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9.00–9.45
Päivän avaus

10.00–10.45
Saaristomeren suojelu: raportti Varsinais-Suomen kuntien toimista

Eurooppa-foorumi ry:n tervehdys
Avaussanat: Professori emerita Riitta Pyykkö, Eurooppa-foorumi ry:n hallituksen jäsen
Yliopistojen tervehdys:
rehtori Jukka Kola, Turun yliopisto
rehtori Mikael Lindfelt, Åbo Akademi
Keynote: Does might make right, or right make might?
Some observations on power and legitimacy in international relations
Allan Rosas, OTT, OTT h.c., VTT h.c., EU-tuomioistuimen
tuomari 2002–2019
Ohjelman kieli: suomi ja englanti. Simultaanitulkkaus englanniksi ja suomeksi

10.00–11.15
Local meets global in the European energy
transition: Perspectives on offshore wind
farms in the Baltic Sea
Järjestäjät: Turun yliopisto, Åbo Akademi
The EU has set a target of reaching at least 32 per cent of
gross final energy consumption from renewable sources by
2030 and launched an ambitious growth strategy on offshore
renewable energy. Wind power is a renewable energy source
and a key enabler of the clean energy transition. It has a vast
untapped potential, particularly in this offshore energy context.
This panel discussion focuses on the tensions between different governance levels – local, regional, national and the EU
levels – as well as actors from local communities to business
actors and authorities in transition towards sustainable energy.
By using wind power as an example, various viewpoints – support and resistance, drivers and barriers – are explicated by
the speakers and discussed by the participants of the panel
discussion. How can local communities benefit from the forthcoming energy transition and all investments that it involves?
What is the role of the EU, both in the bigger context of energy
supply and the European Green Deal? How can offshore
renewable energy be planned, regulated and implemented in a
sustainable manner, accommodating the interests of investors,
local communities and the environment?
Speakers: Anna Häger, Regional Manager Ilmatar Offshore
Ab
Mika Järvinen, Professor Aalto University
Kari Hyytiäinen, Professor University of Helsinki
Anne Nummela, Regional Planning Advisor The Regional
Council of Satakunta
Moderators:
Associate Professor Magnus Hellström, Åbo Akademi University and PhD Candidate Thaysa Portela De Carvalho, Åbo
Akademi University
Ohjelman kieli: englanti, simultaanitulkkaus suomeksi

Järjestäjät: Turun yliopiston opiskelijat
Vuoden 2021 huhtikuussa valtioneuvosto päätti ohjelmasta, jonka tavoitteena on saada Saaristomeri pois Itämeren suojelukomission pahimpien kuormittajien listalta vuoteen 2027 mennessä. Turun yliopiston poliittisen historian ja valtio-opin opiskelijat
ovat selvittäneet Eduskuntatutkimuksen keskuksen projektitutkimuksena, miten Saaristomeren suojeluhanke otetaan huomioon
Varsinais-Suomen 27 kunnan strategioissa. Selvitystyö alkoo
syksyllä 2021 ja valmistui kesällä 2022.
Saaristomeren suojeluhankkeesta ovat keskustelemassa Turun
yliopiston opiskelijat Elisa Färm, Ella Välimäki, Roosa Nissilä,
Aaro Enkovaara, Silja Pilto ja Charlotta Leponiemi.
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

11.00–12.30
Yhteistyöllä resilienssiä
Järjestäjät: Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen
liitto
Tilaisuudessa paneudutaan yhteiskunnan resilienssikykyyn eli
miten yhteiskunta kykenee joustavuuteen, uusien ratkaisujen ja
ajatusmallien käyttöönottoon sekä tulevaisuudenuskon luomiseen jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.
Tilaisuudessa pohditaan, miten yksilön, yhteisön, yrityksen ja
yhteiskunnan muutoskykyä voidaan edistää kansainvälisellä
yhteistyöllä. Muutoskyky näkyy esimerkeissä onnistuneista
EU-projekteista ja alueiden kansainvälisessä järjestöyhteistyössä. Kuulemme yhteistyön ja positiivisen kehittämisen tuloksista
ja siitä, miten yhteistyöllä saadaan parhaat tulokset resilienssin
kasvattamiseksi.
Yhteistyön ja resilienssin asiantuntijoina kuullaan mm.:
Ritva Salminiitty, hankeasiantuntija, (Turun Ammattikorkeakoulu,) Kari Häkämies, maakuntajohtaja (Varsinais-Suomen
liitto), Lucille Ehrhart, Executive Secretary, CPMR Baltic Sea
Commission, Piia Leskinen, yliopettaja, tutkimusvastaava, (Turun Ammattikorkeakoulu), Ursula Hyrkkäinen, johtava yliopettaja (Turun Ammattikorkeakoulu) ja Jussi Mälkiä, hallituksen pj.
(Meriaura)
Tilaisuuden fasilitoi kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäki
(Varsinais-Suomen liitto)
Ohjelman kieli: suomi ja englanti. Simultaanitulkkaus englanniksi
ja suomeksi
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11.30–12.15
Mihin Suomi tarvitsee omaa lääkekehitystä ja lääkevalmistusta, eikö Eurooppa pidä
meistä huolen myös kriisin sattuessa?

