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Finnish innovations in the circular economy are raising interest globally.  

What goes around comes around, and this means big business                 
opportunities in Finland.  

Finland has been one of the most forward-looking countries in adopting the circular economy, 
creating the world’s first national circular economy roadmap for 2016–2025. Both big                  
companies and startups have also been moving actively towards it in their business                         
development. 

Last year, the Finnish Innovation Fund Sitra held the first World Circular Economy Forum in  
Helsinki. As the second WCEF is going to take place in Yokohama this autumn, Finnfacts           
organised a media tour for Japanese journalists to present Finnish knowhow of the circular 
economy. This covered a wide spectrum, from waste collection and renewable energy to new 
innovative material development and solutions for daily life. 
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1. Circular economy practice in daily life 

Amerplast has developed ESSI, the first Finnish circular bag produced from post-consumer plastic 
packaging waste that is made of up to 95 per cent recycled materials and has been widely used in 
Finnish grocery stores. It occupies around 35 per cent of the plastic shopping bag market in      
Finland. 

Elsewhere, Lassila & Tikanoja has developed the application WasteMaster (Hävikkimestari) to 
help Finnish chain restaurants track their food waste. By utilising analysed data in the application, 
restaurants can reduce food waste significantly through careful planning. 

“The best way to deal with food waste is to prevent it, as this is the only way to enable                 
restaurants to make long-term profit,” says Jarna Hyvönen, business manager for material             
efficiency and environmental services from Lassila & Tikanoja. “For example,                
the Leijona restaurant chain saved over 100 tonnes of food waste last year by using our applica-
tion.” 

2. Renewable energy from the forest industry 

The Finnish forest industry has been among the most active players in implementing the circular 
economy. According to Metsä Fibre, the forest industry is based on circulation. Water, chemical 
and other resources circulate in processes and all side streams can be used efficiently. Its new 
bioproduct mill in Äänekoski develops bioproducts such as product gas, sulphuric acid, biogas and 
biofuel pellets. “In our Äänekoski refinery, there is no fossil-based fuel, all the fuels are wood 
based or bio based,” says Niklas von Weymarn, research director of Metsä Fibre. 

Another Finnish forest company, UPM, has developed the wood-based biofuel BioVerno to meet 
the future challenges caused by the enormous footprint of transportation. It has 
gained international recognition for its bioenergy industry leadership. “25 per cent of total               
emissions in Europe are from transportation, and renewable fuels are absolutely needed to solve 
the common challenge,” says Marko Janhunen, director of public affairs and stakeholder          
relations from UPM. “For biofuels, we are also looking for opportunities of scaling up.” 

3. Smart waste collection system 

With over 30 years of experience in the pipe waste collection system, Marimatic has already           
supplied almost 1 000 systems in more than 40 countries. MetroTaifun, an automatic solid waste 
collection system (ASWC), is a smart system especially for collecting municipal waste. 

Compared to the traditional pipe collection system, MetroTaifun’s inlets are smaller and can be 
opened with a radio-frequency identification (RFID) key. The pipe system is also smaller with 
better energy efficiency, thanks to the choice of materials. 

“Compared to one of our competitors, our system saves installation cost and has lower energy 
consumption,” says Sami Kääpä, system development manager of MariMatic. The MetroTaifun 
system has been in use, for instance, in a new residential area in Kruunuvuorenranta in Helsinki 
since 2017. 
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4. Waste to energy 
Gasum is the biggest biogas producer in the Nordic countries, and its biogas plant in Riihimäki serves 
as a good example of how biodegradable waste from food and other industries can be used for pro-
ducing biogas. Some environmentally conscious companies have also switched to Gasum’s biogas for 
their production. The Helsinki Distilling Company has been using biogas made from its own production 
waste, while Marimekko is using biogas at its printing factory. 

Being the leading energy producer in Finland, Fortum has developed clean energy solutions that  em-
phasise resource efficiency and the diverse use of different fuels. One example is its combined heat 
and power (CHP) plant in Järvenpää, where local biomasses such as forest residues, sawdust, horse 
manure and bark are all used as energy sources.                                    

“The majority of the energy produced here is CO2 neutral,” says Tero Mäntylä, head of     production 
at Fortum. “In Järvenpää and Tuusula, our production has produced 82 per cent less CO2 emissions 
than before.” 

 

5. Material innovation 
Finland has also a lot to offer in developing new sustainable materials. Interestingly, many of the  in-
novators are spin-off startups from VTT Technical Research Centre of Finland, such as the  award-
winning Paptic and Infinited Fiber Company. 

Infinited Fiber Company produces cotton-like textile fibres from waste materials and residue          bio-
materials. Paptic has invented a new wood fibre-based material that has the properties of plastic. 

