bei 
innovativen Anwendungen, die 

die Lebensqualität erhöhen. Deutsch-
land hat 21 Millionen Gebäude, von 
denen viele in den kommenden Jahren 
saniert werden. Wir helfen deutschen 
Unternehmen, den finnischen Digitali-
sierungsvorsprung auch im Bau- und 
Gebäudebereich zu nutzen.

Anfang Oktober haben FIMX, Helvar, 
Mercantus und Pilaster als Teilnehmer 
des Smart Building-Programms die 
EXPO REAL in München besucht und 
dort vorab vereinbarte Gespräche mit 
verschiedenen Ausstellern auf deren 
Ständen geführt. Der Programmteil-
nehmer Helsinki Business Hub war auf 
der Messe an dem Stand der Stadt Hel-
sinki vertreten.

Mit der komplett neuen Halle NOVA3 
stellte die EXPO REAL innovative und 
vor allem digitale Lösungen für die 
Bau- und Immobilienbranche in den 
Vordergrund. Dass das Interesse am 
Markt sehr groß ist, bestätigte sich für 
unsere Programmteilnehmer in den 
zahlreichen Gesprächen, die sie auf der 
Messe führten. 

Damit auch Sie unsere Programm-
teilnehmer besser kennen lernen, 
stellen Sie sich Ihnen nun persönlich 
vor.

Helvar
Licht steht für Komfort, Gesundheit, 
Wohlbefinden und Produktivität. Bei 
Helvar schöpfen wir das volle Potential 
von Licht aus. Als führende Experten 
für intelligente und energieeffiziente 
Lösungen der Beleuchtungssteuerung 
verwandeln wir gewöhnliche Räume 
in „Brighter Spaces“. Das kommt z.B. 
dem Wohlbefinden von Mitarbeitern 
zugute. In einer wissensbasierten Wirt-
schaft gehört dies zu den Grundlagen 
für gute Ergebnisse. Lichtplanung und 
-steuerung spielen eine entscheidende 
Rolle – im Zusammenspiel mit Ge-
werken, die das Innenraumklima beein-
flussen – um optimale Bedingungen zu 
schaffen. 

Als Leiter der Strategie und Unter-
nehmensentwicklung bin ich, Lars 
Hellström, u.a. für die Partnersuche 
für unsere Expansion nach Deutsch-
land zuständig. Gerade hierfür bringt 
uns das Smart Building-Programm 
der AHK Finnland viele neue wertvolle 
Kontakte. 

Mercantus
Im Jahr 2005 habe ich, Hannu Aho, das 
Unternehmen Mercantus Oy gegründet. 
Unser Produkt ist die Software Time-
Works, mit der Geschäftsräume, Ar-
beitsplatzreservierungen, Catering-Be-
stellungen und Lobby-Services verwaltet 
werden können. Mit Hilfe von vielfältigen 
Integrationen zu anderen Systemen 
können hochintelligente Büros erstellt 
werden.

Im Laufe der Jahre hat sich unsere 
Software zur führenden Lösung auf dem 
finnischen Markt entwickelt. Die Inter-
nationalisierung unseres Produktes 
stellt also eine natürliche Erweiterung 
dar. Nach unseren Analysen zum Thema 
Internationalisierung wurde Deutsch-
land als erstes Zielland für den Export 
ausgewählt. Das Smart Building-Pro-
gramm der AHK Finnland kommt des-
halb für uns zum richtigen Zeitpunkt 
und bietet die Möglichkeit, uns dem 
deutschen Markt zu nähern. Unser vor-
rangiges Ziel ist es, ein Partnernetz-
werk in Deutschland aufzubauen und 
ein deutschsprachiges Servicepaket zu 
erstellen.

Die Gesichter unseres  
Smart Building-Programms
Vor drei Jahren haben wir als AHK Finnland zusammen mit der finnischen 
Zentralhandelskammer und dem Verband der Technologieindustrie 
Finnlands die deutsch-finnische Digitalisierungspartnerschaft ins 
Leben gerufen. Seitdem haben wir über 400 deutsche Unternehmen mit 
finnischem Digital-Know-how zusammengebracht. „Smart Building“ ist 
bereits das zweite Programm unserer Offensive. 

16   DEFINITIV 3/2019
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Helsinki Business Hub
Ich bin Irma Ylikangas, Senior Business 
Advisor bei Helsinki Business Hub. Ich 
arbeite auf dem Gebiet der intelligenten 
und sauberen Industrien und konzen-
triere mich besonders auf intelligente 
Gebäude. Helsinki Business Hub ist eine 
internationale Agentur für Handels- und 
Investitionsförderung für die finnische 
Hauptstadtregion. Wir helfen ausländi-
schen Unternehmen, Lösungen und Ge-
schäftspartner aus Finnland zu finden.

In verschiedenen Treffen mit deut-
schen Unternehmen und öffentlichen In-
stitutionen während des Smart Building- 
Programms habe ich erfahren, dass 
Kontakte zu finnischen Firmen als sehr 
interessant erachtet werden. Die Deut-
schen suchen vorgefertigte Lösungen, 
Sensorlösungen, modulares Design und 
verschiedene digitale Lösungen. Wir 
möchten ihnen helfen, Lösungen aus 
Finnland zu finden. In Finnland können 
sie viele intelligenten Gebäudelösungen 
kennenlernen, die ihren Bedürfnissen 
entsprechen.

Pilaster
Hi, mein Name ist Janne Kantola. Mich 
hat es schon immer gestört, dass Haus-
renovierungen so lange dauern und 
mit so vielen Unannehmlichkeiten für 
die Bewohner verbunden sind. Irgend-
wann war ich sogar von solch einer 
Renovierung meiner eigenen Wohnung 
betroffen. 

Auch deshalb habe ich vor ein paar 
Jahren das Unternehmen Pilaster ge-
gründet. Pilaster hat eine Technologie 
entwickelt, mit der die Gebäudetechnik 
von renovierungsbedürftigen Gebäuden 
auf den neuesten Stand von Energieeffi-
zienz und Nachhaltigkeit gebracht wird 
– und das in einem Bruchteil der derzeit 
benötigten Zeit. Pilaster setzt dabei auf 
vorgefertigte technische Module, die vor 
Ort an die Außenwände des Gebäudes 
angebracht werden. Während des Smart 
Building-Programms haben wir fest-
stellen können, dass in Deutschland ein 
hohes Interesse an unserem innovativen 
Renovierungskonzept besteht. Dieses 
Momentum wollen wir im Weiteren voll 
ausnutzen.

FIMX
Einen direkten Kommunikationskanal 
zwischen Eigentümern und Mietern 
sowie Dienstleistern aufzubauen, sodass 
die gesamte Leistungserbringung rei-
bungslos funktioniert und die Menschen 
gerne in ihren Häusern wohnen: Darum 
dreht sich alles bei unserer Firma FIMX. 
Mit unserem FIMX System stellen Ge-
bäudeeigentümer oder die von ihnen 
bestellten Hausverwalter unter an-
derem sicher, dass Beschwerden von 
Bewohner erkannt werden können und 
schnell und kompetent darauf reagiert 
wird. 

Ich habe FIMX bereits 1995 gegründet 
und mittlerweile ist das Produkt zu 
einer Art Standard in Finnland heran-
gewachsen. Tausende von Eigentü-
mern und Verwaltern managen derzeit 
mehr als 20.000 Gebäude mit dem FIMX 
System. Meine ersten Eindrücke aus 
dem Smart Building-Programm bestä-
tigen, dass sich auch viele Eigentümer 
von Wohngebäuden in Deutschland einen 
noch besseren Austausch mit ihren Mie-
tern wünschen. Gerne helfen wir ihnen 
dabei. 

Soweit die erste Vorstellungsrunde. Die weiteren Pro-
grammteilnehmer Lipsanen, Tietoa, Neopoint sowie 
Trenox werden sich in der nächsten Ausgabe dieses Ma-
gazins vorstellen. Wenn Sie einen Programmteilnehmer 
näher kennenlernen möchten, dann kontaktieren Sie uns. 

Oliver Boldt  
oliver.boldt@dfhk.fi | +358 50 308 2094

Marika Martikainen  
marika.martikainen@dfhk.fi | +358 50 462 4375 
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Wälder, wilde Tiere –  
und Supercomputer 
Region Kainuu

Mit diesem Business-Park gehört die Stadt Kajaani zu 
einem der führenden Top-Standorte von Hochleistungsre-
chenzentren. Eine der ersten Ansiedlungen auf dem Gelände 
ist „CSC - IT Center for Science“, ein Gemeinschaftsunter-
nehmen des finnischen Staates mit mehreren Hochschulen. 
CSC hat 2012 ein hochtechnologisches Datenzentrum er-
richtet, das bereits damals mit geringem CO2-Ausstoß geplant 
wurde.

In diesem Datenzentrum stehen die zwei finnischen Super-
computer „Tieto“ (finnisch für Wissen) und „Sisu“ (finnisch für 
Standhaftigkeit), die Ende 2020 einen dritten Supercomputer 
als Nachbarn bekommen werden. Dieser soll laut Medien-
berichten einer der leistungsstärksten Computer der Welt 
werden und möglicherweise „Lumi“ (finnisch für Schnee) 
heißen. 

Lebenswertes Kainuu
An Schnee mangelt es der Region Kainuu ansonsten nicht. 
Ausserdem gibt es in ganz Kainuu eine besondere Vielfalt an 
kulturellen Veranstaltungen: Theater, Poesiewochen, ver-
schiedene Musikfestivals, Tanzveranstaltungen und Konzerte. 
In Kajaanis Nachbargemeinde Sotkamo liegt zudem das 
große Aktivresort Vuokatti. 

Bären, Poesie und Supercomputer – eine solche Vielfalt in-
mitten der Wildnis kann wohl nur Kainuu 
vereinen.  

Bezaubernd grüne Nadelwälder, klare Gewässer und 
gewundene schmale Geländerücken – die Über-
bleibsel aus der letzten Eiszeit. Diese ursprüngli-
chen Landschaften haben sich in Kainuu erhalten, 
so gut wie einmalig in Europa. Die Region liegt im 

Nordosten Finnlands an der Grenze zu Russland. Besucher 
können in den Wäldern im Osten von Kainuu diese Wildnis er-
leben und zum Beispiel mit Führern aus sicherem Abstand 
Bären, Luchse oder Seeadler beobachten, die an anderen 
Orten in Europa sehr selten oder bereits ausgestorben sind.

Gelungener Wandel 
Doch das ist nur die eine, ländliche Seite von Kainuu. Was 
man in diesen Landschaften nicht vermutet, ist Hochtech-
nologie auf Weltniveau. Traditionell lebte die Region schon 
immer von seinen Wäldern. Und das ist zum Teil bis heute 
so. Doch wie überall vollzieht sich ein Strukturwandel: an-
dere Wirtschaftszweige und Geschäftsfelder werden für 
die rund 75.000 Einwohner zählende Region zur neuen 
Lebensgrundlage. 

Die größte Stadt der Region ist Kajaani. Dort schloss vor 11 
Jahren einer der Hauptarbeitgeber, eine große Papierfabrik. 
Ein schwerer Schlag für die Mitarbeiter und die Stadt. Doch 
Kajaani, schön gelegen, umgeben von großen Seen, hat die 
Umstrukturierung erfolgreich gemeistert. Heute ist die Ge-
schäfts- und Handelsstruktur der Stadt stärker und breiter 
aufgestellt als um die Jahrtausendwende. 

Bytes statt Holz
Das hat einen wichtigen Grund: Auf dem alten Papierwerkge-
lände entstand ein neues Industriegebiet, das heute weit mehr 
Arbeitsplätze bietet, als durch die Werksschließung verloren 
gingen. Das Gelände heißt „Renforsin Ranta Business Park“. 
Dort hat sich rund um mehrere Datenzentren ein ganzes Öko-
system von Unternehmen verschiedener Größen entwickelt. 
Renforsin Ranta ist immer noch das wichtigste Wachstums-
projekt der Region. 

© GETTY IMAGES
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Am meisten Spaß macht mir bei der Arbeit… 
neue Konzepte auszuprobieren und Prozesse weiterzuent-
wickeln. Das macht die tägliche Arbeit für mich interessant 
– und die Kunden und Mitglieder haben auch etwas davon, 
wenn immer mal frischer Wind reinkommt. 

Im Laufe meiner AHK-Laufbahn hat sich am besten  
eingeprägt…  
dass wir durch unser weltweites AHK-Netzwerk an 142 
Standorten vertreten sind. Dazu kommen die 79 IHK-Stand-
orte in Deutschland. Das ist eine einzigartige Plattform, 
um den weltweiten Handel mit konkreten Maßnahmen zu 
unterstützen. 

Am meisten freue ich mich darauf… 
meine neue Stelle als Leiterin der Abteilung Mitglieder 
mit vier Mitarbeitern bei der AHK Japan anzutreten. Das 
AHK-Netzwerk bietet uns tolle internationale Herausforde-
rungen, und es ist schön, solch eine persönlich annehmen zu 
können.  

Die besten Städte in Deutschland und Finnland sind... 
Helsinki und Sundern im Sauerland. 

Mein deutsch-finnischer Hintergrund ist...
Ich bin sowohl in Helsinki als auch im Sauerland aufge-
wachsen und habe mich nach meinem Studium in England 
und China dafür entschieden, nach Helsinki zurückzukehren.

An Finnland gefällt mir am besten … 
die Möglichkeit, sich neben der Arbeit fortzubilden und zum 
Beispiel Universitätskurse zu besuchen. Zudem genieße ich 
die Nähe zu meiner Familie und meinen Verwandten. 

An Deutschland gefällt mir am besten ...
die Art der Kommunikation und die weitverbreitete 
Zivilcourage. 

Zu unseren Hauptaufgaben gehört…
die richtigen deutschen und finnischen Unternehmen zu-
sammenzubringen, um ganz konkret den bilateralen Handel 
dadurch zu unterstützen. Wir organisieren Veranstaltungen 
für unsere Mitgliedsunternehmen, bei denen sie neue rele-
vante Kontakte knüpfen und alte Bekanntschaften vertiefen 
können. Im digitalen Zeitalter sind persönliche Begegnungen 
und Gespräche von Angesicht zu Angesicht eben doch etwas 
Besonderes. Und sie stiften das Vertrauen, das man dringend 
braucht, wenn man miteinander Geschäfte machen will.

Unsere Kunden... 
sind auch unsere Mitglieder. Ich möchte gerne gemeinsam 
mit den Mitgliedern etwas Neues schaffen und den bilate-
ralen Handel stärken. 

 | DIE MACHER

Lernen Sie unsere Mitarbeiter kennen!

STECKBRIEF:

Name: Elina Annala
Position: Mitglieder und Kommunikation 
Seit wann bei der AHK: 2. Januar 2012. Ab Januar 2020 fängt Elina Annala bei 
der AHK Japan als Leiterin der Abteilung Mitglieder an. 
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Die Ethik der KI wird heute meist in separaten Ex-
pertenrunden diskutiert. Programmierer und 
Unternehmen sprechen unter sich, ebenso wie 
Moralphilosophen und Regulatoren. Unsere Idee: 
Wir wollten – zusammen mit der Deutschen Ge-

meinde und dem Goethe-Institut – Wirtschaft, Wissenschaft 
und Kirche zusammenbringen, um die wichtige Wertedis-
kussion über unsere technisierte Welt in die Öffentlich-
keit zu tragen. Heraus kam „Ethics x AI“, Ethik triff künst-
liche Intelligenz. Am 2. Oktober konnten die Teilnehmer des 
kostenlosen Ganztagsseminars in der „Think Corner“ Exper-
tenstandpunkte kennenlernen, mitdiskutieren und in Work-
shops Fragen tiefergehend betrachten.

KI: Ein Abbild unserer Welt
In der Öffentlichkeit ist der Tenor derzeit: KI ist der neue 
Motor der Weltwirtschaft. Und: KI ist die größte Bedrohung 
der Menschheit. Wer heute nicht in diese Technologie inves-
tiert, hinkt morgen hinterher. Daten sind das Öl dieser Wirt-
schaftsweise und mit der Datenverarbeitung kommt KI ins 
Spiel. Wir alle schaffen täglich Daten durch die Interaktion 
mit Computern, Smartphones oder Sensoren. Die Welt von 
heute spiegele sich in unseren Daten wider, auch ihre Un-
gerechtigkeiten, so die Philosophin Maija-Riitta Ollila, die die 
erste Grundsatzrede des Tages hielt. 

Wir übergeben Maschinen Entscheidungsbefugnisse. Aber 
übergeben wir ihnen auch die Verantwortung? Programme 

verursachen Handlungen, wenn man sie lässt. Aber verfolgen 
sie selbst eine bestimmte Absicht? Vielleicht irgendwann, 
aber noch sind wir Menschen in der Verantwortung und wir 
sollten Einfluss darauf behalten, so Ollila weiter. Wegen der 
großen Möglichkeiten der Kontrolle von menschlichem Ver-
halten habe KI einerseits das Potential, die Demokratie zu ge-
fährden. Andererseits vielleicht das Potential zur Rettung der 
Erde. Es liege in unseren Händen. 

KI ist Software, aber sehr komplex 
Nutzer neigen dazu, Computern menschliches Denken 
und Handeln zu unterstellen. Aber dies führt in der öffent-
lichen Diskussion zu falschen Schlüssen. Johan Himberg, 
Daten-Spezialist beim IT-Entwickler Reaktor, stellte klar: 
KI ist kein Lebewesen, hat kein Bewusstsein. Er erklärte 
die Ursprünge dessen, was wir heute künstliche Intelligenz 
nennen: „KI ist Software, aber sehr komplex“. Sie sei ein 
zunehmend transparentes Werkzeug, das in Zusammenarbeit 
entwickelt werde. Laut Himberg sollten ethische Fragen 
in den Entwickler-Teams diskutiert werden. Dort träfen 
Programmierer Hunderte von Entscheidungen jeden Tag, die 
beeinflussten, wie eine KI-Software später reagiere. 