Bigger companies are also involved in the material research. For instance, the Finnish design 
brand Marimekkohas started to cooperate with Spinnova, another VTT spin-off startup, to develop 
wood-based textiles free of chemical solvents. 

Meanwhile, Sulapac has developed a new biodegradable packaging material that offers all the     bene-
fits of plastic without containing any plastic. 

Last, but certainly not least, even nutrition production can be more sustainable with novel    innova-
tion. Solar Foodshas developed a new kind of protein out of air and received funding for its further 
development. 

Text: Tsui-Shan Tu                                                                                                                             Πηγή : Good News from Finland 
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Five for Friday – Λύσεις Κυκλικής οικονομίας 
  SOCIETY  ›  FIVE FOR FRIDAY  ›  TECHNOLOGY  ›  CLEANTECH & ENERGY 

Οι φινλανδικές καινοτομίες στην κυκλική οικονομία αυξάνουν το ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ο τροχός γυρίζει, και αυτό σημαίνει μεγάλες  
επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Φινλανδία. 

Η Φινλανδία είναι μια από τις χώρες με τις μεγαλύτερες προοπτικές υιοθετώντας την κυκλική 
οικονομία, δημιουργώντας τον πρώτο οδικό χάρτη παγκόσμιας οικονομίας για το 2016-2025. 
Τόσο οι μεγάλες εταιρείες όσο και οι νεοσύστατες εταιρίες έχουν κινηθεί ενεργά προς την        
κατεύθυνση αυτή, στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη. 

Πέρυσι, το φινλανδικό ταμείο καινοτομίας Sitra πραγματοποίησε το πρώτο Παγκόσμιο Φόρουμ 
Κυκλικής Οικονομίας στο Ελσίνκι. Καθώς η δεύτερη WCEF πρόκειται να λάβει χώρα στη Γιοκοχά-
μα αυτό το φθινόπωρο, η Finnfacts διοργάνωσε περιοδεία για τους δημοσιογράφους από την 
Ιαπωνία για να παρουσιάσει τη φινλανδική τεχνογνωσία της κυκλικής οικονομίας.                                
Αυτό κάλυψε ένα ευρύ φάσμα, από τη συλλογή αποβλήτων και την ανανεώσιμη ενέργεια έως τη 
νέα καινοτόμο υλική ανάπτυξη και λύσεις για την καθημερινή ζωή. 

1. Η πρακτική της κυκλικής οικονομίας στην καθημερινή ζωή 
Η Amerplast έχει αναπτύξει την ESSI, την πρώτη φινλανδική κυκλική τσάντα που παράγεται από 
απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών μετά την κατανάλωση και αποτελείται έως 95%  από   
ανακυκλωμένα υλικά και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε φινλανδικά καταστήματα τροφίμων. 
Καταλαμβάνει περίπου το 35 %  της αγοράς πλαστικών τσαντών για ψώνια στη Φινλανδία. 
Αλλού, η Lassila & Tikanoja έχει αναπτύξει την εφαρμογή Waste Master (Hävikkimestari) για να 
βοηθήσει φινλανδική αλυσίδα εστιατορίων να εντοπίσουν τα απόβλητα  των τροφίμων τους. 
Χρησιμοποιώντας δεδομένα που αναλύονται στην εφαρμογή, τα εστιατόρια μπορούν να               
μειώσουν σημαντικά τα απόβλητα τροφίμων μέσω προσεκτικού σχεδιασμού. 
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"Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τα απόβλητα τροφίμων είναι να τα αποτρέψου-
με, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν τα εστιατόρια να κάνουν μακροπρό-
θεσμα κέρδη", λέει ο Jarna Hyvönen, διευθυντής επιχειρήσεων για υλική αποδοτικότητα και 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες από τη Lassila & Tikanoja. "Για παράδειγμα, η αλυσίδα εστιατορίων 
Leijona έσωσε πάνω από 100 τόνους απορριμμάτων τροφίμων πέρυσι χρησιμοποιώντας την 
εφαρμογή μας". 