Der dritte Keynote-Redner war Mario Brandenburg, Ab-
geordneter des deutschen Bundestags und Mitglied der 
Datenethikkommission. Algorithmen seien keine verantwort-
lichen Entscheidungsträger, so auch seine Meinung. Gründe 
für negative Effekte von KI seien derzeit vor allem unbe-

KI IST (WIE) DER HAMMER
Sind künstliche Intelligenz und Ethik miteinander vereinbar? Wie können  
wir ethische Fragen dort integrieren, wo häufig Algorithmen den Ton angeben?  
Unser Experten-Seminar Ethics x AI klärte auf. 
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Ethics x AI entstand in Zusammenarbeit mit dem Goe-
the-Institut Finnland, der Deutschen Gemeinde in Finn-
land und der AHK Finnland und wurde von Reaktor und 
der Aue-Stiftung unterstützt. Verschiedene Diskurs-
gruppen, Programmierer und Unternehmen, Moralphi-
losophen und Theologen, sowie und staatliche Institu-
tionen – deutsche und finnische Redner, diskutierten 
bei unserem Experten-Seminar in Helsinki vor und mit 
rund 100 Teilnehmern.

stehen. Nur so könne KI in Zukunft ein 
produktives Werkzeug sein. Bildung sei 
besonders wichtig für IT-Nutzer, heute 
und morgen. Johan Himberg wies auf 
Reaktors Online-Kurs „Elements of 
AI“ hin, der diesen Ansatz verfolge. Ein 
Prozent der Bevölkerung sollte KI und 
dessen Anwendungspotentiale besser 
kennen lernen. Der Kurs wurde in Finn-
land ein Riesenerfolg. Für Deutschland 
haben wir als AHK Finnland in Zusam-
menarbeit mit dem DIHK das Roll out 
des Online-Kurses ermöglicht. Im De-
zember wird das Vorhaben in Berlin der 
Öffentlichkeit vorgestellt. 

Zwei weitere Keynotes – von Reli-
gionsphilosoph Aku Visala und dem 

Professor für evangelische Theologie 
Frank Mathwig – leiteten den zweiten 
Seminarteil ein. Zu den Keynote-Red-
nern traten noch Saara Hyvönen, 
Mitbegründerin von DAIN Studios, 
Hertta Vuorenmaa, Direktorin des For-
schungsprogramms „Future of Work“ 
an der Aalto-Universität, und Michael 
Laakasuo, Dozent der Kognitionswis-
senschaft an der Universität Helsinki, 
hinzu. Sie und die Redner arbeiteten 
gemeinsam mit den Teilnehmern an 
Fragen der praktischen Umsetzung von 
KI. Denn: Nutzer müssen lernen, mit 
dem „Hammer“ richtig umzugehen, um 
KI für Unternehmen und Gesellschaft 
zum Erfolg zu bringen.  

wusste Vorurteile von Programmierern 
und Datensätzen. Wenn KI ungerechte 
Entscheidungen treffe, stünden immer 
Menschen dahinter. Brandenburg fasste 
es bildreich zusammen: Ein Hammer ist 
ein Werkzeug, mit dem man ein Haus 
bauen oder jemanden töten kann. Auch 
KI sei ein solches Werkzeug – wenn 
auch ungleich komplexer. 

AHK hilft, den Umgang mit  
dem Werkzeug zu erlernen
Zur Diskussionsrunde kam Meeri Haa-
taja von der Steuerungsgruppe AI Fin-
land des finnischen Wirtschaftsministe-
riums hinzu. Menschen sollten befähigt 
werden, KI-Prozesse besser zu ver-
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SLUSH 2019 – 
PUSH‘ DEINE IDEE, 
WO DIE SONNE  
NICHT SCHEINT
Auf der weltweit führenden Gründermesse 
Slush Helsinki haben sich am 21. und 22. 
November auch viele deutsche Startups 
präsentiert. Knapp 50 davon haben wir als 
AHK Finnland nach Helsinki gebracht und 
umfassend begleitet.

Eröffnungsshow

Eine Delegation an der Aalto-Universität

Workshop mit Dmitri Sarle Zeit fürs Netzwerken

German Pitching Stage

©
 A

H
K

 F
IN

N
LA

N
D

, J
U

LI
U

S 
KO

N
TT

IN
EN



DEFINITIV 3/2019   23

Dunkelheit, Nebel, Temperaturen um die Null – das 
ist Südfinnland im November. Die beste Zeit für 
den ersten Schnee, der sofort zu Schneematsch 
wird. Genau diese Zeit haben sich die Gründer des 
Startup- und Tech-Events „Slush“ (dt.: Schnee-

matsch) ausgesucht, um junge Unternehmen mit Investoren 
in Helsinki zusammenzubringen. 

Globale New-Tech-Community 
Eine unglaubliche Entwicklung hat diese Tech- und Gründer-
messe durchgemacht. Was 2008 als Treffen von 300 lokalen 
Jungunternehmern begann, ist zu einer globalen Community 
geworden. Heute beschreibt sich die Konferenz selbst als das 
weltweit führende Startup-Event. In diesem Jahr trafen 3.500 
Startups mit 2.000 Investoren zusammen, insgesamt kamen 
rund 25.000 neugierige Teilnehmer.

German Pitching Stage
Natürlich dürfen deutsche Startups dort nicht fehlen. An 
deren Auftritt wirken wir als AHK Finnland seit fünf Jahren 
als offizieller Partner der Slush tatkräftig mit. Unsere 
German Pitching Stage ist das offizielle Side-Event auf der 
Konferenz, bei dem deutsche Startups sich in jeweils drei Mi-
nuten präsentieren können – mit anschließendem Q&A und 
Networking. In diesem Jahr haben wir in Zusammenarbeit 
mit dem Bundeswirtschaftsministerium, mehreren Bundes-
ländern und Regionen insgesamt knapp 50 deutsche Startups 
auf die Konferenz geholt. 

Zielgerichtete Vorbereitung
Bereits lange im Voraus sind wir mit den Unternehmen in 
Kontakt. Dann folgen an zwei Tagen vor der Slush-Konfe-
renz spezielle Briefings und Workshops. Das Ziel: Die jungen 
Firmen so vorzubereiten, damit sie sich in diesem interna-
tionalen Rahmen bestmöglich präsentieren und vernetzen 
können – und beim sogenannten Matchmaking auch mög-
liche Partner und Investoren kennenlernen.

Unser Coaching
Die insgesamt über 100 Teilnehmer unseres Programms 
kommen aus neun verschiedenen Bundesländern ange-
reist. Für alle geht es bereits zwei Tage vor dem eigentlichen 
Beginn der Konferenz los. Individuelle Briefings geben den 
Unternehmen die ersten wichtigen Infos zum Programm und 
stimmen auf die nächsten Tage ein. Am Tag vor der Slush 
geht es dann ans Eingemachte. Die Teilnehmer bekommen 
Vorträge und Coachings, professionellen Input von Experten, 
z.B. dazu, wie verschiedene Investoren ticken. 

Auf Augenhöhe verhandeln 
Dmitri Sarle ist Gründer der Event-Organisation ArcticStartup 
und hat bereits viele Gründer beraten. Er betonte in seiner 
Präsentation, welche verschiedenen Interessen und Bedürf-
nisse potenzielle Geldgeber haben können. Andererseits 
sollte man auch als Startup an die eigenen Interessen denken 
und sie vertreten. „Auch Ihr habt Verhandlungsmacht, be-
sonders wenn es in Eurem Startup gut läuft“, so einer seiner 

Ratschläge. Von anderen Rednern gab es Beratung in rechtli-
chen und finanziellen Fragen, z.B. zur Ansiedlung eines Toch-
terunternehmens in Finnland.  

Pitch-Training
Auf einer Gründerkonferenz mit rund 25.000 Teilnehmern 
muss jeder Unternehmer viel reden und schnell auf den Punkt 
kommen. Und bei allem Stress auch auf die eigene Körper-
spreche achten, um nicht unbewusst falsche Signale zu 
senden. Um all das ging es beim Pitch-Training für die Teil-
nehmer. Denn auf dem Höhepunkt der Reise, dem eigene Auf-
tritt auf der German Pitching Stage, soll alles passen. 

Slush-Eröffnung
Die Slush beginnt an einem typisch dunklen, nebligen No-
vembermorgen. Und so sieht es auch im Inneren des riesigen 
Messegeländes aus: Abgedunkelt, der Nebel hier kommt aus 
der Maschine, Neonlicht schafft eine futuristisch anmutende 
Atmosphäre. Die Eröffnungsshow wird ein Laser-Spektakel. 
Das alles soll zeigen: Schaut her, wir sind die Zukunft. So sagt 
es auch einer der Redner auf der Hauptbühne, der Foun-
der-Stage: Entrepreneurs waren immer schon Problemlöser. 
Und die Probleme von heute sind komplexer als je zuvor. Des-
halb werden Startups heute mehr und mehr gebraucht.

Germany@Slush
Dann eröffnet auch die German Pitching Stage. Über fünf 
Stunden hinweg präsentieren sich die Startups nacheinander 
den bis zu 100 Zuhörern, viele von ihnen Investoren. So stellt 
das baden-württembergische Startup Mapstar sich und seine 
Augemented-Reality Cloud-Plattform-App vor, die schon als 
Download verfügbar ist und über 3.000 aktive User hat. Mapstar 
sucht nach einer Seed-Finanzierung von drei Millionen Euro.

Das frisch gegründete Startup HelpChat aus Mecklen-
burg-Vorpommern entwickelt gerade sein Produkt aus dem 
Gesundheitsbereich. Der Gründer Sam Mogadas, selbst Arzt, 
präsentiert seine Idee, die Kommunikation zwischen Pflege-
personal und Patienten in Krankenhäusern effizienter zu ma-
chen, um Kosten zu sparen.

Workstreams.ai, ein Berliner Startup, stellt seine Produk-
tivitäts-App für Slack und MS Team vor. Das Startup konnte 
für die German Pitching Stage zusätzlich üben: Es durfte sich 
beim offiziellen Pitching-Wettbewerb „Slush 100“ am Tag zuvor 
präsentieren.

Tolles Feedback der Teilnehmer
Nach dem aufregenden Pitching-Day ist das Feedback aller 
Teilnehmer sehr positiv. Die üppige Opening Show und das auf 
die Bedürfnisse von Startup ausgerichteten Programm der 
Slush sorgte für viel Lob und Staunen. Auch unser Programm 
rund um die German-Pitching Stage sowie unser am Vorabend 
ausgerichtetes Networking-Event Beer-Together waren für die 
Teilnehmer eine Bereicherung. Insgesamt hatten sich rund 400 
Investoren, Startup, Unternehmen und andere interessierte 
Teilnehmer aus 90 Länder für beide Side-Events registriert. 
Nur ein Wunsch ging erst nach den Slush-Tagen in Erfüllung: 
Wieder mehr Sonnenlicht zu sehen.  
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Sensible 4 wurde  
zum weltbesten 
Start-up gekürt 
DAS FINNISCHE ROBOTIK- UND SOFTWAREUNTERNEHMEN Sensible 4 hat 
die Dubai World Self-Driving Transport Challenge in der Kategorie 
Startup gewonnen. Der Wettbewerb ist der bedeutendste auf diesem  
Gebiet und das Preisgeld beträgt bis zu einer Million Dollar.

Sensible 4 ist eines der wenigen Unternehmen, die sogenannte full-
stack-Lösungen für selbstfahrende Autos liefern. Dies ermöglicht die 
vollständige Automatisierung allein durch Software von Sensible 4. Das 
Unternehmen hat seine Technologie außerdem im wechselhaften finni-
schen Wetter entwickelt und getestet. Dadurch sind die selbstfahrenden 
Autos die einzigen weltweit, die auch im Winter fahren können. 

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN | 

Kiehn-Holz GmbH 
kauft Tochterge-
sellschaft Luoman Oy
LUOMAN OY, das für seine hölzernen Gar-
tenhäuser bekannt ist, hat seine deutsche 
Tochtergesellschaft Luoman Deutschland 
GmbH an das deutsche Unternehmen Kiehn-
Holz GmbH verkauft. Der Kaufpreis wurde 
nicht bekannt gegeben. 

INTERNATIONALE  
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT: 

Deutschland 7. 
Finnland 11. 
IM DIESJÄHRIGEN WETTBEWERBSFÄHIGKEITSVERGLEICH des 
World Economic Forum (WEF) wurden 141 Länder verglichen. 
Finnland belegt dabei Rang 11 und Deutschland Rang 7. Finn-
land blieb auf dem gleichen Platz wie im Vorjahr. Deutschland, 
der Wirtschaftsmotor Europas, fiel dagegen um vier Plätze. An 
der Spitze stehen: Singapur, die USA, Hongkong, die Nieder-
lande und die Schweiz.

Eine der Stärken Finnlands ist die Stabilität der Institutionen, 
was auch Sicherheit, Unabhängigkeit der Gerichte, Presse-
freiheit und die Effizienz des öffentlichen Sektors beinhaltet. 
Weitere Stärken Finnlands sind Know-how, Finanzordnung und 
Unternehmensdynamik.

Deutschlands Stärken sind die Stabilität der Institutionen 
und der Makroökonomie, das Gesundheitssystem und das Inno-
vationspotential. 

Loparex  
übernimmt Infiana
DAS FINNISCHE UNTERNEHMEN Loparex hat 
den deutschen Kunststofffolienhersteller In-
fiana übernommen. Hintergrund des Kaufs 
ist die Übernahme beider Unternehmen 
durch den britischen Private-Equity-Inves-
tor Pamplona Capital Management. Über den 
Kaufpreis ist nichts bekannt. Der zusammen- 
gerechnete Umsatz beider Konzerne betrug 
2017 über 600 Millionen Euro. 
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Beta Films  
kauft Fisher King
DIE DEUTSCHE PRODUKTIONS- UND 
VERTRIEBSGESELLSCHAFT für Fern-
sehprogramme Beta Film GmbH 
hat die Mehrheit an der finnischen 
Fernsehanstalt Fisher King Oy 
erworben und zugleich eine eigene 
Produktionseinheit für Nordeuropa 
gegründet: Beta Nordic Studios. 

Finnischer Investor 
sichert Fortbestand 
von Keller
DER INSOLVENTE ZAHNRAD- UND GE-
TRIEBEHERSTELLER C.u.W. Keller 
GmbH & Co. KG wurde vom fin-
nischen Investor Kumera Corpora-
tion mit dem Tochterunternehmen 
Kumera Getriebe GmbH aufgekauft.

C.u.W. Keller GmbH & Co. 
KG wurde bereits 1901 im nord-
rhein-westfälischen Oberlar ge-
gründet und gilt weltweit als einer 
der führenden Entwickler und Her-
steller von hochwertigen, großfor-
matigen Zahnrädern und Getrieben 
für die Schifffahrt-, Zement-, Stahl- 
und Nahrungsmittelindustrie. 

Hegla Group kauft  
TaiFin Glass  
Machinery Oy
DIE DEUTSCHE HEGLA GROUP, Anlagen-
hersteller zur Bearbeitung von Flach- 
und Funktionsglas, hat die Mehrheit 
am finnischen Unternehmen TaiFin 
Glass Machinery Oy erworben. Tai-
Fin Glass Machinery stellt Öfen für 
die Herstellung von Sicherheitsglas 
und Windschutzscheiben her. Der 
Kaufpreis ist nicht bekannt. 

DAS FINNISCHE STARTUP ultimate.
ai hat bei einer Investitionsrunde 
insgesamt 5,8 Millionen Euro er-
halten. Die zwei größten Investoren 
sind HV Holtzbrinck Ventures aus 
Berlin und Maki.VC aus Helsinki. 
Auch die EU unterstützt das Unter-
nehmen im Rahmen des Horizon 
2020-Programms.

Ultimate.ai hat eine Software 
entwickelt, die den Kundenservice 
in allen Sprachen erleichtern kann, 
da sie sprachunabhängig funktio-
niert. So können Kundenanfragen 
wesentlich schneller beantwortet 

Finnisches Startup entwickelt 
sprachunabhängige KI

werden, da das Programm bereits 
automatisch einen Lösungsvor-
schlag macht und außerdem stetig 
dazulernt. 

Neste gründet neuen 
Geschäftsbereich in Deutschland
AM 7.10. ERÖFFNETE das finnische Unternehmen Neste seine deutsche Nieder-
lassung in Düsseldorf. Diese wird gleichzeitig auch die weltweite Zentrale des 
neuen Geschäftsbereichs „Renewable Polymers & Chemicals“. Der weltweite 
Bereich Vertrieb und Marketing wird aus dieser Zentrale gesteuert.

Diese neue Abteilung soll die Kunststoff- und Chemiebranche mit Vorpro-
dukten beliefern, die aus Biomasse und chemisch recycelten Kunststoffabfällen 
hergestellt werden. 

Savosolar baut 
Solarthermieanlage  
in Ettenheim
DER FINNISCHE SOLARKOLLEKTORHER-
STELLER Savosolar baut im baden-würt-
tembergischen Ettenheim eine Solar- 
thermieanlage mit einer Leistung von 
1,2 Megawatt.

Auf einer Fläche von 1.700 Quadrat-
metern soll ein Solarkollektorfeld ent-
stehen. Zusätzlich wird auch ein 200 

Kubikmeter fassender Wärmespeicher 
gebaut. Das Projekt hat einen Gesamt-
wert von 800.000 Euro. Die Einzelheiten 
werden nun zwischen Savosolar und 
dem Unternehmen Fernwärme Etten-
heim geklärt. Die Übergabe findet An-
fang 2020 statt. 

© GETTY IMAGES
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Für letztes Jahr verzeichnet 
Finnlands Windenergiebranche 
kein einziges realisiertes 
Projekt. Dafür freut sich die 
Branche nun über die exzel-

lenten Aussichten.

Finnische Regierung will  
Windenergieproduktion steigern
Finnland gehört mit seinen Ambitionen 
in der Energie- und Klimapolitik zu den 
europäischen Vorreitern. Die seit Juni 
2019 im Amt befindliche, sozialdemo-
kratisch angeführte Koalitionsregierung 
des Ministerpräsidenten Antti Rinne will 
nun nicht erst 2050, sondern bereits 
2035 kohlenstoffneutral sein. Bis 2030 
sollen die Emissionen bereits 55 Pro-
zent unter das Niveau des Jahres 1990 
gefallen sein. Das setzt ein sportliches 
Maßnahmenpaket voraus: Zwischen 
2017 und 2035 muss der Ausstoß von 
Treibhausgasen durchschnittlich um 
4 bis 5 Prozent jährlich fallen, um das 
2030-Ziel zu erreichen. Seit 2005 sinken 
sie allerdings jährlich im Schnitt nur um 
rund 2 Prozent.

Um selbst nach Zielerreichung 2030 
schon fünf Jahre später klimaneutral zu 
sein, muss die Regierung zusätzlich kre-
ativ werden. Laut Regierungsprogramm 
soll Finnland so der weltweit erste Staat 
sein, der auf fossile Energieträger ver-
zichtet, ohne Abstriche an seinem (nor-
dischen) Wohlfahrtsmodell zu machen. 
Das soll durch eine nahezu emissions-
freie Strom- und Wärmeerzeugung zum 
Ende der 2030er Jahre erreicht werden. 
Der Energiesektor steht daher vor einer 
grundlegenden Transformation, denn 
der Kohleausstieg bis 2029 ist bereits 
beschlossene Sache und auch Torf soll 
als Energieträger weichen.

Finnlands  
Onshore-Windenergie  
setzt auf PPAs

Projektschub durch PPAs  
mit ausländischen Stromkunden
Finnlands Windenergiesektor erwartet 
nach der Flaute in 2018 ohne Kapazi-
tätszuwächse für die nächsten Jahre 
wieder ein deutliches Wachstum. „Die 
Onshore-Windenergie ist mittlerweile 
so profitabel, dass keine finanziellen 
Fördermittel des Staates mehr benötigt 
werden“, erklärt Anni Mikkonen, Ge-
schäftsführerin des finnischen Wind-
energieverbands Tuulivoimayhdistys. 
„Wir sehen nun vermehrt Power Pur-
chase Agreements (PPAs) am Markt, 
die aber noch überwiegend mit aus-
ländischen Stromkunden geschlossen 
werden.“ Zu den bekanntesten Kunden 
gehören IKEA und Google.

Nach Informationen des finnischen 
Windenergieverbands signalisieren 
mittlerweile auch das schwedische 
Bergbauunternehmen Boliden und der 
Stahlkonzern SSAB Interesse an grünen 
Energieprojekten, die die CO2-Bilanz 
der Firmen verbessern können. Das 
ist ein wichtiges Zeichen für Finnlands 
Windenergiebranche, denn die energie-
intensiven Unternehmen, auch aus der 
Forstindustrie und Metallherstellung, 
halten sich zur Windenergie bisher eher 
bedeckt.

Umstellung des Fördersystems  
bremste Entwicklung im Vorjahr
Bisher hat die Branche eine rasante 
Entwicklung erlebt. Seit 2012 sind die 
installierten Stromerzeugungskapazi-
täten von 259 Megawatt jahresdurch-
schnittlich um 41 Prozent auf 2.041 
Megawatt in 2018 gestiegen, die er-
zeugte Strommenge wuchs gar um 51 
Prozent pro Jahr. Die Ära zweistelliger 
Wachstumsraten scheint hingegen vor-

erst vorüber. Zum Still-
stand kam es 2018: Die 
installierte Kapazität 
durch Wind ist gegenüber 
2017 gar wegen einer De-
montage um 3 Megawatt 
geschrumpft.

Grund für den Leerlauf 
war die verzögerte Umstellung 
des finnischen Fördersystems 
auf eine preisorientierte, ausschrei-
bungsbasierte Vergabe. Zugelassen 
waren für das erste technologieof-
fene Verfahren zwar neben Wind- auch 
Solar-, Wellen-, Biomasse- und Biogas-
projekte. Laut Ausschreibungsergebnis 
der Energiebehörde Energiavirasto vom 
März 2019 haben sich allerdings ins-
gesamt nur Windprojekte beworben, 
von denen sieben eine Einspeiseförde-
rung erhalten und die jährliche Strom-
erzeugung um maximal 1.360 Gigawatt-
stunden erhöhen werden. Würden alle 
Projekte in diesem Jahr realisiert, ent-
spräche der Zubau einer Erhöhung der 
Stromerzeugung durch Wind um 23,2 
Prozent.

Auch wenn die finnische Regierung 
sich im aktuellen Koalitionsprogramm 
zur Windenergie bekennt, betont der fin-
nische Verband der Windenergieindus-
trie Tuulivoimayhdistys, dass die bisher 
gültige Klima- und Energiestrategie ihr 
2025-Ziel für die Jahresstromerzeugung 
von 8 Terawattstunden deutlich anheben 
müsste. Nach aktuellem Stand schätzt 
der Verband, dass Windenergie bereits 
spätestens 2021 jährlich mindestens 10 
Terawattstunden erzeugen wird. Profi-
teur neuer Fördermaßnahmen könnte 
die Offshore-Windenergie werden. So 
soll nach Einschätzung des Verbands 
die Grundsteuer (Property Tax) auf Off-
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Weitere Informationen über die Wirtschaftsentwick-
lung und Marktchancen in Finnland finden Sie unter 
www.gtai.de/finnland

shore-Projekte gesenkt werden, deren Steuerbelastung in der 
Regel wegen der höheren Investitionskosten über dem dreifa-
chen Niveau der Onshore-Projekte liegt. Außerdem sieht der 
Verband die Entwicklungen in Schweden, wo geplant wird, die 
Kosten der Offshore-Netzanbindung zu vergemeinschaften, 
als mögliches Vorbild für eine Förderung in Finnland.

Gute Rahmenbedingungen für 
Offshore-Projekte entlang Finnlands langer Küste
Das Windenergiepotenzial in Finnland ist bei großer Fläche 
und niedriger Bevölkerungsdichte gut. Das größte Poten-
zial besteht wegen der höheren Windgeschwindigkeiten vor 
allem entlang der rund 1.100 Kilometer langen Küste und auf 
den Åland-Inseln im Südwesten, aber auch in den Bergen 
im nördlichen Lappland und in der Saimaa-Region im Osten 
(Seenplatte). 

Im Preiswettbewerb des liberalen Strommarktes hat die 
Offshore-Windenergie schlechtere Chancen, da sie in der 
Regel teurer ist. Sie trifft in Finnland aber grundsätzlich auf 
ein hohes, bisher nur wenig genutztes Potenzial. Erst im  

August 2017 nahm der Betreiber Suomen Hyötytuuli Finn-
lands erste Offshore-Anlage „Tahkoluoto“ in Betrieb. Derzeit 
befinden sich laut Projektliste des Windenergieverbandes 
zehn Offshore-Anlagen in Planung. Darüber hinaus könnten 
neue Gebiete erschlossen werden. Die Regierung zeigt sich 
offen für neue technologische Lösungen, um die bisher 
wegen der militärischen Radaranlagen nicht für Energieer-
zeugung nutzbare Küstenlinie im Süden und um die Åland- 
Inseln für Offshore-Projekte zugänglich zu machen. 

Erste langjährige Stromabnahmeverträge (PPAs) und 
staatlich geförderte Projekte sorgen für Aufwind.

Gestiegene Profitabilität macht Onshore-Windener-
gieprojekte unabhängig von staatlicher Förderung.

Regierung sorgt für Auftrieb bei unerschlossener 
Offshore-Windenergie.

Große Stromabnehmer der energieintensiven Indus- 
trien (Metall, Forstindustrie) haben sich noch nicht 
zur Windenergie bekannt.

Günstige Stromerzeugung durch Windenergie könnte 
staatliche Förderung gefährden und auf Profitabilität 
drücken.

Im EU-Vergleich niedrige Strompreise sorgen für 
großen Preiswettbewerb für die Windenergie.

Quelle: Analyse von Germany Trade & Invest; 2019 Germany Trage & Invest

MARKTTREIBER MARKTHEMMNISSE
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DIE WELT IN ZAHLEN | 

Deutschland  
und 

Finnland  
im Vergleich

233 
Mio. € 
(Rang 9.)

ANZAHL DER 
FINANZIERUNGSRUNDEN IN 

EUROPÄISCHEN GROSSSTÄDTEN
(erste Jahreshälfte 2019)

Berlin

ca. 2 
Mrd. €
(Rang 3.)

Helsinki

ca. 193 
Mio. €
(Rang 9.)

INVESTITIONSVOLUMEN 
(erste Jahreshälfte 2019)

Berlin

129 
Stück
(Rang 3.)

Helsinki

31  
Stück 
(Rang 9.)

2,7 
Mrd. € 
(Rang 3.)

INVESTITIONEN  
IN EUROPÄISCHE STARTUPS  

(erste Jahreshälfte 2019)

DURCHSTARTER DER ZUKUNFT | 

Wann und woher kam die Idee für IQM? 
Die Idee für IQM kam Anfang 2018, als abzusehen war, dass die kommerzielle 
Entwicklung von Quantencomputern günstig wird. Der Unternehmensname ist 
wie ein guter Liedtext, den jeder selbst interpretieren kann. Mikko Möttönen hat 
sich den Namen ausgedacht und er hatte seine eigene Semantik, die er nie-
mandem preisgab.

Wer hat das Unternehmen gegründet und was war die „Mission“? 
Die Gründer sind Mikko Möttönen, Juha Vartiainen, Kuan Tan und Jan Goetz.  
Auch Mikko Väli war von Anfang an dabei. Das gesamte Team ist sehr motiviert, 
nach langer Forschungsarbeit nun endlich ein wirtschaftliches Produkt zu er-
schaffen und somit ein Vorreiter in der neuen Quantentechnologie zu sein. Das ist 
die neue Quant 2.0-Revolution (Halbleiter, Laser, usw. waren 1.0).

Wie fing alles an? 
Der erste Anstoß zu dem Projekt war der Besuch von Risto Siilasmaa und Ilyas 
Khan im QCD-Labor der Aalto-Universität – dem Hauptquartier von IQM. Durch 
diese Gespräche verstanden wir das wirtschaftliche Potential der jahrzehnte-
langen Quantenmechanikforschung in Otaniemi, von der nun IQM profitiert.

Was war bisher der größte Erfolg von IQM? 
Das Finden eines Sponsoren und der damit verbundene Glaube an unser Unter-
nehmen und unsere Entwicklung.

Welche Pläne habt Ihr für die Zukunft? 
Der Plan für die nahe Zukunft ist Wachstum und ein groß angelegter Test unserer 
Technologien. Wir haben unsere Arbeit so konzipiert, dass alle Probleme, die 
rechnerisch lösbar sind, auch rechnerisch gelöst werden sollen. Dadurch steigt 
die Effizienz der Arbeit und die Leute haben Zeit für höhere Aufgaben. 

Was sind Eure Pläne in Bezug auf Deutschland? 
Genaue Pläne sind noch nicht öffentlich, aber ich kann an dieser Stelle sagen, 
dass unser Geschäftsführer Jan Goetz und auch unser Hauptinvestor MIG Ver-
waltungs AG deutsch sind. Es ist auch erwähnenswert, dass Deutschland in die 
Entwicklung von Quantentechnologie investiert. 

Im Interview: Juha Vartiainen | COO | IQM Finland Oy 

Architekten der  
Quant 2.0-Revolution
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Ihr Projekt. 

Ihre Anwälte.
www.bergmann.fi

in Finnland

Investitionen ● ●Projekte Transaktionen

Infopakete für Erneuerbare Energien

Kostenlos bestellen: office@bergmann.fi

- Wind Energy Finland

- Vertragspraxis Finnland

- M&A Finnland
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Frau Botschafterin, bevor Sie nach Berlin gekommen sind, 
waren Sie im Dienst des Außenministeriums in der DDR, 
Österreich und Belgien. Wie hat Sie das beeinflusst? 
Zur Arbeit eines Diplomaten gehört der ständige Wechsel von 
Einsatzorten. Auch wenn der Anfang in einem neuen Land 
immer mit Schwierigkeiten verbunden ist – Sprache, Kultur, 
Politik kennenlernen, Kontakte knüpfen, neue Arbeitsumge-
bung – sehe ich das als Bereicherung. Obwohl es sich um ein 
mir schon bekanntes Land handelt, gibt mir die Stellung als 
Botschafterin eine völlig neue Perspektive.

Zur Arbeit als Botschafterin gehören bestimmte Elemente 
unabhängig vom Aufenthaltsort, wie beispielsweise die Ent-
wicklung der Beziehungen zwischen dem Land und Finnland, 
Finnlands Interessen vertreten, repräsentieren, politische 
Entwicklungen verfolgen und finnische Unternehmen unter-
stützen. Von meinen bisherigen Einsatzorten unterscheidet 
sich Brüssel von den anderen, da ich dort nicht zwischen zwei 
Ländern, sondern bei der finnischen EU-Vertretung vermittelt 
habe. In der DDR habe ich meine erste Auslandserfahrung 
gesammelt, auch wenn ich dort 1988 nur ein halbes Jahr war.

Finnland und Deutschland haben ausgezeichnete Bezie-
hungen. Worauf wollen Sie sich besonders konzentrieren? 
Die Beziehungen zwischen Deutschland und Finnland sind 
gut und vielfältig. Besonders die Anzahl der finnischen Ak-
teure in Deutschland erfreut mich sehr. Wir haben auf der 
ganzen Welt Handelskammern und –innungen, Honorarkon-

GEMEINSAM 
FÜR EINE 
AMBITIONIERTERE 
UMWELTPOLITIK
Im Interview:  
Botschafterin Anne Sipiläinen

Anne Sipiläinen ist die finnische Botschafterin in Berlin. Davor war sie unter 
anderem Unterstaatssekretärin für Außen- und Sicherheitspolitik im finnischen 
Außenministerium, Unterstaatssekretärin für Entwicklungspolitik, finnische 
Vertreterin beim Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee der EU (COPS) in 
Brüssel und Ministerialdirigentin der politischen Abteilung des Außenministeriums. 
Zu Sipiläinens Familie gehören ihr Ehemann und zwei erwachsene Kinder.

sulate, Finnland-Gesellschaften, finnische Schulen und Ge-
meinden und andere Akteure, die unermüdlich die guten Be-
ziehungen zwischen unseren Ländern verbessern.

Die guten Beziehungen erkennt man auch an den hohen 
Besuchen. Bundespräsident Steinmeier besuchte Finnland im 
letzten und auch in diesem Jahr. Beim Bürgerfest im Schloss 
Bellevue war Finnland dieses Jahr Partnerland. Unsere Au-
ßenminister treffen einander regelmäßig und der finnische Mi-
nisterpräsident besuchte Angela Merkel im Sommer in Berlin. 
Die Beziehungen sind beständig, können aber immer ausge-
baut und vertieft werden.

Zwei Themen, die mir sofort einfallen sind Klima und 
Jugend. Der Erasmus-Austausch zwischen Finnland und 
Deutschland ist schon sehr rege und soll weiter gestärkt 
werden – ebenso wie die Stellung der deutschen Sprache. 
Auch im Bereich des Klimaschutzes gibt es bereits viel Zusam-
menarbeit, die ich weiter vertiefen will. Gemeinsam können wir 
eine ambitioniertere Umweltpolitik verfolgen und technologi-
sche Lösungen finden, um den Klimawandel aufzuhalten.

Haben Sie sich in Berlin schon eingelebt?  
Was gefällt ihnen besonders? 
Ich bin jetzt seit einem halben Jahr in Berlin und habe mich 
sehr gut eingelebt. Besonders gefällt mir, dass es hier so viele 
Museen und Kunstgalerien gibt. Mein Mann arbeitet im Mu-
seumsbereich und wir entdecken das Museumsangebot hier 
gemeinsam. 

30   DEFINITIV 3/2019
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SISÄLTÖ |  | UUDET JÄSENET

IQM Finland Oy
Aalto-yliopiston ja VTT:n uusi teknologia-alan startup IQM Finland Oy (IQM) 
pitää pääkonttoriaan Espoossa. Se keskittyy kvanttitietokoneiden supra-
johtavien laitteistojärjestelmien kehittämiseen. IQM:n innovatiivinen Qu-
bit-lukemis- ja -nollaamistekniikka tarjoaa uusia lähestymistapoja kvant-
tiprosessoreiden kehittämiseen. Prosessorit valmistetaan Otaniemessä ja 
niitä käytetään omalla ohjauselektroniikallaan. Yhä kasvava fyysikkojen, 
insinöörien ja ohjelmistokehittäjien ryhmä etsii jatkuvasti uusia ratkaisuja 
skaalautuviin kvanttiprosessoreihin. 

YHTEYSTIEDOT:
Jan Goetz | +358 50 566 6483
jan@meetiqm.com | www.meetiqm.com 

Seppo Laine Oy
Seppo Laine Oy on Helsingissä ja Tampereella toimiva patenttiasiamiestoi-
misto. Yrityksen palveluksessa on sekä suomalaisia patenttiasiamiehiä että 
eurooppapatenttiasiamiehiä, US-patenttiasiamiehiä ja EU-tavaramerkki- ja
mallioikeusasiamiehiä. Teemu Kiviniemi on rekisteröity myös suomalaisena 
patenttiasiamiehenä Saksan patenttiasiamieskamarissa ja hän on valtuu-
tettu edustamaan asiakkaita Saksassa. Yritys neuvoo ja tukee asiakkaitaan 
suomeksi, saksaksi, englanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi. 

YHTEYSTIEDOT: 
Teemu Kiviniemi | +358 9 685 9560
posti@seppolaine.fi | www.laineip.fi

Meluta Oy 
Meluta Oy tarjoaa teknologiankehityspalveluita eri toimialoille. Yrityksen pal-
velut käsittävät mm: R&D:sta liiketoiminta-arvon tuottamisen, sensoritek-
nologiat, signaalinkäsittelyn, vibroakustiset ja akustiset mittaukset, algorit-
mikehityksen ja koneoppimisen. Melutan asiakkaat ovat oman toimialansa 
markkinajohtajia tai tavoittelevat sitä määrätietoisesti uuden teknologian 
avulla. 