2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τη δασική βιομηχανία 
Η φινλανδική δασική βιομηχανία συγκαταλέγεται στους πιο δραστήριους φορείς στην εφαρμο-
γή της κυκλικής οικονομίας. Σύμφωνα με τη Metsa Fiber, η δασική βιομηχανία βασίζεται στην 
κυκλική οικονομία. Υδάτινοι, χημικοί και άλλοι πόροι κυκλοφορούν  και όλες οι πλευρικές ροές 
και διαδικασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Ο νέος μύλος βιοπροϊόντος 
της Äänekoski αναπτύσσει βιολογικά προϊόντα όπως το αέριο του προϊόντος, το θειικό οξύ, το 
βιοαέριο και τα σφαιρίδια βιοκαυσίμων. "Στο Äänekoski διυλιστήριο μας, δεν υπάρχει καύσιμο 
με βάση τα ορυκτά καύσιμα, όλα τα καύσιμα είναι ξύλινα ή βιολογικά", λέει ο Niklas von     
Weymarn, ερευνητικός διευθυντής της Metsä Fiber. 
Μια άλλη φινλανδική δασική εταιρεία, η UPM, έχει αναπτύξει το βιοκαύσιμο BioVerno με    
βάση το ξύλο για να καλύψει τις μελλοντικές προκλήσεις που προκαλεί το τεράστιο αποτύπω-
μα της μεταφοράς. Έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση για την ηγεσία της βιομηχανίας βιοενέρ-
γειας. "Το 25% των συνολικών εκπομπών στην Ευρώπη προέρχονται από τις μεταφορές και τα 
ανανεώσιμα καύσιμα είναι απολύτως απαραίτητα για την επίλυση της κοινής πρόκλησης", λέει 
ο Marko Janhunen, διευθυντής δημοσίων υποθέσεων και σχέσεων με τους ενδιαφερόμενους 
από την UPM. "Για τα βιοκαύσιμα, αναζητούμε επίσης ευκαιρίες για αύξηση της κλίμακας". 

3. Σύστημα έξυπνης συλλογής απορριμμάτων 
Με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στο σύστημα συλλογής απορριμμάτων μέσω σωλήνων, η 
Marimatic έχει ήδη προμηθεύσει σχεδόν 1.000 συστήματα σε περισσότερες από 40 χώρες. Η 
MetroTaifun, ένα αυτόματο σύστημα συλλογής στερεών αποβλήτων (ASWC), είναι ένα έξυπνο 
σύστημα ειδικά για τη συλλογή αστικών αποβλήτων. 
Σε σύγκριση με το παραδοσιακό σύστημα συλλογής μέσω σωλήνων, οι είσοδοι του                   
MetroTaifun είναι μικρότερες και μπορούν να ανοίγουν με ένα κλειδί αναγνώρισης ραδιοσυ-
χνοτήτων (RFID). Το σύστημα σωλήνων είναι επίσης μικρότερο με την καλύτερη ενεργειακή 
απόδοση, χάρη στην επιλογή των υλικών. 
"Σε σύγκριση με έναν από τους ανταγωνιστές μας, το σύστημα μας εξοικονομεί κόστος            
εγκατάστασης και έχει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας", λέει ο Sami Kääpä, υπεύθυνος  
ανάπτυξης του συστήματος της MariMatic. Το σύστημα MetroTaifun χρησιμοποιείται, για        
παράδειγμα, σε μια νέα κατοικημένη περιοχή στο Kruunuvuorenranta στο Ελσίνκι από το 2017. 

4. Απόβλητα στην ενέργεια 
Το Gasum είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός βιοαερίου στις σκανδιναβικές χώρες και η μονάδα 
βιοαερίου του στο Riihimäki χρησιμεύει ως καλό παράδειγμα για το πώς μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν βιοαποδομήσιμα απόβλητα από τρόφιμα και άλλες βιομηχανίες για την παραγωγή 
βιοαερίου. Ορισμένες επιχειρήσεις που έχουν συνείδηση της περιβαλλοντικής διάστασης 
έχουν επίσης μεταφέρει το βιοαέριο Gasum για την παραγωγή τους. Η εταιρεία απόσταξης του 
Ελσίνκι χρησιμοποιεί βιοαέριο από τα δικά της απόβλητα παραγωγής, ενώ η Marimekko           
χρησιμοποιεί το βιοαέριο στο εργοστάσιο εκτύπωσης. 
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Όντας ο κορυφαίος παραγωγός ενέργειας στη Φινλανδία, η Fortum έχει αναπτύξει λύ-
σεις καθαρής ενέργειας που δίνουν έμφαση στην αποδοτικότητα των πόρων και στην 
ποικίλη χρήση των διαφόρων καυσίμων. Ένα παράδειγμα είναι η μονάδα συνδυασμέ-
νης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) στη πόλη Järvenpää, όπου 
όλες οι τοπικές βιομάζες, όπως τα κατάλοιπα των δασών, τα πριονίδια, η κοπριά των 
αλόγων και ο φλοιός, χρησιμοποιούνται ως πηγές ενέργειας. 
"Η πλειονότητα της παραγόμενης ενέργειας εδώ είναι ουδέτερη για το CO2", λέει ο 
Tero Mäntylä, επικεφαλής παραγωγής της Fortum. "Στην Järvenpää και στην Tuusula, 
η παραγωγή μας έχει προκαλέσει 82% λιγότερες εκπομπές CO2 από ό,τι πριν". 
 

5. Υλικό καινοτομίας 
 

Η Φινλανδία έχει επίσης πολλά να προσφέρει στην ανάπτυξη νέων βιώσιμων υλικών. 
Είναι ενδιαφέρον ότι πολλοί από τους πρωτοπόρους είναι ξεχωριστά ξεκινήματα από 
το Κέντρο Τεχνολογίας &  Έρευνας της Φινλανδίας, όπως η βραβευμένη εταιρία Paptic 
και Infinited   Fiber  Company. 
Η εταιρεία Infinited Fiber Company παράγει υφαντικές ίνες βαμβακιού από απορρίμ-
ματα και υπολείμματα βιοϋλικών. Η Paptic έχει εφεύρει ένα νέο υλικό με βάση τις 
ίνες ξύλου που έχει τις ιδιότητες του πλαστικού. 
Μεγαλύτερες εταιρείες συμμετέχουν επίσης στην υλική έρευνα. Για παράδειγμα, η 
φινλανδική μάρκα σχεδιασμού Marimekko άρχισε να συνεργάζεται με την Spinnova, 
ένα άλλο          ξεκίνημα  λειτουργίας της VTT, για την ανάπτυξη κλωστοϋφαντουργι-
κών προϊόντων με βάση το ξύλο χωρίς χημικούς διαλύτες. 
Εν τω μεταξύ, η Sulapac έχει αναπτύξει ένα νέο βιοαποικοδομήσιμο υλικό συσκευασί-
ας που προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα του πλαστικού χωρίς να περιέχει πλαστικό. 
Τελευταίο, αλλά σίγουρα και αν μη τι άλλο, ακόμη και η παραγωγή διατροφής μπορεί 
να   είναι πιο βιώσιμη με καινοφανή καινοτομία. Η Solar Foods ανέπτυξε ένα νέο εί-
δος πρωτεΐνης από τον αέρα και έλαβε χρηματοδότηση για την περαιτέρω ανάπτυξή 
της. 
Κείμενο: Tsui-Shan Tu  
Πηγή: Good news from Finland 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας, ενημερωθείτε για ότι πιο νέο υπάρχει για την               
υψηλή τεχνολογία, την καθαρή τεχνολογία, την κυκλική οικονομία                                 

και βρείτε ότι ζητάτε. 
Το Επιμελητήριο μας  συνεργάζεται με όλα τα Επιμελητήρια και                     

οργανισμούς της  Φινλανδίας.  
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Finland places second in human capital 

"All too often economies already possess the required talent but fail to deploy it," 
the report notes.  

Finland has been ranked right behind top-performing Norway in the Human Capital 
Index 2017, which measures 130 countries in terms of human capital development. 

The report, by the World Economic Forum, compared countries regarding capacity, deploy-
ment, development and knowhow. The countries are also measured across age groups. 

Finland ranked first in development, second in knowhow and eighth in capacity. In deployment, 
referring to things such as employment gender gap and labour force participation rate, Finland 
ranked 68th. 

Norway and Finland were followed by Switzerland, the United States and Denmark. 

According to the index, 62 per cent of human capital has now been developed globally. Only           
one-quarter of the studied nations have tapped 70 per cent or more of their people’s human          
capital.  

Head of education, gender and work at the World Economic Forum Saadia Zahidi points out 
that countries’ strategies for developing human capital should vary according to demographic                
structure. 

“However, every country risks creating lost generations if they fail to adopt a more holistic          
approach to nurturing talent that takes into account a proactive approach to managing the          
transition from education to employment and to ongoing learning and skills acquisition,” she 
notes in a press release.     Πηγή : Good News from Finland 
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Η Φινλανδία κατέχει τη δεύτερη θέση  
στο ανθρώπινο κεφάλαιο 