YHTEYSTIEDOT: 
Kari Suoja | +358 50 389 1625  
kari.suoja@meluta.fi | www.meluta.fi
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UUDET JÄSENET | 

Jobilla 
Hyvien työntekijöiden löytäminen on vaike-
ampaa kuin koskaan ennen. Jobilla aloitti 
2015 ratkomaan ongelmaa rakentamalla 
uudenlaisen työpaikkasivuston suomen 
katsotuimman kaupallisen TV-kanavan 
MTV3:n kanssa. Pian he totesivat, että 
haasteen perimmäinen syy oli se, ettei 
parhaiden kandidaattien tarvitse etsiä 
töitä. Nyt viisi vuotta myöhemmin yhtiö on 
kehittänyt täysin uniikin teknologian, jonka 
avulla he ovat auttaneet asiakkaitaan rat-
komaan tuhansia haastavia rekrytointeja.  

YHTEYSTIEDOT:  
Pekka Nebelung  
+49 151 1587 2003 | +358 40 192 1377
pekka.nebelung@jobilla.com | jobilla.com

Top Data 
Science Oy 
Top Data Science Oy on vuonna 2016 
perustettu suomalainen tekoälysovel-
luksiin keskittynyt asiantuntijayritys. 
Asiakkaat ovat mm. kansainvälisiä 
terveysalan sekä metsä- ja konepaja-
teollisuuden johtavia yrityksiä, kuten 
esimerkiksi GE Healthcare, Novozymes, 
StoraEnso ja Glaston, jotka haluavat 
hyödyntää tekoälyä omissa tuotteissaan 
ja omien prosessiensa kehittämisessä. 
Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä 
ja se on osa japanilaista pörssilistattua 
Morpho-teknologiakonsernia.  
 
YHTEYSTIEDOT:  
Vesa Jaakkola | +358 40 522 2274 
vesa.jaakkola@topdatascience.com 
http://topdatascience.com/  
 
 

MOPRIM  
MOPRIM tuottaa liikkumiskäyttäytymisdataa kaikista liikkumismuodoista 
omalla AI- ja koneoppivalla teknologiallaan, joka voidaan integroida mihin 
tahansa mobiilisovellukseen. Helsinkiläinen startup auttaa palvelutarjoajia, 
julkisen liikenteen operaattoreita ja kaupunkeja ymmärtämään miten ih-
miset liikkuvat. Yritys on laajentamassa toimintaansa globaaliksi.  
  
YHTEYSTIEDOT: 
Hannu Anttila | +358 50 385 5515  
hannu@moprim.com | www.moprim.com 

 

Smartvillage  
Meidän kanssamme työpajat muodostuvat erilaisiksi! Olemme toinen koti 
yritysryhmille, jotka eivät vain etsi tiloja työpajoilleen, vaan haluavat myös 
kokea New Workin lähellä. Meillä pääset kokemaan, mitä tarkoitetaan sillä, 
että saa uusia näkökulmia.

Olemme luoneet uusia tiloja työpajoille, seminaareille tai ryhmätapahtu-
mille, missä todelliset ideat syntyvät. Tule sinäkin osaksi smartvillagea. 

YHTEYSTIEDOT: 
Elmeri Kauko | +358 50 300 1669
elmeri@smart-village.com | smart-village.com/en-fi/espoo/

SOLEMO Oy
SOL on suuri suomalainen, vakavarainen ja kansainvälinen palvelualan per-
heyritys. Tuotamme monipuolisia siivous-, toimitila-, kiinteistönhoito- ja 
turvallisuuspalveluita. Pesulapalvelumme helpottavat kuluttajien arkea ja 
henkilöstöpalvelumme tarjoavat joustavasti palveluosaajia yrityksille. Au-
rinkovoimalamme yhdistää asiakaspalvelun sekä hälytys- ja etähallintapal-
velut yhdeksi kokonaisuudeksi. Toimimme Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, 
kaikissa Baltian maissa ja Venäjällä ja työllistämme yli 14 000 henkilöä.  

YHTEYSTIEDOT:
Anna Mahlamäki | +358 40 130 7115
anna.mahlamaki@sol.fi 
www.sol.fi

mailto:pekka.nebelung@jobilla.com
https://jobilla.com/
mailto:vesa.jaakkola@topdatascience.com
http://topdatascience.com/
mailto:hannu@moprim.com
http://www.moprim.com
mailto:elmeri@smart-village.com
https://www.sol.fi/halytyskeskus.html
https://www.sol.fi/halytyskeskus.html
mailto:anna.mahlamaki@sol.fi
http://www.sol.fi
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Nordic Minds
Nordic Minds on pohjoiseurooppalainen 
rekrytointikonsultointiyritys, jolla on 
monen vuoden kokemus ja hyvä maine 
haastavissa Euroopan laajuisissa johto-
tehtävärekrytoinneissa. Sen toimipaikat 
sijaitsevat Helsingissä, Hampurissa ja 
Tukholmassa. Yritys neuvoo suoma-
laisia ja saksalaisia asiakkaita erityisesti 
Executive Search & HR -prosesseissa 
– rajat ja kulttuurit ylittäen. Nordic 
Minds edustaa tinkimätöntä avoimuutta 
kaikille. Tehokkuuden ja luottamuksen 
puolesta. 

YHTEYSTIEDOT:
Marcus Honkanen 
+49 160 44 00 630 | +358 41 535 3037
marcus.honkanen@nordic-minds.com
www.nordic-minds.com

SAM  
Headhunting Oy

 
SAM Headhunting on johdon ja asian-
tuntijoiden suorahakuun erikoistunut 
yritys. Suomen lisäksi yrityksellä on 
omat toimistot Saksassa Augsburgissa 
ja Hampurissa sekä 13 muussa maassa. 
Suomesta löytyy kaksikielistä ja -kulttuu-
rista (suomi-saksa) rekrytointiosaamista, 
jota SAM tarjoaa suomalaisille yrityksille 
niiden rekrytoidessa osaajia Saksaan tai 
saksalaisille yrityksille niiden hakiessa 
henkilöstöä Suomeen. 
  
YHTEYSTIEDOT: 
Petri S. Toivanen | +358 40 519 6380  
pto@sam-int.com | www.sam-int.com/fi/ 

JT-Export Oy Ltd
JT-Export Oy Ltd myy käytettyjä hyväkuntoisia sähkönjakelulaitteita ja -kompo-
nentteja. Muita palveluita ovat mm. huollot ja tarkastukset. Toimipaikka sijaitsee 
Varkaudessa, päämarkkinat ovat Suomessa. Yritys vie tuotteitaan ulkomaille, 
painottuen Afrikkaan. Asiakkaita ovat erilaiset teollisuuslaitokset, sähköverk-
koyhtiöt, voimalaitokset, jälleenmyyjät jne. Yritys on tehostamassa ulkomaan-
vientiä.  

YHTEYSTIEDOT:  
Teemu Sikanen 
+358 40 480 6665 
teemu.sikanen@jt-export.fi 
www.jt-export.com

Expat Coaching 
Expat Coaching tarjoaa yksilöllisiä coaching-palveluita työntekijöille, jotka ovat 
muuttaneet äskettäin Suomeen tai asuvat jo pidempään Suomessa. Coaching 
auttaa valmennettavaa uuteen työympäristöön sopeutumisessa, tunnistamaan 
kulttuurierojen myötä syntyviä haasteita sekä vahvistamaan tyytyväisyyden ja 
mielekkyyden tunnetta. Coachingin sisällöstä sovitaan aina tapauskohtaisesti ja 
yksilöllisesti. 

YHTEYSTIEDOT:
Ludger Marekwia | +358 40 966 4075
ludger.marekwia@expat-coaching.eu | www.expat-coaching.eu

JTA Connection 
JTA Connection on täyden palvelun automaatiotalo, jolla on yli 20 vuoden ko-
kemus teollisuusautomaatiosta ja robotiikasta. Jo ensipäivistä lähtien JTA Con-
nectionin toimikenttänä on ollut koko maailma. Yritys toteuttaa projektit asiak-
kaille räätälöitynä, avaimet käteen -periaatteella. Kokonaisratkaisujen lisäksi 
JTA Connection resursoi asiakkaidensa projekteihin asentajia, asennusvalvojia, 
käyttöönottajia ja projektipäälliköitä.  

YHTEYSTIEDOT: 
Jere Mattjus | +358 50 377 5239 
jere.mattjus@jtaconnection.fi  
www.jtaconnection.fi 

mailto:Marcus.honkanen@nordic-minds.com
http://www.nordic-minds.com
mailto:pto@sam-int.com
https://sam-int.com/fi/
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SUOMI

FSC Avionics Oy
Rusko
koneiden ja laitteiden val-
mistus ja koneiden osat
www.fcsavionics.fi

Helmsbriscoe
Helsinki
yrityskonsultointi
www.helmsbriscoe.com

IQM Finland Oy
Espoo
elektroniikkateollisuus
www.meetiqm.com

Jobilla Oy
Helsinki
ohjelmistotuotanto
www.jobilla.com

JTA Connection Oy
Tampere
korjaus ja teollisuuden 
kunnossapitopalvelut
www.jtaconnection.fi

JT-Export Oy Ltd
Varkaus
energiatekniikka
www.jt-export.com

Kamu Health Oy
Helsinki
terveydenhuolto
www.kamuhealth.com

LM Expat Coaching
Espoo
yrityskonsultointi
www.expat-coaching.eu

Marine Alutech Oy Ab
Teijo
laivanrakennusteollisuus
www.marinealutech.com

Meluta Oy
Tampere
tekniikan tutkimus ja 
kehittäminen
www.meluta.fi

Mercantus Oy
Helsinki
ohjelmistotuotanto
www.mercantus.fi

Miraculos Oy
Helsinki
kosmetiikka- ja 
hygieniateollisuus
www.miraculos.fi

MOPRIM Oy
Helsinki
ohjelmistotuotanto
www.moprim.com

MotionPro Oy
Helsinki
mainonta, markkinointi, 
PR
www.motionpro.fi

Nilkkava Performance
Helsinki
elintarvikkeet ja juomat
www.nilkkava.fi

Nuuka Solutions Oy
Kotka
ohjelmistotuotanto
www.nuukasolutions.com

Reaktor Innovations Oy
Helsinki
ohjelmistotuotanto
www.reaktor.com

SAM Headhunting Oy
Vantaa
palvelu- ja 
henkilöstövälitys
www.sam-int.com

Seppo Laine Oy
Helsinki
patenttitoimisto
www.laineip.fi

Serviz Oy
Helsinki
rakennusteollisuus
www.kunnontarkastus.fi

Top Data Science Oy
Helsinki
ohjelmistotuotanto
www.topdatascience.com

Vientikoutsi
Orivesi
yrityskonsultointi
www.vientikoutsi.com

Work Pilots Oy
Espoo
palvelu- ja 
henkilöstövälitys
www.workpilots.fi

SAKSA

Kanzlei 
Dannecker-Lauren
Wiesbaden
asianajajat
www.dannecker- 
lauren.de

Minna Ojala Business 
Consulting
Hamburg
yrityskonsultointi

Smartvillage GmbH
München
hotelli- ja 
ravintolatoiminta
www.smart-village.info

Worley Projects GmbH
Köln
arkkitehti- ja 
insinööritoimistot
www.worley.com

USA

Prifina Inc
San Francisco
ohjelmistotuotanto
www.prifina.com

Toivotamme seuraavat yritykset uusina jäseninä  
tervetulleiksi Kauppakamariimme.

KAMU 
Health Ltd  
Yritys kehittää ja markkinoi 
digitaalisia palveluja, jotka hel-
pottavat käyttäjän ja hoitohen-
kilökunnan yhteistyötä hengitys-
elinsairauksien hoidossa. KAMU 
Asthma on ennakoiva omahoito-
palvelu, joka tuottaa luotettavaa 
tietoa astmaatikon voinnista, 
omahoidosta sekä astmaan vai-
kuttavista ulkoisista tekijöistä, 
kuten säästä ja ilmansaasteista. 
Palvelu hyödyttää siis paitsi ast-
maatikkoja, myös esimerkiksi 
terveydenhuollon palveluntarjo-
ajia, sairaaloita, vakuutusyhtiöitä 
ja lääkeyhtiöitä.  

YHTEYSTIEDOT: 
Seppo Salorinne
seppo@kamuhealth.com 
www.kamuhealth.com

UUDET JÄSENET | 
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SAKSALAIS-SUOMALAINEN KAUPPAKAMARI on 30 työnteki-
jällään Suomen suurin bilateraalinen kauppakamari. Jäse-
ninämme on noin 650 suomalaista ja saksalaista yritystä. 
Asiantuntijamme ovat Saksan markkinoiden erikoisosaajia – 
yhtä syvällistä tietoa on vaikea löytää muualta. Toimintamme 
tarjoaa parhaan väylän liikeyhteyksien luomiseen ja ylläpi-
toon. Järjestämme molemmissa maissa tapahtumia, jotka 
tarjoavat jäsenille mahdollisuuden verkostoitua.

Jäsenenä olet osa vahvaa noin 650 saksalaisen ja suo-
malaisen yrityksen verkostoa ja sinulle avautuu monia etuja, 
kuten etusija liikeyhteyspyynnöissä, kutsut tapahtumiin ja 
jäsenlehti ”definitiv” suoraan ovelle toimitettuna. Lisäksi saat 
rahanarvoisia etuja, kuten erikoishinnat hotelliyöpymisissä, 
kokouspaketeissa ja autonvuokrauksessa.

Kirjautumalla kotisivujemme jäsensivuille näet kaikki jä-
senedut ja alennuskoodit.  

www.ahkfinnland.de 

JÄSENYYS  
TARJOAA  
RAHANARVOISIA 
ETUJA

TWITTER 
AHKsuomi
AHKfinnland

FACEBOOK

AHKfinnland
f

LINKEDIN

AHKfinnland
in
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O welche Lust in 
freier Luft Den 
Athem einzuheben!

Deutsch-Finnisches Busines-
sforum -tapahtumassamme 
Dresdenissä (10.–11.10.) 
menneisyys ja tulevaisuus 
kohtasivat myönteisissä tun-

nelmissa. Avauspuheenvuoroissa ko-
rostettiin kahden maan pitkäaikaista 
yhteistyötä, pääpuhujat nostivat esiin yh-
teistyömahdollisuuksia ja startupit esit-
telivät tulevaisuuden näkymiä.

Tapahtuman aiheet painottuivat ter-
veysteknologiaan, digitalisaatioon ja 
tulevaisuuteen. Samalla vuoden 1989 
rauhanomaisen vallankumouksen vuo-
sipäivä muistutti merkittävistä tapah-
tumista 30 vuotta sitten. Tapahtuman 
päätteeksi osanottajat nauttivat Sem-
peroper-oopperatalo erikoisesityksestä: 
Beethovenin ooppera Fidelio esitet-
tiin samalla mieleenpainuvalla lavas-
tuksella, kuten se esitettiin Dresde-
nissä lokakuussa 1989, samaan aikaan 
kun mielenosoittajat vaativat vapautta 
kaduilla.

Saksilais-suomalainen talousiltama
Tapahtuma alkoi Dresdenin teollisuus- 
ja kauppakamarin (IHK Dresden) sekä 
Saksin osavaltion elinkeinoyhtiön järjes-
tämällä iltatilaisuudella. Talousfoorumin 
osallistujat verkostoituvat Elbe-joen ran-
nalla paikallisten yritysten kanssa. 

Tapahtumamme oli vuosien varrella 
jo kolmas laatuaan Saksin osavaltiossa. 
Puheissa korostui halu työskennellä tii-
viissä yhteistyössä tulevaisuudessakin. 
Yhteistyö jatkuukin pian, sillä useat sak-
silaisyritykset osallistuvat Slush-tapah-
tumaamme marraskuussa.

 Tutustuminen B.Braun Avitumiin.

JÄSENSIVUT | JÄSENSIVUT | 

(Fidelio)
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Talousfoorumin antia
Seuraavana päivänä järjestettävän talousfoorumin aikana 
osallistujilla oli jälleen mahdollisuus luoda uusia kontakteja 
ja herättää uusia ajatuksia. TAG24-kampuksen moderni tun-
nelma toi omalta osaltaan esiin tulevaisuuden digitaaliset 
teemat. Ministeri Thomas Schmidt korosti osavaltion nykyistä 
potentiaalia – ja nosti esiin 5G-koealueen, jossa parhaillaan 
testataan autonomisia maatalouskoneita ja -laitteistoja. B. 
Braun Avitumin toimitusjohtaja Patric Karpowitz esitteli yh-
den Euroopan moderneimmista tehtaista. Lisäksi hän kertoi 
muun muassa uudesta työaikamallista ja sen seurauksena 
henkilöstön lisääntyneestä sitoutumisesta: Erinomaisia tu-
loksia on saavutettu ns. ”osa-aikaisen työvuoromallin” (engl. 
part-time shift-model) avulla. Päivän päätteeksi osallistujat 
tutustuivat yhteen Euroopan nykyaikaisimmista tuotantolai-
toksista ja ns. ”1-Piece-Flow“-tuotantoympäristöön.

Suomen Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jaakko 
Hirvola korosti puheessaan, että data ja sen saatavuus 
ovat innovaatioiden perusta. Vain riittävän laaja ja tarkoi-
tuksenmukainen tietopooli mahdollistaa uusia innovaati-
oita. Hänen mukaansa Yhdysvaltoja ei voida enää saavuttaa 
B2C-sektorilla, mutta B2B-sektorilla Euroopalla on edelleen 
mahdollisuuksia. 

Top Data Sciencen myyntijohtaja Vesa Jaakkola esitteli 
konkreettisten esimerkkien avulla tekoälyn mahdollisuuksia: 
”AI as a Service” eli tekoäly palveluna on jo toteutettu ja otettu 
käyttöön menestyksekkäästi terveydenhuolto-, ajoneuvo- ja 
selluteollisuudessa.

  (vas.) Presidentti Joachim Gauck, vt. toimitusjohtaja 
Jan Feller, Suomen suurlähettiläs Anne Sipiläinen ja  
Kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Philip Aminoff 
Semperoperissa.

  Deutsch-Finnisches Businessforum.