Η Φινλανδία κατατάσσεται ακριβώς πίσω από τη Νορβηγία με τη μεγαλύτερη απόδοση στον 
δείκτη ανθρώπινου δυναμικού 2017, ο οποίος μετρά 130 χώρες όσον αφορά την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Η έκθεση, από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, συγκρίνει τις χώρες όσον αφορά την ικανό-
τητα, την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την τεχνογνωσία. Οι χώρες μετριούνται επίσης σε διάφο-
ρες   ηλικιακές ομάδες. 
Η Φινλανδία κατέλαβε την πρώτη θέση στην ανάπτυξη, την δεύτερη στην τεχνογνωσία και την 
όγδοη θέση σε παραγωγική ικανότητα. Κατά την ανάπτυξη, αναφερόμενος σε θέματα όπως το 
χάσμα των φύλων στον τομέα της απασχόλησης και το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό      
δυναμικό, η Φινλανδία κατέλαβε την 68η θέση. 
Τη Νορβηγία και τη Φινλανδία ακολούθησαν η Ελβετία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δανία      
Σύμφωνα με τον δείκτη, το 62% του ανθρώπινου κεφαλαίου έχει αναπτυχθεί σε παγκόσμιο       
επίπεδο. Μόνο το ένα τέταρτο των μελετών έλαβε το 70% ή περισσότερο του ανθρώπινου         
κεφαλαίου των ανθρώπων τους. 
Ο επικεφαλής της εκπαίδευσης, του φύλου και της εργασίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό           
Φόρουμ, Saadia Zahidi, επισημαίνει ότι οι στρατηγικές των χωρών για την ανάπτυξη του αν-
θρώπινου κεφαλαίου πρέπει να ποικίλλουν ανάλογα με τη δημογραφική δομή. 
"Ωστόσο, κάθε χώρα κινδυνεύει να δημιουργήσει χαμένες γενιές αν δεν υιοθετήσουν μια πιο         
ολιστική προσέγγιση για την καλλιέργεια ταλέντων, λαμβάνοντας υπόψη μια προορατική           
προσέγγιση στη διαχείριση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση και στην          
συνεχή μάθηση και απόκτηση δεξιοτήτων", σημειώνει σε έναν τύπο ελευθέρωσης.  
Πηγή: Good news from Finland 

"Πολύ συχνά οι οικονομίες έχουν ήδη το απαιτούμενο ταλέντο, αλλά δεν το            
αναπτύσσουν", σημειώνει η έκθεση. 
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The Finncham network of chambers of commerce increases the                        
investment export promotion 

The Central Chamber of Commerce has assembled the 35 most active Finnish Chamber of Com-
merce around the world into the renamed Finncham network to help companies find the right 
contacts in 22 export countries. "A strong knowledge of the export market and the right local 
partners are key to internationalization. Finnish networks operating in different countries should 
help Finnish companies to gain a foothold in the new export markets, "notes Timo Vuori, Direc-
tor of International Affairs at the Central Chamber of Commerce. 

Timo Vuori, Director of International Affairs of the Central Chamber of Commerce. Photo: Roni Rekomaa 

The international Finncham network consists of Chambers of Commerce, Trade Associations and 
Trade Bars. The partners selected for the renewed Finncham network have announced that they 
want to help Finnish companies interested in the target country for market access and the search 
for suitable local partners. They offer a variety of business services, network sessions, and            
information markets. Finncham partners have also promised to provide first aid to early-stage 
Finnish companies interested in the market. 
In the future, these Finncham partners work in close co-operation with the Central Chamber of 
Commerce, the 19 Regional Chambers of Commerce of Finland and the public Team Finland       
actors. They bring relevant private sector expertise and networks into  Finland's internationaliza-
tion efforts. Finncham partners complement and support the work of Finnish embassies in 73 
countries and Business Finland experts working in more than 30 countries to internationalize 
Finnish companies and attract foreign investment to Finland. 
 

All networks must be able to accelerate exports and investments 
 

According to Ilona Lundström, Innovation and Enterprise Finance Unit Director of the Ministry of 
Employment and the Economy, it is important for Finnish SMEs to have the best possible public 
and private services and networks for internationalization. 
 

"The development of the Finncham network and cooperation with Team Finland is a step in the 
right direction. A co-operation agreement has already been signed, which allows Finnish          
companies to access the services of the German International Chamber Chambers AHK in 90 
countries around the world, "he says. 
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The Finncham network of chambers of commerce increases the in-
vestment export promotion 

"Finnish diplomatic missions around the world cooperate with Finnish Chambers of Commerce 
and link these services to local Team Finland activities. As international competition becomes in-
creasingly tight on export markets and investments, we need to further improve our cooperation 
with public-private cooperation, "says State Secretary for Foreign Affairs Markku Keinänen. 

"Effective cooperation with Finnish business experts already influencing the target country is vital 
to the success of Business Finland in its demanding public function around the world. With close 
cooperation with Chambers of Commerce, we can seek first aid in our resource challenges world-
wide, "says Business President Pekka Soini. 

The local market knowledge usually solves the trades 

Emma Jalonen, Executive Director of the Finnish Chamber of Commerce (FBCC), emphasizes that 
Team Finland co-operation and active Finncham network are of great importance to the opera-
tions. 

"We hope that intensified cooperation between the various players will bring truly new added 
value to the companies we work with. Successful internationalization is often based on good mar-
ket intelligence and effective partnerships, "he says. 

Gitta Hägg-Lundvall, head of the Hong Kong Chamber of Commerce in Hong Kong, underlines the 
current grassroots market knowledge and know-how of chambers of commerce worldwide. The 
chambers of commerce with low thresholds are often the first contact of a new entrant with the 
Team Finland network. For example, at the Hong Kong Chamber of Commerce in Hong Kong, 
these things are combined with a network of 30 years, covering a wide range of fields and compe-
tencies. Finncham Hong Kong provides this network with its members. 

"I am pleased that the cooperation to be intensified, since Finland is a country the size of it, I think 
the only possible course of action. I can not sufficiently emphasize the importance of the local 
network of export promotion. Only living in the country of destination, from daybreak to daylight, 
the earth's possibilities can actually tell how the country is best in the country, what is it now and 
what it can offer in the future. How to get the best out of your work and leisure time to whom to 
turn in which case. That's why it's great to see that now the Finncham network, which has accu-
mulated some of the know-how and every day automatically updating itself, has been clearly or-
ganized to cover all market areas ", Hägg-Lundvall congratulates. 

The contact information for Finncham partners can be found at www.finncham.fi 

G L O B AL B U S I N E S S  N E T W O R K  
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Το δίκτυο εμπορικών επιμελητηρίων του Finncham αυξάνει τις                    
επενδύσεις στην προώθηση των εξαγωγών 

12.6.2018 | K3 VIESTINTÄ 

Το Κεντρικό Εμπορικό Επιμελητήριο συγκέντρωσε τα 35 πλέον ενεργά Φινλανδικά Εμπορικά  
Επιμελητήριά στο ανανεωμένο δίκτυο Finncham από όλο τον κόσμο για να βοηθήσουν τις        
εταιρείες να βρουν επαφές σε 22 χώρες εξαγωγής. "Η ισχυρή γνώση της αγοράς των εξαγωγών 
και των σωστών τοπικών εταίρων είναι καθοριστικής σημασίας για τη διεθνοποίηση.                        
Τα φινλανδικά δίκτυα που λειτουργούν σε διαφορετικές χώρες θα βοηθήσουν τις φινλανδικές 
εταιρείες να κερδίσουν έδαφος στις νέες εξαγωγικές αγορές ", σημειώνει ο Timo Vuori,                              
Διευθυντής Διεθνών Υποθέσεων στο Κεντρικό Εμπορικό Επιμελητήριο. 

Το διεθνές δίκτυο Finncham αποτελείται από εμπορικά επιμελητήρια, εμπορικές ενώσεις και 
εμπορικούς συλλόγους. Οι εταίροι που επιλέχθηκαν για το ανανεωμένο δίκτυο του Finncham 
ανακοίνωσαν ότι θα βοηθήσουν φινλανδικές εταιρείες που ενδιαφέρονται για τη   χώρα - στόχο 
για πρόσβαση στην αγορά και αναζήτηση κατάλληλων τοπικών εταίρων. Προσφέρουν μια         
ποικιλία επιχειρηματικών υπηρεσιών, συνεδρίες δικτύου και αγορές  πληροφοριών. Οι εταίροι 
του Finncham έχουν επίσης υποσχεθεί ότι θα παράσχουν πρώτες βοήθειες σε φινλανδικές       
εταιρείες πρώιμης φάσης που ενδιαφέρονται για την αγορά. 

Στο μέλλον, αυτοί οι εταίροι του Finncham συνεργάζονται στενά με το Κεντρικό Εμπορικό          
Επιμελητήριο, με τα 19 περιφερειακά Εμπορικά Επιμελητήρια της Φινλανδίας και τους            
δημόσιους φορείς της Ομάδας της Φινλανδίας (Team Finland). Παρέχουν σχετική εμπειρογνω-
μοσύνη και δίκτυα του ιδιωτικού τομέα στις προσπάθειες διεθνοποίησης της Φινλανδίας.         
Οι εταίροι του Finncham συμπληρώνουν και υποστηρίζουν το έργο των φινλανδικών πρεσβειών 
σε 73 χώρες και των εμπειρογνωμόνων του «Business Finland» που εργάζονται σε περισσότερες 
από 30 χώρες για να διεθνοποιήσουν τις φινλανδικές εταιρείες και να προσελκύσουν ξένες     
επενδύσεις στη Φινλανδία.  

Timo Vuori, Διευθυντής Διεθνών Υποθέσεων του Κεντρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Φωτογραφία: Roni 
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Όλα τα δίκτυα πρέπει να είναι σε θέση να επιταχύνουν τις εξαγωγές                              
και τις επενδύσεις. 