  Kamu Health voitti pitchaus-kilpailun palkintona olleet 
kaksi Slush-lippua.

 | JÄSENSIVUT

Tulevaisuuden visioita
Startup-yritysten Robotec Homes, PowerOn, VibeVision, Au-
gumenta, Datacrane ja Kamu Health pitchauksissa kuultiin 
kasvuyritysten visioita tulevaisuudesta aina algoritmeista ja 
tekoälystä kannettaviin sovelluksiin. Pitchauskilpailun voit-
tajaksi kruunattiin Kamu Health ja sai palkinnoksi kaksi 
lippua Slushiin. Yritys kehittää digitaalista alustaa, jonka 
avulla astmaatikot voivat analysoida itse omaa senhetkistä 
terveydentilaansa. 

Historian siipien havinaa
Illan päätteeksi osallistujat nauttivat Semperoper-ooppera-
talon ilmapiiristä ja sukelsivat Ludwig van Beethovenin Fi-
delio-mestariteoksen tunnelmaan. Ennen esitystä Saksan 
presidentti Joachim Gauck piti juhlapuheen, jossa hän va-
laisi dramaattisia tapahtumia 30 vuotta sitten Dresdenissä ja 
monien muiden Itä-Saksan kaupunkien kaduilla kuten myös 
itse Semperoperissa. Presidentti vetosi rohkeuteen muu-
tosten edessä ja kehotti taisteluun demokratian ja vapauden 
puolesta.

Väliajalla presidentti Gauck tapasi suomalaisen ”valtuus-
kuntaamme”, johon kuuluivat Suomen suurlähettiläs Anne 
Sipiläinen, Kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Philip 
Aminoff sekä vt. toimitusjohtaja Jan Feller.

Olemme erittäin iloisia siitä, että jäsenemme olivat oikein 
tyytyväisiä tapahtumaan: saimme järjestelyistä peräti 4,9 täh-
teä viidestä. Kiitämme lämpimästi kaikkia osanottajia ja yh-
teistyökumppaneita! 
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STARTUP TOUR GERMANY - MÜNCHEN 
25. September – 2. Oktober 2019 
• Verticals: Internet der Dinge, Healthcare 
• 20 Start-Ups aus 11 Ländern 
• Finnische Teilnehmer:  
 – Kamu Health (Healthcare)   
 – Viimatech Digital (Internet der Dinge)   
 – Vaisto Solutions (Internet der Dinge)   
 – Mato Engineering (Internet der Dinge) 

STARTUP TOUR GERMANY - MÜNCHEN 
27. Oktober – 1. November 2019 
• Verticals: InsureTech, Smart City, Logistics & Mobility 
• 57 Start-Ups aus 20 Ländern 
• Finnische Teilnehmer: 
 – CoReorient (Smart City) 
  – Superlect (Smart City) 
 – Vinka (Logistics & Mobility)
 – AIDOMUS (Logistics & Mobility)
 – Aavista (Logistics & Mobility)
 – GlobalTech Group (Logistics & Mobility)

STARTUP! 
GERMANY TOUR 
– SUOMALAISET 
STARTUPIT 
SAKSASSA 
SAKSALAISET PK-YRITYKSET tarvitsevat innovatiivisia ratkai-
suja markkina-asemansa säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi. 
Saksaan tähtäävillä suomalaisilla startupeilla on tällä het-
kellä hyvät mahdollisuudet löytää maasta yhteistyökump-
paneita ja olla osa saksalaisyritysten menestystä. Saksan 

teollisuus- ja kauppakamarien keskusjärjestö DIHK järjestää 
vuosittain yhteistyössä kahdenvälisten (AHK) ja paikallisten 
kauppakamarien (IHK) kanssa Saksan kiertueen ”Startup! 
Germany tourin”. Vuonna 2019 kiertue suuntasi Müncheniin 
ja Ruhrin alueelle.

Münchenin kiertueeseen osallistui 20 startup-yritystä 11 
maasta ja 12 startup-asiantuntijaa Saksan ulkomailla si-
jaitsevasta verkostosta (AHK). Ohjelman ja verkostoitumis-
tilaisuuksien lisäksi yksi kohokohdista oli vierailu ”Bits & 
Pretzels” -kasvuyritysmessuilla, joissa pääpuhujana oli Ba-
rack Obama. Kansainvälinen tuomaristo valitsi neljä kier-
tueosallistujaa pitchaus-ohjelmaan. Peräti kaksi suomalais- 
yritystä valikoitui mukaan: Kamu Health ja Viimatech.

Toinen kiertue suuntautui Ruhrin alueelle – Düsseldor-
fiin, Duisburgiin, Bochumiin, Dortmundiin, Esseniin ja Köl-
niin. Yritykset pääsivät verkostoitumaan paikallisten yritysten 
ja muiden startup-yritysten kanssa. RuhrSummit-tapahtu-
massa kaikki startupit pääsivät esittäytymään laajalle ylei-
sölle.  

38   DEFINITIV 3/2019



DEFINITIV 3/2019   39

   

Suurlähettiläs Sipiläinen, ennen Berliiniä olette ollut ul-
koasiainhallinnon palveluksessa DDR:ssä, Itävallassa ja 
Belgiassa. Miten asemapaikka vaikuttaa toimenkuvaanne?
Diplomaatin työhön kuuluu asemapaikkojen vaihtelu. Vaikka 
aloittaminen uudessa maassa vaatii tietysti aina vaivannäköä 
– kieleen, kulttuuriin ja politiikkaan perehtymistä, kontaktien 
luomista, uuteen työyhteisöön siirtymistä – pidän tätä ehdot-
tomasti rikkautena. Vaikka kyseessä olisi jo ennestään tuttu 
maa, kuten Saksa oli minulle, saa asemamaahan diplomaatin 
työn kautta aivan uudenlaista perspektiiviä. 

Suurlähettilään toimenkuvaan kuuluu asemapaikasta riip-
pumatta tiettyjä elementtejä, kuten Suomen ja asemamaan 
suhteiden kehittämistä, Suomen etujen ajamista, edusta-
mista, politiikan seuraamista ja raportointia ja suomalaisyri-
tysten tukemista. Asemapaikoistani Bryssel poikkeaa muista, 
sillä siellä en työskennellyt kahdenvälisessä edustustossa, 
vaan Suomen EU-edustustossa. DDR taas oli ensimmäinen 
ulkomaankomennukseni ja toimin siellä vain puoli vuotta, 
vuonna 1988.

Saksalla ja Suomella on erinomaiset suhteet. Mihin aiotte 
kiinnittää erityistä huomiota?
Suomen ja Saksan suhteet ovat hyvin läheiset ja monialai-
set. Erityisesti minua ilahduttaa aktiivisten Suomi-toimijoiden 
määrä Saksassa. Ympäri maata meillä on kauppakamareita ja 

–kiltoja, kunniakonsulaatteja, Suomi-seuroja ja Suomi-kouluja, 
seurakuntia ja muita toimijoita, jotka väsymättä edistävät mai-
demme välisiä suhteita. 

Hyvät suhteet näkyvät myös korkean tason vierailuissa. Liit-
topresidentti Steinmeier vieraili Suomessa niin viime kuin tä-
näkin vuonna ja Suomi oli kesällä partnerimaa liittopresidentin 
kansalaisjuhlassa. Ulkoministerimme tapaavat säännöllisesti 
ja Suomen pääministeri vieraili Berliinissä kesällä ja tapasi liit-
tokansleri Merkelin. Yhteydet ovat jatkuvia, mutta niitä voi aina 
tiivistää ja laajentaa.

Kaksi mieleeni tulevaa tulevaisuuden teemaa ovat ilmasto 
ja nuoret. Erasmus-vaihto Suomen ja Saksan välillä on jo ak-
tiivista ja tätä haluan olla edelleen vahvistamassa, samoin 
saksan kielen asemaa. Ilmastoasioissa meillä on myös paljon 
yhteistyötä ja sen toivon edelleen tiivistyvän. Yhdessä voimme 
ajaa kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa ja etsiä teknologi-
sia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseen. 

Joko olette kotiutunut Berliiniin? Onko jokin kiinnittänyt 
erityisesti huomionne?
Olen ollut Berliinissä noin puoli vuotta ja olen kotiutunut erin-
omaisesti. Huomioni on kiinnittänyt esimerkiksi se, miten pal-
jon erinomaisia museoita ja taidegallerioita täällä on. Mieheni 
on museoalalla ja tutustumme usein viikonloppuisin museo-
tarjontaan. 

YHDESSÄ KOHTI 
KUNNIANHIMOISEMPAA 
ILMASTOPOLITIIKKAA 
Haastattelussa  
suurlähettiläs Anne Sipiläinen

Anne Sipiläinen on Suomen suurlähettiläs Berliinissä. Aiemmin Sipiläinen on 
toiminut muun muassa Suomen ulkoministeriön ulko- ja turvallisuuspolitiikasta 
vastaavana alivaltiosihteerinä, kehityspolitiikasta vastaavana alivaltiosihteerinä, 
Suomen edustajana EU:n poliittisessa ja turvallisuusasiain komiteassa (COPS) 
Brysselissä ja ulkoministeriön poliittisen osaston apulaisosastopäällikkönä. 
Sipiläisen perheeseen kuuluvat puoliso ja kaksi aikuista lasta. 
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Saksan autoteollisuudessa 
kuohuu. Ala muuttuu kiihty-
vää vauhtia ja välillä tuntuu 
olevan vaikea arvioida, mihin 
suuntaan tie seuraavaksi vie. 

Auto ei kuitenkaan ole katoamassa ka-
tukuvasta vielä pitkään aikaan, jos ikinä. 
Sana ”auto” juontaa juurensa sanasta 
automobiili, joka merkitsee ”itsestään 
liikkuvaa” – nomen est omen, nimi to-
siaan taitaa olla enne. Suomen kieleen-
kään ”auto” ei lopulta kääntynyt ”meno-
laiseksi” tai ”hyrsysysyksi” (vrt. hyristen 
ja sysäten), joita sanan suomalaiseksi 
vastineeksi myös ehdoteltiin – auto py-
syi autona.

Asiantuntija-arvioiden mukaan hen-
kilöautoilu pysyy entisellä tasollaan 
seuraavat 15–20 vuotta, ja tavaralii-
kenteen ennustetaan kasvavan muun 
muassa verkkokaupan vanavedessä. 
Samaan aikaan autotalojen tuottavuu-
den ennustetaan kuitenkin laskevan 
tuntuvasti vuoteen 2025 mennessä. Au-
toteollisuuden tulee luoda itsensä uu-
delleen. Itseohjautuvat robottiautot ovat 
jo osa elämäämme. Liikenteen rakenne 
on muuttunut, tulevaisuudessa ei enää 
osteta omaa autoa, ”carsharing” yleis-
tyy entisestään ja autoilun ohella esi-
merkiksi (sähkö)pyöräilyn ja skootterei-
den käyttö lisääntyy. Tämän lisäksi auto 

ohjaa itse itseään ja kulkee sähköllä. 
Saksa haluaa tarttua haasteeseen ja 

tavoittelee asemaa sähköautoilun edel-
läkävijänä. Tänä päivänä saksalaisilla 
autovalmistajilla on tarjonnassaan yli 30 
erilaista sähköautoa, mutta sekä lataus-
piste- että digitaalisessa infrastruktuu-
rissa on vielä kehittämisen varaa. Vielä 
nykyäänkin sähköautoilija voi joutua 
Saksassa tilanteeseen, jossa auton la-
taus onnistuu vain niiden sähköyhtiöi-
den latauspisteissä, joiden kanssa au-
toilija on solminut erillisen sopimuksen. 
Markkinat ovat kuitenkin raivanneet tilaa 
uusille palveluille ja sovelluksille, jotka 
eivät helpota pelkästään lähimmän la-
tauspisteen löytymistä vaan auton la-
tauksen maksu onnistuu sekin sähkön-
toimittajasta riippumatta. Paljon puhuttu 
5G tuo mukanaan entistä nopeammat 
yhteydet, mahdollistaa kehittyneemmän 
robottiautoilun ja mullistaa jälleen ker-
ran koko teollisuuden – mutta tähän on 
Saksassa vielä matkaa. 

Liikenteen ja liikenneinfran digitali-
saation taso raahaa muihin teollisuuden 
aloihin nähden Saksassa jälkijunassa ja 
investointitarpeet ovat verrattain suuret, 
mikä ilmenee Saksan energia- ja talous-
ministeriön edellisvuonna teettämästä 
barometristä. Saksan autoteollisuuden 
liiton (VDA) mukaan liikenteen sähköis-

tymiseen ja digitalisaatioon investoidaan 
60 miljardia euroa seuraavan kolmen 
vuoden sisällä. VDA:n mukaan myös au-
tovalmistajien tarjonta kolminkertaistuu 
noin 100 uuteen sähköautomalliin. Myös 
akkujen kehittämiseen investoidaan. 
Akut syövät vielä toistaiseksi melko 
paljon raaka-aineita, mutta ovat tule-
vaisuudessa nykyistä tehokkaampia ja 
ympäristöystävällisimpiä.

Nopeasti kehittyvä ala tarjoaa kiin-
nostavia liiketoimintamahdollisuuk-
sia suomalaiselle osaamiselle, muun 
muassa digitalisaation alalla. 

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

DAS AUTO
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Tänä päivänä monet yritykset investoivat dataan ja 
tekoälyyn (Artificial Intelligence, AI). Terminologia 
vaihtelee, ja toimintoja kutsutaan muun muassa te-
koälyksi, edistyneeksi analytiikaksi, datatieteeksi tai 
koneoppimiseksi. Tavoitteet ovat kaikilla yrityksillä 

kuitenkin samat: kasvattaa tulosta ja tehokkuutta nykyisessä 
liiketoiminnassa sekä kehittää uutta datavetoista tarjontaa. 

Suurista odotuksista turhautumiseen
Useat vakiintuneet yritykset ovat käynnistäneet data- ja teko-
älyohjelmia suurin odotuksin yritystoiminnan täyskäännök-
sestä huippulahjakkuuksien houkuttelemiseksi. Valituilla alu-
eilla on tehty useita pilottihankkeita ja datalähtöisiä tuotteita 
on jopa saatettu markkinoille, mutta toivottua laajamittaista 
liiketoiminnan muutosta ei ole tapahtunut. Jonkin ajan kulut-
tua monet näistä ohjelmista kuitenkin paljastavat väsymisen 
merkkejä ja ylimmän johdon täyttymättömiä odotuksia. 

Data ja tekoäly ovat edelleen marginaalitoimintoja, eivät 
liiketoiminnan lähtökohtia. Tämän seurauksena johtajisto 
muuttuu yhä kärsimättömämmäksi ja miettii, miten päästä 
eteenpäin. 

Data ja tekoäly osaksi päätöksentekoa
Näistä asioista ylipääseminen vaatii vahvaa päättäväisyyttä ja 
sinnikkyyttä yrityksen johdolta. Tämä tarkoittaa datan ja teko-
älyn saattamista osaksi kaikkiin päätöksenteon osa-alueisiin 
aina strategiasta toimintaan, jota KPI:t tukevat linjaten da-
talähtöistä päätöksentekoa. Tämä ilmenee yleensä johtajien 
esityslistalla olevien data- ja tekoälymahdollisuuksien kehit-
tämisenä, aina hallituksesta yritysten keskijohtoon. 

Eroja Saksan ja Suomen välillä
Tällä alueella olemme nähneet selkeitä eroavaisuuksia Suo-
men ja Saksan markkinoiden välillä. Suomalaiset yritykset 
ovat paljon pidemmällä digitaalisessa muutoksessaan. Seu-

rauksena on, että dataa ja tekoälyä pidetään yhtenä yrityksen 
tulevaisuuden menestyksen ydintekijänä, johon johto on kiin-
nittänyt suurta huomiota ja investoinut merkittävästi siihen 
liittyviin mahdollisuuksiin. 

Saksalaiset yritykset eivät toki kiistä tekoälyn ja datan kriit-
tisyyttä tulevaisuutta ajatellen, mutta melko usein ne eivät ole 
antaneet oikeaa painoarvoa tarvittavien toimenpiteiden suo-
rittamiseksi pyrkimyksessä kohti datalähtöistä organisaatiota. 
Kutsummekin säännöllisesti saksalaisia asiakkaitamme op-
pimismatkalle Suomeen, jotta heillä olisi mahdollisuus tutus-
tua datalähtöisten yritysten vaikutukseen ja toimintatapoihin.

Kokemukseni perusteella yritysjohtajien on oltava tiiviisti 
mukana kaikilla data- ja tekoälystrategioiden toteuttamisen 
osa-alueilla sekä niitä tukevien kyvykkyyksien rakentami-
sessa. Olemme huomanneet, että täysin sitoutunut johtajisto 
on ollut yksi yleisimmistä nimittäjistä digitaalisen muutoksen 
menestykselle ja pyrkimykselle tulla aidosti datalähtöiseksi 
yritykseksi. 

Dirk Hofmann on data- ja tekoälykonsultaatioyritys DAIN Studiosin perusta-
jajäsen ja toimitusjohtaja. Hän on pitkän linjan konkari kuluttajaelektronii-
kan toimialalla, ja mm. Nokialla hän vastasi yli sadan hengen kuluttajada-
taohjelman pystyttämisestä ja vetämisestä osana Nokian digistrategiaa. Nyt 
hän auttaa yrityksiä hyödyntämään datan ja tekoälyn mahdollisuuksia. Hof-
mann valittiin Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin valtuuskuntaan 2019.

Datan ja tekoälyn 
hyödyntäminen yrityksissä
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Tällä hetkellä tekoälyn etiikasta 
keskustellaan useimmiten sii-
loissa – toisistaan erillisissä 
asiantuntijaryhmissä. Ohjel-
moijat ja yritykset puhuvat 

keskenään, moraalifilosofit ja teologit 
keskenään, ja tutkijat ja päättäjät kes-
kenään. Tästä syntyi idea: Halusimme 
yhdessä Helsingin Saksalaisen evan-
kelis-luterilaisen seurakunnan ja Goet-
he-Institutin kanssa tuoda yhteen kau-
pan, tieteen ja kirkon käydäksemme 
tärkeän arvokeskustelun teknologisoi-
tuvassa maailmassa. Syntyi "Ethics x 
AI" -seminaari. Helsingin yliopiston 
Tiedekulmassa 2. lokakuuta järjeste-
tyssä ilmaistapahtumassa osanotta-
jat pääsivät kuulemaan asiantuntijapu-
heenvuoroja, osallistua keskusteluun 
ja perehtyä kysymyksiin syventävissä 
työpajoissa.

Tekoäly todellisuuden 
kuvantajana
Tällä hetkellä tekoälyä kuvataan kah-
della tavalla: “tekoäly on maailmanta-
louden uusi moottori”, tai “tekoäly on 
suurin uhka ihmiskunnalle”. Ne, jotka 
eivät tänään sijoita tähän tekniikkaan, 
jäävät huomenna jälkeen. Data on tä-

män talouden öljy, ja tietojenkäsittely 
tuo tekoälyn mukaan peliin. 

Me kaikki luomme päivittäin dataa 
ollessamme vuorovaikutuksessa tie-
tokoneiden, älypuhelimien tai anturien 
kanssa. Nykypäivän maailma heijastuu 
dataamme, mukaan lukien sen epä-
oikeudenmukaisuudet, päivän ensim-
mäisen pääpuheen pitänyt filosofi Mai-
ja-Riitta Ollila kertoi.

Tekoäly mahdollistaa sen, että an-
namme koneille päätösvallan. Mutta 
annammeko niille myös vastuun? Ohjel-
mat tuottavat toimenpiteitä, mikäli niille 
annetaan siihen mahdollisuus. Mutta 
onko niillä jokin tietty tarkoitusperä? 
Ehkä joskus tulevaisuudessa, mutta 
vielä me ihmiset olemme vastuussa, 
ja siitä meidän on pidettävä kiinni, Ol-
lila jatkoi. Toisaalta tekoäly voi hallita 
ihmisten käyttäytymistä, minkä takia 
tekoälyllä on mahdollisuus vaarantaa 
demokratia. Toisaalta voi pelastaa maa-
pallon. Se on meidän käsissämme.

Tekoäly on ohjelmisto,  
mutta erittäin monimutkainen 
Käyttäjillä on taipumus kuvitella, että 
tietokoneilla on ihmisen kaltainen tapa 
ajatella ja toimia. Tämän kaltainen ajat-

telu kuitenkin johtaa väärään johtopää-
tökseen. Reaktorin Chief Data Scientist 
Johan Himberg painotti: Tekoäly ei ole 
elävä olento, sillä ei ole tietoisuutta. 
Hän avasi tekoälyn – tai joksi sitä ny-
kyään kutsutaan – taustoja: "Tekoäly on 
ohjelmisto, mutta erittäin monimutkai-
nen." Se on yhä läpinäkyvämpi työkalu, 
jota kehitetään yhteistyössä. Himbergin 
mukaan eettisistä kysymyksistä tulisi 
keskustella kehittäjätiimeissä. Ohjel-
moijat tekevät päivittäin satoja päätök-
siä, jotka vaikuttavat tekoälyohjelmis-
ton toimintaan myöhemmin.

Kolmas pääpuhuja oli Mario Bran-
denburg, Saksan liittopäivien kan-
sanedustaja ja dataeettisen komitean 
jäsen. Myös hänen mielestään algo-
ritmit eivät ole vastuullisia päätök-
sentekijöitä. Syyt tekoälyn kielteisiin 
vaikutuksiin ovat ennakkoluulot, jotka 
kohdistuvat tällä hetkellä lähinnä oh-
jelmoijiin ja datajoukkoihin. Kun te-
koäly tekee epäoikeudenmukaisia 
päätöksiä, ihmiset ovat silti taustalla. 
Brandenburg kiteytti ajatuksen ver-
taiskuvallisesti: Vasara on työkalu, 
jolla voi rakentaa talon tai tappaa jon-
kun. Myös tekoäly on tällainen työkalu, 
vaikkakin monimutkaisempi.

Onko mahdollista sovittaa yhteen tekoäly ja etiikka? 
Kuinka integroidaan eettiset kysymykset algoritmien 
maailmaan? Asiantuntijaseminaarimme Ethics x AI 
tarjosi näkökulmia ajankohtaiseen aiheeseen.

TEKOÄLY 
ON 
TYÖKALU
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Hyvät kaupat saksaksi

Onko aika nostaa yrityksesi 
saksantaidot uudelle tasolle?
Räätälöimme juuri sinulle  
sopivan kurssin. 

Kysy lisää!
sprache-helsinki@goethe.de 
Tel. +358 44 7222701
www.goethe.de/opisaksaa

AHK:n jäsenille 10 %:n alennus!

Kauppakamari auttaa  
käyttämään työkalua
Keskusteluun liittyi Meeri Haataja, yrittäjä ja Suomen Teko- 
älyohjelman Etiikka-työryhmän vetäjä. Ihmisille tulisi tarjota 
valmiudet ymmärtää paremmin tekoälyyn liittyviä prosesseja. 
Vain silloin tekoälystä voisi muodostua tuottava työkalu tulevai-
suudessa. Koulutus on erityisen tärkeää tietotekniikan käyttä-
jille tänään ja huomenna.

Johan Himberg nosti esiin Reaktorin "Elements of AI" -kurs-
sin, jossa tätä lähestymistapaa noudatetaan. Tavoitteena oli, 
että yksi prosentti Suomen väestöstä oppisi tuntemaan tekoälyn 
ja sen soveltamismahdollisuudet paremmin. Kurssi on ollut val-
tava menestys. Olemme yhdessä Saksan teollisuus- ja kauppa-
kamarien keskusjärjestö DIHK:n kanssa tuomassa verkkokurs-
sin myös Saksaan. Hanke esitellään yleisölle joulukuussa. 

Kaksi muuta pääpuhujaa – uskontofilosofi Aku Visala ja pro-
testanttisen teologian professori Frank Mathwig – johdatti osan-
ottajat seminaarin toiselle puoliskolle. Pääpuhujien joukkoon 
liittyivät myös DAIN Studiosin perustaja Saara Hyvönen, Aal-
to-yliopiston Future of Work -tutkimusohjelman johtaja Hertta 
Vuorenmaa ja Helsingin yliopiston kognitiotieteen dosentti Mi-
chael Laakasuo. He kaikki pohtivat työpajoissa osanottajien 
kanssa tekoälyn käytännön toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. 

Loppujen lopuksi käyttäjien on opittava käsittelemään "va-
saraa" oikein, jotta tekoäly toisi menestystä yrityksille ja yhteis-
kunnalle. 

Ethics x AI asiantuntijaseminaarin järjestivät yhteis-
työssä Goethe-Institut Finnland, Saksalainen evan-
kelis-luterilainen seurakunta Suomessa ja Saksa-
lais-Suomalainen Kauppakamari (AHK Finnland). 
Hanketta tukivat Reaktor ja Aue-Säätiö. Eri keskuste-
luryhmät – ohjelmoijat ja yritykset, moraalifilosofit ja 
teologit sekä valtion instituutiot, saksalaiset ja suomen-
kieliset puhujat – keskustelivat asiantuntijaseminaa-
rissamme Helsingissä 100 osallistujan kanssa, ja yli 50 
ihmistä seurasivat tilaisuuden live-lähetystä.
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Berliinin muurin murtuessa 9. marraskuuta 1989 
kaikki muuttui. Vuotta myöhemmin Itä- ja Län-
si-Saksa yhdistyivät. Viiden niin kutsutun uuden 
osavaltion ja yhdistyneen Berliinin myötä DDR tuli 
osaksi Saksan liittotasavaltaa – jolloin Berliinistä 

muodostui Euroopan sydän. Taiteilijat, vapaa-ajattelijat ja yri-
tykset ottivat kaupungin omakseen ja loivat kaupungin omin-
takeisen ilmapiirin.

Pienten ja suurten yritysten suosikkisijainti
Saksan suurin kaupunki tarjoaa erinomaisen infrastruktuurin, 
kohtuuhintaiset palvelut, läheisyyden tärkeimpien päätöksen-
tekijöiden kanssa, kohdennettua kehitysrahoitusta, ammatti-
taitoista työvoimaa ja korkeaa elämänlaatua.

Nämä olosuhteet ovat saaneet monet suuryritykset – kuten 
Daimler, Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, Pfizer, Siemens, 
Sony ja Vattenfall – tulemaan Berliiniin. Sama koskee luke-
mattomia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, etenkin startupeja ja 
kasvuyrityksiä.

Tieteen, taiteen ja yritysten synergia
Berliinin yrityskenttään kuuluvat niin elokuva-, media-, 
muoti-, musiikki-, palvelu-, IT- ja terveydenhuoltoalan yri-
tykset kuin optiset, bio-, ympäristö- ja lääketekniikkakin. 
Yritykset ovat muodostaneet menestyviä klustereita, kuten 
Adlershofissa, Saksan suurimmassa tiede- ja teknologia-
keskuksessa, ja hyödyntävät synergiaetuja, joita saavutetaan 

Berliini 
– vapauden ja innovaatioiden hubi
Kun saapuu Berliiniin, kaupungin ainutlaatuinen syke ja energia tarttuu 
välittömästi. Kahden viime vuosikymmenen aikana Saksan pääkaupungista 
on tullut portti idän ja lännen välille sekä yksi maailman vilkkaimmista, 
luovimmista ja innovatiivisimmista yrityskeskittymistä.

kaupungin osavaltion yli 18 korkeakoulun ja 250 tutkimuslai-
toksen kanssa.

Miljoonat turistit saapuvat Berliiniin nauttimaan kaupun-
gin vertaansa vailla olevasta kulttuuritarjonnasta museoissa, 
historiallisissa kohteissa, musiikki- ja esitystaiteen paikoissa 
sekä vilkkaasta yöelämästä ja ostosmahdollisuuksista. Ja tie-
tysti he eivät voi muuta kuin nauttia kaupungin kauneudesta – 
Berliinissä kun on enemmän siltoja kuin Venetsiassa!

Joka päivä syntyy uusi startup
Ernst & Youngin raportin mukaan vuoden 2019 ensimmäisellä 
puoliskolla 59 prosenttia Euroopan riskipääomasta virtaa start- 
up-yrityksiin kolmessa suurkaupungissa: Lontoo, Pariisi ja 
Berliini. Vuonna 2018 EU-alueella riskipääomaa liikkui 16,9 
miljardia euroa, josta Berliinin kasvuyritykset ovat onnistuneet 
haalimaan 2 miljardia euroa (Lontoo 5,9 mrd., Pariisi 2,2 mrd.). 

Berliinin startup-tarjonta on loputon sähköskootterin vuok-
rauksesta seuraavan sukupolven esittelyohjelmistoon. Berliini 
on yrittäjien paratiisi, ja tilastojen mukaan kaupunkiin syntyy 
joka päivä yksi uusi startup. Berliini onkin toiseksi suosituin 
startup-osavaltio Saksassa 15,8 prosentin osuudella. Edellä 
on vain Nordrhein-Westfalen (19 %). 

Kolme suurinta sijoitusta startupeihin Saksassa vuoden 
2019 ensimmäisellä puoliskolla ovat kaikki berliiniläisiä kas-
vuyrityksiä: verkkoalustasovellus GetYourGuide (428 milj.), 
mobiilipankki N26 (266 milj.) ja analytiikkatyökalu Adjust (201 
milj.).  

<x> Infoboksi
Väkiluku: n. 3,64 milj.
BKT: n. 147 mrd. euroa
Työttömiä: 8,1 %
Lukion päättötodistus: 51 % 

väestöstä

Väkiluku: n. 3,64 milj.
BKT: n. 147 mrd. euroa
Työttömiä: 8,1 %
Lukion päättötodistus: 51 % väestöstä
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Lainsäädännön muutokset  
heijastuvat nykyhetkeen
Vuonna 2017 teknologiakohtaiset tar-
jouskilpailut korvasivat aiemman, syöt-
tötariffiin perustuvan uusiutuvan ener-
gian tukijärjestelmän. Kilpailutusten 
kautta uusiutuvan energian tuotantotuen 
piiriin valitaan projekteja edullisuusjär-
jestyksessä, kunnes kilpailutettu tuotan-
tomäärä täyttyy. Kiinnostus on kuitenkin 
ollut vähäistä: uusimmalla kilpailutus-
kierroksella Saksan energiaverkoista ja 
televiestinnästä vastaava Bundesnetza-
gentur sai kilpailutetulle 675 MW:n tuo-
tantomäärälle tarjouksia vain 204 MW:n 
edestä. Vähäisen osanottajamäärän 
taustalla ovat muun muassa pitkittyneet 
lupahakemusprosessit ja niihin liittyvä 
epävarmuus.

Uusiutuvaa energiaa, mutta ”nimby”
Saksan ympäristöministeriön ympä-
ristötietoisuutta kartoittavassa kyse-
lyssä vuonna 2018 vastaajista 62 % piti 
uusiutuvien energianlähteiden lisää-
mistä erittäin tärkeänä Energiewenden 
toteutumiseksi. 

Kääntyykö tuuli Keski-Euroopassa?
Viime vuonna tuulivoima oli Saksan toisiksi tärkein energianlähde ruskohiilen jälkeen 
ja samalla tärkein uusiutuvan energian tuotantomuoto. Tuulivoiman kasvu on kuitenkin 
hidastunut merkittävästi: vuonna 2018 uutta tuotantokapasiteettia rakennettiin puolet 
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennusinnon laantumiseen on monia syitä.

Tuulivoiman rakentamista ovat viime 
vuosina kuitenkin hidastaneet erityi-
sesti tuulivoimaloiden sijaintiin liittyvät 
kiistat. Suomea tiheämmin asutetussa 
Saksassa uusille voimaloille sopivien 
alueiden löytäminen on vaikeaa. Yhä 
useammat tuulivoimahankkeet pysähty-
vät ympäristön- ja luonnonsuojelujärjes-
töjen ja asukkaiden vastustukseen.

Keskustelunaiheeksi on noussut eri-
tyisesti tuulivoimaloiden ja asutuksen 
välinen vähimmäisetäisyys, jota koske-
vasta lainsäädännöstä osavaltiot ovat 
vastuussa. Esimerkiksi Baijerissa 200 
metriä korkean tuulivoimalan ja lähim-
män asutuksen välisen etäisyyden on 
oltava kaksi kilometriä. Saksan ympä-
ristövirasto arvioi, että yleinen määräys 
1000 metrin vähimmäisetäisyydestä voisi 
alentaa tuulienergian tuotantopotentiaa-
lia Saksassa nykyisestä 80 gigawatista 
vain 40–60 gigawattiin.

Suomessa paljon  
tuulivoimapotentiaalia 
Tuulivoimasektori on kasvanut 2000-lu-
vulla Saksassa merkittäväksi työllis-

täjäksi. Tuulivoiman rakentamisen hi-
dastuttua vuoden 2017 jälkeen alalta 
arvioidaan kuitenkin hävinneen jo yli 
25 000 työpaikkaa. Saksalaiset asiantun-
tijat tähyävätkin nyt ulkomaisille mark-
kinoille. Suomessa tuulienergia-alan 
kasvua ovat vauhdittaneet erityisesti 
suurten sähkönkuluttajien ja sähkön-
tuottajien väliset PPA-sopimukset, jotka 
varmistavat tuottajille sijoitusten kan-
nattavuuden ja sähkönostajalle ennalta 
sovitun hinnan.

Saksalais-suomalainen  
tuulivoimaseminaari
Järjestämme 25.–29.5.2020 saksalaisille 
tuulivoima-alan yrityksille markkina-
tutkimusmatkan Suomeen. Alan suo-
malaiset toimijat ovat tervetulleita 26.5. 
järjestettävään Saksan ja Suomen tuu-
livoimamarkkinoita käsittelevään asian-
tuntijaseminaariin.  

LISÄTIETOJA:  
Christina Zänker  
hristina.zanker@dfhk.fi | +358 50 307 3254 
 
Marika Martikainen  
marika.martikainen@dfhk.fi | +358 50 462 4375
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Pimeää, sumuista, lämpötila lähellä nolla – tätä on 
marraskuinen Etelä-Suomi. Ensilumi muuttuu lä-
hes välittömästi loskaksi. Ja juuri tähän vuodenai-
kaan Helsingissä kuhisee kansainvälisiä startupeja 
ja sijoittajia teknologia- ja kasvuyritystapahtuma 

Slushin (suom. ”loska”) ansiosta.

Globaali New-Tech-yhteisö 
Slushin kasvutarina on uskomaton: se, mikä vielä vuonna 
2008 oli vain 300 kasvuyrityksen verkostoitumistapahtuma, on 
kasvanut yhdeksi maailman johtavista startuptapahtumista. 
Vuonna 2019 tapahtumaan osallistui noin 25 000 kävijää, 3500 
startupia ja 2 000 sijoittajaa.

German Pitching Stage
Kansainvälinen suurtapahtuma ei tietenkään olisi kansain-
välinen ilman saksalaisia kasvuyrityksiä. Olemme olleet jo 
viiden vuoden ajan virallinen ja aktiivinen Slush-kumppani 
ja meidän German Pitching Stage on tapahtuman virallinen 
oheistapahtuma. German Pitching Stagella saksalaiset start-
upit pitchaavat viiden tunnin aikana kukin kerran kolmen mi-
nuutin ajan. Kunkin esityksen jälkeen on mahdollisuus ky-
symyksille, keskustelulle ja verkostoitumiselle. Tänä vuonna 
toimme tapahtumaan lähes 50 saksalaisyritystä yhteistyössä 
Saksan talous- ja teknologiaministeriön sekä useiden osaval-
tioiden ja alueellisten organisaatioiden kanssa.

Järjestelmällistä valmentautumista
Olimme jo hyvissä ajoin ennen Slushia yhteydessä saksalais- 
yrityksiin. Niille tarjottiin perusteellinen valmistautumispa-
ketti esitelmineen ja työpajoineen kahden päivän ajan ennen 
itse tapahtumaa. Tavoitteenamme oli prepata yritykset siten, 
että ne saisivat parhaan mahdollisen hyödyn irti tapahtu-
masta ja kansainvälisistä verkostoitumistilanteista – sekä tu-

SLUSH 2019  
– VALONTUOJAT 
PIMEÄSSÄ
Marraskuun lopussa Slush 
houkutteli jälleen kansainväliset 
teknologiayritykset Helsinkiin. Myös 
useat saksalaiset startupit osallistuivat 
vuoden tärkeimpään startup-
tapahtumaan. Saksalais-Suomalaisen 
Kauppakamarin tukemana paikalle 
saapui lähes 50 yritystä.