Σύμφωνα με την κ. Ilona Lundström, Διευθυντή της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικής 
Χρηματοδότησης του Υπουργείου Απασχόλησης και Οικονομίας, είναι σημαντικό οι φινλανδικές 
ΜΜΕ να έχουν τις καλύτερες δυνατές δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και από δίκτυα                 
διεθνοποίησης. 

"Η ανάπτυξη του δικτύου Finncham και η συνεργασία με την ομάδα της Φινλανδίας (Team      
Finland) είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχει ήδη υπογραφεί μια συμφωνία          
συνεργασίας που επιτρέπει στις φινλανδικές εταιρείες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες των 
Γερμανικών Διεθνών Επιμελητηρίων AHK σε 90 χώρες γύρω από κόσμο " 

"Οι φινλανδικές διπλωματικές αποστολές σε όλο τον κόσμο συνεργάζονται με τα Φινλανδικά 
Εμπορικά Επιμελητήρια και συνδέουν αυτές τις υπηρεσίες με τις τοπικές δραστηριότητες της 
ομάδας Team Finland.” Υφυπουργός Εξωτερικών Markku Keinänen. 

"Η αποτελεσματική συνεργασία με τους φινλανδούς επιχειρηματικούς εμπειρογνώμονες που 
επηρεάζουν ήδη τη χώρα προορισμού είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της Business   
Finland στην απαιτητική δημόσια λειτουργία της σε όλο τον κόσμο. Σε στενή συνεργασία με τα 
Εμπορικά Επιμελητήρια μπορούμε να αναζητήσουμε πρώτες βοήθειες στις προκλήσεις των        
πόρων μας παγκοσμίως" Πρόεδρος της επιχείρησης Pekka Soini. 

Η γνώση της τοπικής αγοράς συνήθως διευκολύνει τις συναλλαγές 

Η Emma Jalonen, Εκτελεστικός Διευθυντής του Φινλανδο-Βρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 
(FBCC), υπογραμμίζει ότι η συνεργασία της ομάδας Φινλανδίας και το ενεργό δίκτυο του 
Finncham έχουν μεγάλη σημασία για τις επιχειρήσεις. 
"Ελπίζουμε ότι η εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων θα φέρει 
πραγματικά νέες προστιθέμενες αξίες στις εταιρείες με τις οποίες εργαζόμαστε. Η επιτυχημένη 
διεθνοποίηση βασίζεται συχνά στην καλή γνώση της αγοράς και στις αποτελεσματικές εταιρικές 
σχέσεις" 
Η Gitta Hägg-Lundvall, επικεφαλής του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Χονγκ Κονγκ, υπογραμμί-
ζει τη σημερινή γνώση και την τεχνογνωσία των τοπικών εμπορικών επιμελητηρίων παγκοσμίως. 
Τα εμπορικά επιμελητήρια με χαμηλά όρια είναι συχνά η πρώτη επαφή  ενός νεοεισερχόμενου 
με το δίκτυο της Team Finland. Για παράδειγμα, στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Χονγκ Κονγκ , 
αυτά τα πράγματα συνδυάζονται με ένα δίκτυο 30 ετών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα πεδίων 
και ικανοτήτων. Το Finncham Hong Kong παρέχει αυτό το δίκτυο στα μέλη της. 
"Είμαι ευτυχής για την εντατικοποίηση της συνεργασίας, δεδομένου ότι η Φινλανδία είναι μια 
χώρα που με το μέγεθος της, νομίζω ότι είναι η μόνη δυνατή πορεία δράσης δεν μπορώ να       
τονίσω επαρκώς τη σημασία του τοπικού δικτύου προώθησης των εξαγωγών του προορισμού, 
πες είναι τώρα και τι μπορεί να προσφέρει στο μέλλον. Πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη 
δουλειά και τον ελεύθερο χρόνο σας, αυτό είναι εξαιρετικό να βλέπουμε ότι τώρα το δίκτυο του 
Finncham, το οποίο έχει συσσωρεύσει κάποιες από τις τεχνογνωσίες και κάθε μέρα ενημερώνε-
ται αυτομάτως, έχει οργανωθεί σαφώς για να καλύψει όλες τις περιοχές της αγοράς », συγχαίρει 
η Hägg-Lundvall. 
Τα στοιχεία επικοινωνίας για τους εταίρους του Finncham διατίθενται στη διεύθυνση www.finncham.fi 
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• Promoting trade and, in general, any trade and business activity between the two 

countries. 
 

• The visibility of business activity of both countries, as well as their products. 
 

• Demanding and protecting in the best possible way, trade, always in the interest of the 

members of the ATO. 
 