Slush 2019 Opening.
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tustuessaan mahdollisiin kumppaneihin 
ja sijoittajiin ns. matchmakingin kautta.

Valmistautumispakettimme
Yhteensä XX1 osallistujaa saapui Me-
cklenburg-Etu-Pommerin osavaltiosta 
ja XX2 tuli Essenin kaupungista. He saa-
puivat Helsinkiin jo pari päivää ennen 
tapahtuman varsinaista alkua ja päivät 
täyttyivät valmistautumiseen tähtäävällä 
ohjelmalla. Räätälöidyt valmistautumis-
paketit sisälsivät tärkeitä tietoja päivä-
ohjelmasta ja tähtäsivät tuleviin päiviin. 
Päivää ennen Slushia yrityksiä prepat-
tiin toden teolla: osanottajat osallistuivat 
esitelmiin ja valmennuksiin sekä saivat 
asiantuntija-apua, esim. siihen kuinka 
sijoittajat ajattelevat ja mikä heille on 
tärkeää.

Vipuvartta veuvotteluissa
Dmitri Sarle on tapahtumajärjestäjä 
ArcticStartupin perustaja ja on urallaan 
neuvonut monia kasvuyrityksiä. Hän pai-
notti esityksessään, millaisia intressejä 

ja tarpeita mahdollisilla rahoittajilla voi 
olla. Samalla hän muistutti, että yri-
tys ei saisi unohtaa omia intressejään 
ja kuinka niitä voidaan vaalia. ”Sinulla-
kin on vipuvartta neuvotteluissa, var-
sinkin jos startupillasi menee hyvin”, 
yksi hänen neuvoistaan oli. Muut pu-
hujat neuvoivat juridisissa ja taloudel-
lisissa kysymyksissä, esim. mitä tulee 
ottaa huomioon, kun Suomeen perustaa 
tytäryhtiön.

Pitchaus-koulutusta
25 000 osallistujan startup-tapahtu-
massa jokaisen yrittäjän on puhuttava 
paljon ja päästävä asiaan nopeasti. 
Ja vaikka olisi kuinka stressaavaa, on 
kiinnitettävä huomiota omaan kehon-
kieleen, jotta ei alitajuisesti lähettäisi 
vääriä signaaleja. Myös kaikki tämä 
kuului saksalaisyritysten valmennuk-
seen. Valmennukset tähtäsivät matkan 
kohokohtaan, omaan esiintymiseen 
German Pitching Stagen lavalla – jol-
loin kaiken pitäisi loksahtaa paikalleen 
täydellisesti.

Slushin avajaispäivä
Tapahtuma alkoi vuodenaikaan tyypilli-
sesti synkkänä, sumuisena marraskui-
sena aamuna. Ja samalta näytti myös 
massiivisen messukeskuksen sisällä: 
kaikkialla oli hämärää, savukoneet tup-
ruttivat sumua, neonvalot loivat futu-
ristisen ilmapiirin. Avajaiset olivat la-
serspektaakkeli. Kaiken tämän haluttiin 
osoittavan: katso, me olemme tulevai-
suus. Saman totesi ääneen myös yksi 
päälavan puhujista: yrittäjät ovat aina 
olleet ongelmanratkaisijoita. Totta on, 
että tämän päivän ongelmat ovat mo-
nimutkaisempia kuin koskaan. Siitä 
syystä kasvuyrityksiä tarvitaan yhä 
enemmän.

Germany@Slush
Keskipäivällä alkoi German Pitching 
Stagen ohjelma. Yli viiden tunnin aikana 
startup-yritykset esittelivät vuorollaan 
ratkaisujaan jopa 100 kuulijalle, joista 
monet olivat sijoittajia. Esimerkiksi ba-
den-württembergiläinen startup Maps-
tar esitteli AR-pilvialustasovelluksensa, 
joka on jo ladattavissa ja jolla on yli 3000 
aktiivista käyttäjää. Mapstar hakee kol-
men miljoonan euron siemenrahoitusta.

Äskettäin perustettu startup Help-
Chat Mecklenburg-Etu-Pommerista 
kehittää parhaillaan terveydenhuol-
lon tuotteitaan. Yrityksen perustaja ja 
lääkäri Sam Mogadas esitteli ideansa, 
jonka avulla tehostetaan sairaanhoita-
jien ja potilaiden välistä viestintää kus-
tannusten säästämiseksi.

Berliiniläinen startup Workstreams.ai 
esitteli Slackille ja MS Teamsille kehit-
telemäänsä tuottavuussovellusta. Yritys 
oli päässyt harjoittelemaan pitchausta 
myös ennen German Pitching Stagea, 
sillä se esitteli ratkaisuaan virallisessa 
”Slush 100” -kilpailussa edellisenä 
päivänä.

Loistavaa palautetta osallistujilta
Jännittävän pitchauspäivän jälkeen kaik-
kien osallistujien palaute oli erittäin po-
sitiivista. Upeat avajaiset ja monipuolinen 
startupeille suunnattu ohjelma saivat 
osakseen paljon kiitosta. Ohjelmamme 
German Pitching Stagen ympärillä sekä 
verkostoitumistapahtumamme Beer-To-
gether, joka järjestettiin Slushia edeltä-
vänä iltana, toivat osallistujille lisäarvoa. 
Yhteensä molempaan oheistapahtumaan 
ilmoittautui noin 400 sijoittajaa, start-
upia, yritystä ja muita kiinnostuneita 90 
maasta. Mutta yksi toive saatiin toteutet-
tua vasta Slushin jälkeen: aurinko näyt-
täytyi vasta tapahtuman jälkeen. 

Verkostoitumisen aika.

Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin vt. toimitusjohtaja Jan Feller avaa tapahtuman.
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Nautin työssäni erityisesti…  
uusien konseptien kokeilemisesta ja prosessien kehittämi-
sestä. Se tekee päivittäisestä työstä mielenkiintoisen – ja asiak-
kaat ja jäsenet hyötyvät siitä myös, kun asioita uudistetaan. 

Sinä aikana, kun olen ollut Kauppakamarissa,  
mieleeni on jäänyt erityisesti…   
että olemme AHK-verkostomme kautta maailmanlaajuisesti 
läsnä 142 toimipaikassa. Tähän tulee lisäksi vielä Saksan si-
sällä toimivat kauppakamari 79 toimipaikalla. Tämä on ainut-
laatuinen foorumi, jonka avulla pystytään tukemaan maailman-
laajuista kauppaa konkreettisilla toimilla.
 
Odotan erityisesti sitä…  
että pääsen aloittamaan uuden työni AHK Japanin jäsenosas-
ton päällikkönä. AHK-verkosto tarjoaa meille hienoja kansain-
välisiä mahdollisuuksia, ja on hienoa päästä tarttumaan siihen 
itsekin.

Parhaat kaupungit Saksassa ja Suomessa ovat: 
Helsinki ja Sundern Sauerlandissa, Nordrhein-Westfalenin 
osavaltiossa.  

Saksalais-suomalainen taustani on: 
Olen viettänyt nuoruuteni sekä Helsingissä että Sauerlandissa. 
Päätettyäni opiskeluni Englannissa ja Kiinassa päätin palata 
Helsinkiin.

Suomessa pidän erityisesti…  
mahdollisuus kouluttautua työn ohessa ja käydä esimerkiksi 
yliopistokursseilla. Lisäksi nautin läheisyydestä perheeni ja su-
kulaisten kanssa. 

Saksassa pidän erityisesti... 
tavasta kommunikoida ja yleisestä kansalaisrohkeudesta.

Päätehtäviini kuuluu… 
koota yhteen sopivat saksalaiset ja suomalaiset yritykset ja 
näin konkreettiesti tukea maidemme välistä kauppaa. Järjes-
tämme jäsenyrityksillemme tapahtumia, joissa ne voivat luoda 
uusia ja syventää vanhoja kontakteja. Digitaalikaudella henki-
lökohtaiset kohtaamiset ja kasvotusten käydyt keskustelut ovat 
jotain erityistä. Ja ne luovat luottamuksen ilmapiirin, jota tarvi-
taan kaupankäynnissä toisten kanssa.

Asiakkaamme...  
ovat myös jäseniämme. Haluaisin luoda jotain uutta yhdessä 
jäsentemme kanssa ja vahvistaa kahdenvälistä kauppaa. 

Henkilökunta  
kulissien takana

KAUPPAKAMARIN TEKIJÄT | 

LYHYESTI:
Nimi: Elina Annala 
Tehtävä: Jäsenpalvelut ja viestintä 
Kauppakamarin palveluksessa: 2.1.2012 lähtien. 
Tammikuussa 2020 Elina Annala siirtyy johtamaan  
saksalais-japanilaisen kauppakamarin jäsenosastoa.



DEFINITIV 3/2019   49

Saksassa sanotaan olevan 
edelleen turhan monta pank-
kia ja rahoitusalan toimi-
jaa, joiden tuotteet ja palvelut 
juontavat juurensa vuosikym-

menten tai jopa vuosisatojen takaisiin 
vanhoihin perinteisiin. Myös alan tiukka 
säännöstely hidastaa uusien innovaati-
oiden käyttöönottoa. Monia uusia kek-
sintöjä testataan usein ensin muilla 
markkinoilla, joissa suhtautuminen in-
novaatioihin on luottavaisempaa ja avoi-
mempaa – ja tuodaan sitten Saksaan. 
Alalla on paljon kiinniotettavaa.

Muutospaineet mahdollistajina
Paineet Saksan rahoitusalan digitalisoin-
tiin ja uusiin investointeihin ovat suu-
ret. Markkinat tarjoavat mielenkiintoisia 
mahdollisuuksia muillekin kuin start-
upeille. Jopa pessimististen skenaarioi-
den mukaan Saksan fintech-markkinat 
kasvavat lähitulevaisuudessa huomatta-
vasti. Esimerkiksi joukkorahoitusmark-
kinoiden odotetaan lähivuosina kasvavan 
36 miljoonasta jopa yhdeksään miljar-
diin. Regulaatiolla on toki iso vaikutus 

Paineet finanssialan digitalisoitumiseen kasvavat Saksassa kiihtyvää 
vauhtia. Saksan pankki- ja rahoitusalan digitalisaatio laahaa Suomea 
jäljessä, mikä sinänsä ei liene uutinen enää monellekaan. Saksassa 
käteisen käyttö on edelleen suosittua.

siihen, miten ala kehittyy lähivuosina ja 
mitkä sen todelliset kasvunäkymät ovat.

Alueelliset erot suuria
Saksan fintech-toimiala on keskittynyt 
vain muutamaan kaupunkiin. Innovatii-
viset pankit, startupit ja muut Saksan 
fintech-toimijat sijoittuvat Berliiniin, 
Frankfurtiin, Hampuriin ja Müncheniin, 
Berliini kärjessä. Saksan pääkaupunki 
on tunnettu kirjavasta startup-ekosys-
teemistään ja näin ollen myös moni kan-
sainvälinen fintech-startup toimii tänä 
päivänä Berliinissä.

Frankfurtissa, Euroopan finanssi-
keskuksessa, fintech-toimiala taas laa-
haa jonkin verran kehityksestä perässä. 
Kaupungin hyvään toimintaympäristöön 
nähden siellä toimii yllättävän vähän fin-
tech-alan startupeja.

Hampuri puolestaan yllättää vertai-
lussa positiivisesti. Hampurin pankeilla 
on pitkät perinteet, mutta ne näyttäisivät 
silti olevan uudistuskykyisempiä ja inno-
vatiivisempia kuin monet muut, näistä 
yhtenä esimerkkinä vuonna 1921 perus-
tettu Sutor Bank.

München puolestaan tunnetaan 
vankasta vakuutustoimialastaan ja 
siitä povataankin Saksan insuretechin 
pääkaupunkia.

Saksasta maailmalle
Suomalaiset fintech-yritykset tähtäävät 
kasvuun ja tavoittelevat sitä ennen kaik-
kea Euroopasta. Suomalaiset fintech-
yritykset ovat vielä pieniä. Deloitten mu-
kaan tyypillinen, suomalainen fintech on 
yhdeksän henkilöä työllistävä pienyritys, 
jonka liikevaihto on noin 700 000 euroa 
ja nettotulos nollan tuntumassa. 

Suomessa on kaiken kaikkiaan noin 
160 fintech-yritystä, joista noin kolme 
neljästä toimii pääkaupunkiseudulla. 
Yrityksistä moni keskittyy rahoituksen, 
maksamisen ja taloushallinnan ratkai-
suihin, joille myös Saksassa on suurta 
kysyntää. 

Saksa voi tarjota monelle fintech-yri-
tykselle mielenkiintoisen ponnahduslau-
dan myös maailman markkinoille. 

Saksan kautta  
GLOBAALIKSI  
FINTECH-TOIMIJAKSI

© GETTY IMAGES
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Suomalainen polkupyörä-
huoltamo laajentaa Saksaan
SUOMALAINEN POLKUPYÖRÄHUOLTAMO YEPLY on laajen-
tanut toimintaansa Hampuriin. Yrityksen konsepti on 
verrattavissa jäätelöautoon: yritys partioi pakettiautolla 
pääkaupunkiseudulla. Asiakkaat voivat tuoda pyöränsä 
Yeply-pakettiautolle tarkastusta varten ja hakea ne ta-
kaisin saman päivän illalla. Konseptiin kuuluu pyörien 
huolto, muttei korjaus. 

Neste avaa  
uuden toimipisteen  
Saksan Düsseldorfiin
NESTEEN RENEWABLE POLYMERS AND CHEMICALS -liiketoiminta- 
yksikön globaali toiminta keskitetään Düsseldorfin toimipis-
teeseen. Liiketoimintayksikkö tarjoaa muovi- ja kemianteolli-
suudelle biomassaan ja kemiallisesti kierrätettyyn muovijät-
teeseen pohjautuvia ratkaisuja maailmanlaajuisesti. 

Kiehn-Holz GmbH ostaa 
Luomanin tytäryhtiön
PUISISTA PIHARAKENNUKSISTAAN TUNNETTU Luo-
man Oy on myynyt saksalaisen tytäryhtiönsä Luo-
man Deutschland GmbH:n saksalaiselle Kiehn-
Holz GmbH -konsernille. Tytäryhtiön myynti 
toteutettiin liiketoimintakauppana. Koko Luoman 
Deutschland GmbH:n henkilöstö on siirtynyt van-
hoina työntekijöinä uuden perustettavan yhtiön 
palvelukseen. Osapuolet eivät kerro kauppasum-
maa. 

Beta Film GmbH 
ostaa suomalaisen 
Fisher Kingin
SAKSALAINEN TELEVISIO-OHJELMIEN tuotanto- ja 
levitysyhtiö Beta Film ostaa enemmistön suoma-
laisesta Fisher King Oy -televisioyhtiöstä ja perus-
taa samalla Pohjoismaihin oman tuotantoyksikön, 
Beta Nordic Studiosin. Kaupalla yhtiö saa jalansi-
jaa Pohjoismaissa. Beta Nordic Studios keskittyy 
paikallisiin tuotantoihin, jotka kiinnostavat myös 
kansainvälisesti ja joita voidaan myydä Beta Filmin 
maailmanlaajuisten verkostojen kautta. 

Hegla Group ostaa  
TaiFin Glass Machinery Oy:n
SAKSALAINEN HEGLA GROUP on ostanut enemmistön nokialai-
sesta TaiFin Glass Machinery Oy:stä. Taifin Glass Machinery 
valmistaa turvalasien karkaisu- ja tuulilasien taivutusuuneja.  
Kauppahintaa ei ole julkistettu. 

Kumera laajenee  
yrityskaupalla Saksaan
PAPERI- JA SELLUTEOLLISUUDEN VAIHDEVALMISTAJA Kumera 
ostaa talousvaikeuksiin joutuneen saksalaisen C.u.W. Keller 
GmbH & Co. KG Troisdorfin. Keller on erikoistunut suuriin 
kaivos-, ruoppaus- ja laivavaihteisiin. Kaupan jälkeen konser-
nin yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 100 miljoonaa euroa. 
Kauppahintaa ei ole julkistettu.  
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ARI-Armaturen 
ostaa Högfors Oy:n
SAKSALAINEN ARI-ARMATUREN GROUP 
on ostanut Högfors Oy:n koko osake-
kannan. Kauppahintaa ei ole julkis-
tettu. Ari-Armaturenin valikoimaan 
ovat kuuluneet jo pitkään metallitii-
visteiset kolmoisepäkeskoläppävent-
tiilit. Högfors Oy kehittää ja valmistaa 
sekä manuaalisia että automaattisia 
läppäventtiileitä sekä tarjoaa myös 
palloventtiileitä lukuisiin eri käyttötar-
koituksiin energia- ja prosessiteolli-
suudessa. 

Suomalainen 
Sensible 4 
valittiin maailman 
parhaaksi 
startupiksi
SUOMALAINEN ROBOTIIKKA- JA OHJEL-
MISTOYRITYS Sensible 4 on voittanut 
Dubai World Self-Driving Transport 
Challenge -kilpailun startup-katego-
rian. Kilpailu on alansa merkittävin 
tapahtuma ja palkintosumma on mil-
joona dollaria. 

KANSAINVÄLINEN KILPAILUKYKY: 

Saksa 7., Suomi 11.
WORLD ECONOMIC FORUMIN (WEF) tämän vuoden 141 maan kilpailuky-
kyvertailussa Suomi on sijalla 11 ja Saksa sijalla 7. Suomi säilytti ase-
mansa edelliseen tutkimukseen verrattuna. Sitä vastoin Euroopan 
talousveturi Saksa tippui neljä sijaa. Tutkimuksen kärkiviisikon muodos-
tivat Singapore, Yhdysvallat, Hongkong, Alankomaat ja Sveitsi.

Suomen yksi vahvuuksista on instituutioiden vakaus, mikä sisältää 
turvallisuuden, oikeusistuinten riippumattomuuden, lehdistönvapauden 
ja julkisen sektorin tehokkuuden. Muita Suomen vahvuuksia ovat osaa-
minen, rahoitusjärjestelmä osittain ja yritysdynamiikka.

Saksan vahvuuksia ovat instituutioiden ja makrotalouden vakaus, ter-
veydenhoito ja innovaatiopotentiaali. 

Savosolar rakentaa 
aurinkolämpöjärjestelmän Saksaan
SAVOSOLAR RAKENTAA SAKSALAISELLE Fernwärme Ettenheim GmbH:lle 
noin 1700 m² aurinkolämpöjärjestelmän ja 200 m³ lämpövaraston. Järjes-
telmä pystytetään Ettenheimin kaupunkiin, joka sijaitsee Etelä-Saksassa. 
Järjestelmän arvo on yli 800 000 euroa. Arvioitu käyttöönotto tapahtuu 
vuoden 2020 alkupuolella. 

Loparex ostaa 
saksalaisen Infianan
LOPAREX-KONSERNI ON ostanut saksa-
laisen muovikalvojen valmistaja Infiana 
GmbH:n. Loparex on erikois- ja irroke-
papereita valmistava konserni. Konser-
nien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 
2017 oli yli 600 miljoonaa euroa. Kaup-
pahintaa ei ole julkistettu.  
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233 
milj. € 
(9. sija)

RAHOITUSKIERROSTEN 
LUKUMÄÄRÄ EUROOPAN 

KAUPUNGEISSA

Berliini

n. 2 
mrd. €
(3. sija)

Helsinki

n. 193 
milj. €
(9. sija)

SIJOITUSTEN 
KOKONAISMÄÄRÄ

Berliini

129 
kpl
(3. sija)

Helsinki

31  
kpl 
(9. sija)

2,7 
mrd. € 
(3. sija)

SIJOITUKSET EUROOPPALAISIIN 
STARTUPEIHIN

NOUSEVAT TÄHDET | MAAILMA LUKUINA | 

Mistä ja milloin IQM:n idea syntyi?
IQM:n idea syntyi vuoden 2018 alussa, 
kun alkoi näyttää siltä, että aika on otol-
linen kvanttitietokoneiden kaupalliselle 
kehittämiselle. Yrityksen nimi on kuin 
hyvän laulun sanat, joista jokainen voi 
tehdä omat tulkintansa. Mikko Möttönen 
keksi nimen aikanaan ja hänelle siinä 
on oma semantiikkansa, jota hän itsek-
seen hykertelee, mutta ei ole suostunut 
muille paljastamaan.

Ketkä perustivat yrityksen ja  
mikä oli heidän ”missionsa”?
Perustajia ovat Mikko Möttönen, Juha 
Vartiainen, Kuan Tan ja Jan Goetz. Mu-
kana on ollut alusta asti myös Mikko 
Välimäki. Tiimillä on vahva halu nähdä 
pitkällisen tutkimustyön tulosten muut-
tuminen kaupalliseksi tuotteeksi ja olla 
osana uuden kvanttiteknologian esiin-
marssia, jota kvantti 2.0 -vallankumouk-
seksikin sanotaan (puolijohteet, laserit 
yms. olivat 1.0).

Mistä kaikki lähti?
Alkusysäyksenä olivat Risto Siilasmaan 
ja Ilyas Khanin vierailut Aalto-yliopiston 
QCD-laboratoriossa, joka on IQM:n ko-
tipesä. Näistä keskusteluista ymmär-
simme kaupallisen potentiaalin, jota 
Otaniemen kvanttimekaniikan tutki-

Haastattelussa Juha Vartiainen | COO |
IQM Finland Oy

Kvantti 2.0 
-vallankumouksen 
arkkitehdit

muksessa on syntynyt vuosikymmen-
ten saatossa ja jota IQM on lähtenyt 
hyödyntämään.

Mikä on ollut yrityksen  
huippuhetki?
Yritykseen uskovan ja kehitykseen si-
toutuneen pääsijoittajan löytyminen.

Mitä tulevaisuudensuunnitelmia 
teillä on?
Lähitulevaisuudessa tavoitteena on 
nopea kasvu ja kehittämiemme tek-
nologioiden testaaminen suuressa 
mittakaavassa. Muutamme tulevai-
suuden työtä niin, että kaikki on-
gelmat, jotka ovat laskennallisesti 
ratkaistavissa, voidaan ratkaista las-
kennallisesti. Työn tehokkuus kasvaa 
ja ihmisille jää aikaa keskittyä aiem-
paa ylevämpiin asioihin.

Mitkä ovat suunnitelmanne  
Saksan suuntaan?
Tarkemmat suunnitelmamme eivät 
ole tässä vaiheessa julkisia, mutta 
yleisellä tasolla voin mainita, että 
toimitusjohtajamme Jan Goetz on 
saksalainen, kuten on myös pääsijoit-
tajamme MIG Verwaltungs AG, ja huo-
mionarvoista on, että Saksa panostaa 
kvanttiteknologian kehittämiseen. 

VERTAILUSSA  

Saksa  Suomi
EY:n Start-up-Barometer  

Europe (10/2019) -raportin mukaan
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KONEET JA LAITTEET / TEOLLISUUS & LOGISTIIKKA
20.–24.04.2020 Hannover Messe | Hannover, Saksa
 Teknologia
16.–18.06.2020 CastForge | Stuttgart, Saksa
 Taonta- ja valutuotteet
16.–18.06.2020 LASYS | Stuttgart, Saksa
 Laserjärjestelmät
08.–11.09.2020 SMM | Hampuri, Saksa
 Laivanrakennus
14.–19.09.2020 Hannover Messe USA | Chicago, USA
 Teknologia
15.–190.9.2020 AMB | Stuttgart, Saksa
 Metallintyöstö
22.–25.09.2020 WindEnergy Hamburg |  
 Hampuri, Saksa
 Tuulivoima
27.–29.10.2020 parts2clean | Stuttgart, Saksa
 Teollinen osien ja pintojen puhdistus
27.–30.10.2020 EuroBlech | Hannover, Saksa
 Ohutlevyntyöstö
10.–12.11.2020 VISION | Stuttgart, Saksa
 Konenäkö
24.–26.11.2020 Gefahrgut & Gefahrstoff |  
 Leipzig, Saksa
 Vaarallisten aineiden kuljetus  
 ja käsittely

TURVALLISUUS
15.–20.06.2020 Interschutz | Hannover, Saksa
 Pelastus- ja paloala
13.–17.10.2020 AFAC | Adelaide, Australia
 Pelastus- ja paloala
02.–04.10.2020 REAS | Montechiari, Italia
 Pelastus- ja paloala
13.–17.10.2020 Interschutz USA | Philadelphia, USA
 Pelastus- ja paloala

ICT & DIGIBUSINESS
17.–20.03.2020 Twenty2X | Hannover, Saksa
 Digitapahtuma
24.–28.03.2020 didacta | Stuttgart, Saksa
 Koulutus
01.–03.12.2020 5G CMM Expo | Hannover, Saksa
 5G  

WELLNESS & HEALTH
11.–19.01.2020 CMT | Stuttgart, Saksa
 Matkailu
26.–29.01.2020 ISPO | München
 Urheilukauppa
24.–26.03.2020 Altenpflege | Hannover, Saksa
 Ikääntyneiden hoito ja hoiva
12.–15.05.2020 OTWorld | Leipzig, Saksa
 Ortopedia, kuntoutusteknologia
27.–30.10.2020 Interbad | Stuttgart, Saksa
 Sauna ja spa

 

RAKENTAMINEN
10.–13.01.2020 Domotex | Hannover, Saksa
 Lattianpäällysteet
05.–07.02.2020 Domotex USA | Atlanta, USA
 Lattianpäällysteet
24.–26.03.2020 Domotex Asia / CHINAFLOOR |  
 Shanghai, Kiina
 Lattianpäällysteet
13.–16.07.2020 Domotex Turkey | Gaziantep, Turkki
 Lattianpäällysteet

HORECA
13.–17.03.2020 Intergastra | Stuttgart, Saksa
 Gastronomia
13.–17.03.2020 INTERNORGA | Hampuri, Saksa
 HoReCa

MESSUKALENTERI 2020
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Domotex 
10.–13.1.2020 | Hannover
The World of Flooring 

Maailman johtava lattiapäällys-
tealan messutapahtuma Domotex 
järjestetään jälleen Hannoverissa 
10.-13.1.2020. Viikonlopun yli per-
jantaista maanantaihin lähes 1400 
näytteilleasettajaa yli 60 maasta esit-
telee tuotteitaan 12 messuhallissa. 
Nelipäiväisillä messuilla kävijöitä on 
noin 45 000, jotka tulevat yli 80 eri 
maasta.

Messuilla näet kompaktisti uusimmat 
trendit, jotta tiedät, mitä lattianpääl-
lystealan markkinoilla tapahtuu. Tätä 
asiakkaasi haluavat huomenna! Tar-
jolla on laaja kattaus käsin solmittuja 
ja konekudottuja mattoja selkeästi 
jaoteltuina kokonaisuuksina.

Taiteilijat, suunnittelijat ja valitut yri-
tykset esittelevät ideoitaan ja kon-
septejaan pääteemalla ATMYSHERE. 
Se korostaa lattiapintojen merkitystä 
meidän yleiselle hyvinvoinnille. Mes-
suilla näet, miten tämä on toteutettu 
käytännössä.

LISÄTIETOJA: 
www.domotex.de

Hannover Messe
20.–24.4.2020 | Hannover
Home of Industrial Pioneers

Vuosittain järjestettävä Hannover 
Messe on teollisuusalan merkittävin 
teknologiatapahtuma. Siihen osal-
listuu vuosittain yli 6000 näytteillea-
settajaa ympäri maailmaa. Uuden 
konseptin mukaan messujen tarjonta 
jakautuu kuuteen pääryhmään:
–  Automation, Motion & Drives:  

voimansiirto ja robotiikka
–  Digital Ecosystems: teollisuuden 

digiratkaisut
–  Energy Solutions: energia ja liikku-

misen sovellukset
–  Engineered Parts & Soluti-

ons: teollisuuden alihankinta ja 
sopimusvalmistus

–  Future Lab: tutkimus ja tuotekehitys 
sekä startupit

–  Logistics: materiaalin käsittely ja 
logistiikka

Esillä ovat digitaalisen tuotannon rat-
kaisut, kuten teollinen internet, teko-
äly, 5G, verkottuneet energiaratkai-
sut, cobotit, ennakoiva kunnossapito 
ja kevytrakenteet. Näyttelytarjonnan 
lisäksi kävijöille on tarjolla laaja va-
likoima eri teknologian osa-alueisiin 
keskittyviä foorumeita ja seminaareja. 

LISÄTIETOJA: 
www.hannovermesse.com 

UUSI DIGITAPAHTUMA:  

TWENTY2X
17.–19.3.2020 | Hannover
New Tech. New Business.

Uusi digialan ammattilaistapahtuma 
aloittaa Hannoverissa! Alkuvaiheessa 
kohderyhmänä ovat pk-yritysten 
it-asiantuntijat saksankielisestä Eu-
roopasta. Messujen nimi TWENTY2X 
viittaa 2020-luvun it-alalle asettamiin 
vaatimuksiin.

Uudet teknologiat ja ohjelmistosovel-
lutukset luovat uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia. TWENTY2X tarjoaa 
tietoa ja ratkaisuja pk-yrityksille big 
datasta, tietoturvallisuudesta, digitaa-
lisesta liiketoiminnasta ja muuttuvan 
työn asettamista vaatimuksista. Mes-
suihin liittyy myös laaja konferens-
siohjelma, johon on nyt mahdollisuus 
hakeutua puhujaksi.

Kolmepäiväisen tapahtuman kump-
paneita ovat alan johtavat järjestöt 
Saksassa BITMi, ECO ja Voice. Lyhyt 
kesto tiistaista torstaihin pitää osal-
listumiskustannukset kurissa, sillä 
kallis viikonlopun rakentamis- ja pur-
kuaika jää pois.

LISÄTIETOJA: 
www.twenty2x.de/home

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

LISÄTIETOJA MESSUISTA HAMPURISSA, 
STUTTGARTISSA JA LEIPZIGISSA:  
Anna Tolvanen | 050 387 9900 
anna.tolvanen@dfhk.fi

MUITA DOMOTEX-MESSUJA:
Domotex USA | Atlanta | 5.–7.2.2020
Domotex Asia / Chinafloor | Shanghai | 
24.–26.3.2020
Domotex Turkey | Gaziantep | 
13.–16.7.2020

MUITA HANNOVER MESSE -MESSUJA:
Chicago | USA | 14.–19.9.2020
Chengdu | Kiina | 27.–29.4.2020

MESSUT | | 
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http://www.domotex.de
http://www.hannovermesse.com
http://www.twenty2x.de/home
mailto:riitta.ahlqvist@dfhk.fi
mailto:anna.tolvanen@dfhk.fi
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Interschutz
15.–20.6.2020 | Hannover
Palavaa torjuntaa!

Palo- ja pelastusalan johtavat mes-
sut Interschutz järjestetään taas ensi 
kesänä. Joka viides vuosi se tarjoaa 
ennennäkemättömiä tuotteita ja alan 
uutuuksia. Painopisteinä ovat palon-
torjunta, pelastustoimi sekä yleinen 
suojelu ja turvallisuus.

Messuille on tulossa noin 1500 näyt-
teilleasettajaa lähes 50 maasta. Suo-
mesta mukana on kymmenisen yri-
tystä. Osa niistä esittäytyy yhteisellä 
Suomi-paviljongilla. Myös ulkoalueella 
on runsaasti näytteilleasettajia. Kävi-
jöitä messut houkuttelevat yli 150 000.

Ulkoalueella järjestetään päivittäin 
vaikuttavia pelastus- ja torjuntanäy-
töksiä, joita voi seurata läheltä katso-
mosta. Pääosassa ovat palontorjunta, 
palosuojelu ja erilaiset pelastusope-
raatiot. Erityisen jännittävää odote-
taan kilpailusta maailman kovimman 
palomiehen tittelistä.

LISÄTIETOJA:
www.interschutz.de/home

MUITA INTERSCHUTZ-MESSUJA:

Adelaide | Australia | 25.–28.8.2020
Montichiari | Italia | 2.–4.10.2020
Philadelphia | USA | 13.–17.10.2020

Wind Energy Hamburg 
22.–25.9.2020 | Hampuri 
Hampurista tuulee 

Wind Energy Hamburg 2020 -tapah-
tumaan kokoontuu koko globaali tuu-
livoima-ala. Messuilla tutustut tuuli-
voima-alan uusimpiin innovaatioihin, 
luot kontakteja ja solmit kauppoja. 
Vuonna 2018 tapahtumassa kävi noin 
35 000 ammattilaista 100 eri maasta 
ja näytteilleasettajia oli 1482 jopa 60 
eri maasta. Suomen yhteisosasto si-
joittuu sisäänkäynnin tuntumaan hal-
lissa B1. 

Wind Energy Hamburg 2020 järjeste-
tään jälleen Wind Europe Summitin 
siivittämänä. Messutapahtuman kävi-
jöitä ovat mm. tuulivoima-alan yrittä-
jät, toimittajat, valmistajat, rahoittajat, 
hankekehittäjät ja -suunnittelijat sekä 
palveluntarjoajat. 

LISÄTIETOJA: 
www.windenergyhamburg.com 

OTWorld 
12.–15.5.2020 | Leipzig 
Maailman johtava ortopedian ja 
kuntoutusteknologian tapahtuma 

SMM Hamburg  
8.–11.9.2020 | Hampuri 
Johtavat merenkulkualan 
messut 

SMM Hamburg -messut houkutte-
levat vuosittain noin 50 000 kävijää 
eri puolilta maailmaa paikan päälle. 
Vuonna 2018 näytteilleasettajia oli 
yli 2200 lähes 70 eri maasta. Tapah-
tuman kävijät tulevat varustamoista 
laivanrakennusteollisuuteen ja 
telakkateollisuuteen.  

Messuilla on monipuolista oheisoh-
jelmaa vierailijoille ja näytteilleaset-
tajille niin konferenssien kuin foo-
rumeiden muodossa. Tapahtuman 
mottona on ensi vuonna ”Driving 
the maritime transition”: esimer-
kiksi koko halli A5 esittelee Green 
Shipping -ratkaisuja kasvaviin 
ympäristövaatimuksiin.

LISÄTIETOJA:  
www.smm-hamburg.com  

OTWorld kokoaa kuntoutus-, protetiikka-, ortotiikka-, ortopediakenkätekniikka- 
sekä kompressioterapia-alojen ammattilaiset ympäri maailmaa Leipzigiin. 
Kongressin ja messujen yhdistävä tapahtuma järjestetään yhteistyössä Saksan 
ortopeditekniikan liiton kanssa. 

Edellisellä kerralla vuonna 2018 tapahtumaan osallistui 570 näytteilleasettajaa 43 
maasta sekä 21 400 ammattikävijää 90 maasta. Messujen pääkohderyhmiä ovat 
mm. ortopediateknikot, podiatriset fysioterapeutit, kuntoutusalan ammattilaiset 
sekä lääketieteen tavarantoimittajat, tukkukauppiaat ja vähittäismyyjät. LISÄTIETOJA: www.ot-world.com 

http://www.interschutz.de/home
http://www.windenergyhamburg.com/
http://www.smm-hamburg.com
http://www.ot-world.com/
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WWW.PORTOFTURKU.FI

The Port of Turku offers a competitive route for the most demanding industrial shipments. Quick and congestion-free land transports to 
the port can be arranged by both road and rail. Regular liner traffic reaches key export markets and links the shipments to ocean lines. 
Fast and careful load handling ensures safe shipping of valuable products. In addition to precision and efficiency, the Port of Turku’s 
services emphasise flexibility. The Port responds quickly to its customers’ needs when changing conditions require new solutions for 
ensuring their supply chain.
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