• The help of Greek companies to increase their contacts with corresponding Finnish 

(providing information). 
 

• Publications in the mass media and relevant bodies to promote public opinion. 
 

• It also provides information and advice for the Finnish and Greek markets. Organizes 

commercial missions, meetings with entrepreneurs, local government officials, visits to   

Science, research parks and other institutions. 
 

• Submits memos, proposals and solutions to competent bodies. 
 

• Provides information on the terms and conditions for the development of various          

economic and trade relations between the two countries as well as about the possibilities 

of offering products and investments in the two countries. 
 

• Organize Seminars and other meetings / events aimed at informing members and 

strengthening relations between Greece and Finland.  
 

• The EFA cooperates with the Finnish Embassy and other government agencies of the 

two countries in order to provide better and immediate service to the members, as well 

as to the FINNCHAM Central Chamber of Finland, whose Chamber is a member. 
 

• Companies / members have the ability to display their activity and products through 

our Chamber web site. 
 

• Specialized services such as special opinions, studies, market surveys and other specific 

works, members or not charged on a case-by-case basis. 

Basic Services  of the  FINNISH HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE 

Basic Services ….  
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Ενδιαφέρεστε να δείτε πώς λειτουργεί η εκπαιδευτική θεωρία στην πράξη στις φινλανδικές    
τάξεις; Το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι είναι ένας κορυφαίος πάροχος εκπαιδευτικής                        
κατάρτισης και έρευνας στη Φινλανδία.  

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι HY + οργανώνει                  
προσαρμοσμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις (Eduvisit) για εκπαιδευτικούς, διευθυντές,               
διοικητικούς   υπαλλήλους και άλλα μέλη του προσωπικού που επιθυμούν να μάθουν για το 
φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα. Παρακαλώ μοιραστείτε το! 
 Ανοιχτό Eduvisit 2018: Πρακτική διορατικότητα στο φινλανδικό φαινόμενο της εκπαίδευσης 

Τώρα σας προσφέρουμε μια μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχετε σε ένα από τα Eduvisits μας!  
Η τετραήμερη επίσκεψη στη μητροπολιτική περιοχή του Ελσίνκι περιλαμβάνει ευκαιρίες για  
συναντήσεις με φινλανδούς ειδικούς στην εκπαίδευση, αρχές και τοπικά σχολεία. Θα μάθετε για 
το πλαίσιο της Φινλανδικής Εκπαίδευσης και θα έχετε την ευκαιρία να παρατηρήσετε πώς           
λειτουργεί η εκπαιδευτική θεωρία στην πράξη στις φινλανδικές αίθουσες διδασκαλίας. 

Το επόμενο ανοιχτό Eduvisit για μεμονωμένους συμμετέχοντες οργανώνεται στις 27-30 .11.2018                
Η εγγραφή είναι πλέον ανοιχτή στην ιστοσελίδα μας! 

hyplusglobal.fi  

Open Eduvisit 2018  

Ελάτε να ζήσετε το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα 



 

As an element of the Foreign Service, the network of Finnish           Diplomat-

ic Missions plays a central role in the development of a safe and predicta-

ble tomorrow for every Finnish citizen. Finnish Diplomatic Missions, estab-

lished in various parts of the world, provide a wide range of services for 

Finns and the Finnish society. 

The consular services include providing passports and notary         services, 

visas for foreigners travelling to Finland, and assistance to Finnish  citizens in  

distress. In addition to the Embassy of Finland in Athens, Finland has Honor-

ary Consuls based in 7 other cities in Greece. 

Besides Greece Albania is also a part of the Embassy's territory. 

Για πληροφορίες :  Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα, Τηλ: +30 - 210 - 72 55 860   
e-mail: sanmat.ate@formin.fi 

Embassy of  Finland,    Athens 
Ambassador :   Juha Pyykko  
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ΗEADQUARTERS :   
Tel. : +30 210 92 44 368  e-mail : info@fhcc.gr   -   www.fhcc.gr                 

Branch in Thessaloniki :  Marko Suomalainen 
Tel. +30 2310 511 191  e-mail : marko@fhcc.gr 
 

Branch in Finland :  Pirjo Mavrommatis 
Tel. +358 (0) 50 3635 109  e-mail : pirjo@fhcc.gr  

GLOBAL BUSINESS NETWORK  GLOBAL BUSINESS NETWORK  

FINNCHAM 

Ε Λ Λ Η Ν Ο Φ ΙΝ Λ Α Ν Δ ΙΚΟ  Ε Π ΙΜ Ε Λ Η Τ Η Ρ ΙΟ  -            KREIKKALA IS SUOMALAINE N  KAUPPA KAMA RI