13.00–14.30
Turun ilmastofoorumi

Järjestäjät: Turun yliopisto, Åbo Akademi
Puhujat: Orionin operatiivisista toiminnoista vastaava johtaja, Orionin toimitusjohtaja 1.11.2022 alkaen Liisa Hurme
(Orion Oyj), virusopin professori Ilkka Julkunen (Turun yliopisto, Turun yliopistollinen keskussairaala, InFLAMES-lippulaiva), Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen
(EPP, kok.) ja biokemian professori Tiina Salminen (Åbo
Akademi, InFLAMES-lippulaiva)
Moderaattori: professori, InFLAMES vieraileva professori
Reijo Salonen
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

Järjestäjä: Turun kaupunki
Turku on puolittanut päästönsä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Neljättä kertaa järjestettävässä ilmastofoorumissa
tehdään katsaus kaupungin ilmastotyöhön. Lisäksi kuullaan
alueen yritysten ilmastoteoista ja asukkaiden mahdollisuuksista elää kestävää arkea Turussa. Paneelikeskusteluissa
pohditaan, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten
terveyteen ja onko nyt ilmastohätätila.
Kohti Luontokaupunki Turkua
Yleiskatsaus kaupungin ilmastotyöhön
• Avajaissanat - Minna Arve, pormestari, Turun kaupunki
• Katsaus kaupungin ilmastotyöhön - Risto Veivo, ilmastojohtaja, Turun kaupunki
Paneelikeskustelu: Miten ilmastonmuutos vaikuttaa
ihmisiin?
Paneelissa pohditaan ilmastonmuutoksen, luontokadon ja
ihmisen terveyden yhteyksiä toisiinsa.
• Niina Ruuska, erityisasiantuntija, ilmasto – ja ympäristöpolitiikka, Turun kaupunki
• Leena Setälä, kestävän kehityksen johtaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
• Julia Sangervo, ilmastoahdistusta tutkinut psykologian
kandidaatti ja aluevaltuutettu Tampereella.
Turun ilmastojoukkueen vaikuttavia ilmastotekoja
Terveys- ja meriteollisuuden yritysesimerkit
• Bayerin vastuullisuustyö - Tomi Penttilä, Turun tuotantolaitoksen johtaja, Bayer
• Hiilineutraali telakka – Ilkka Rytkölä, ohjelmajohtaja,
Meyer
• Odotus – Hiilineutraalisti tehty elokuva - Andrei Alén,
näyttelijä, käsikirjoittaja
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13.00–13.45
Rajallinen rajaton Eurooppa

Turun ilmastofoorumi

Järjestäjät: Turun yliopisto, Åbo Akademi
Viimeisten seitsemän vuoden kriisit – pakolaiskriisi, Brexit,
koronapandemia ja viimeisimpänä Ukrainan sota – ovat
syvällisesti haastaneet eurooppalaisen yhteistyön yhden
peruspilarin, rajojen avoimuuden. Rajoille on rakennettu
uusia aitoja, niiden ylittämiseen on tarvittu rokotetodistuksia, niiden statusta on jouduttu pohtimaan valtioaseman
muuttuessa. Hädänalaiset ovat päässeet niistä yli, toisinaan
kovin ehdoin, mutta myös lämpimästi tervetulleina. Ja
kaikkien näiden erilaisten toimien suhteen on tarvittu paljon
poliittista ohjausta ja koordinaatiota, erilaisilla eurooppalaisen politiikan tasoilla. Eurooppa on tosiaankin konkretisoinut kansainvälisen politiikan tieteenalalla jo pitkään käytyä
keskustelua siitä, kuinka nimenomaan rajoilla politiikka
tapahtuu, konfliktit ja yhteistyö ja identiteetit syntyvät, poliittiset normit aktualisoituvat.

Paneelikeskustelu: Onko nyt ilmastohätätila?
Paneelissa keskustellaan Euroopassa meneillä olevista
kriiseistä, ilmastonmuutokseen varautumisesta ja sopeutumisesta sekä kuullaan näkökulmia ilmastonmuutoksen
vaikutuksista globaaliin etelään.

Tässä keskustelussa paneudutaan siis tämänkaltaisiin
kysymyksiin: rajojen vapautumiseen ja sulkeutumiseen
Covid-19-taudin aikana; ihmisoikeusperiaatteiden noudattamiseen erilaisten pakolaisten suhteen; pelon vaikutukseen
rajojen sulkemiseen. Viime kädessä kysytään, miten idealistinen ajatus eurooppalaisesta tilallisesta avoimuudesta voi
enää toimia tässä ajassa. Paneeli toteutetaan yhteistyössä
Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta/ Just Recovery from
Covid-19 -hankkeen kanssa (jure.fi)

• Lotte Suveri, projektiasiantuntija, ilmasto -ja ympäristöpolitiikka, Turun kaupunki
• Sini Ilmonen, erityisasiantuntija, kiertotalousliiketoiminta, tuote- ja liiketoiminnankehitys, Lounais-Suomen
Jätehuolto Oy
• Noora Orvasto, erityisasiantuntija, Turun Ekotuen koordinaattori, Turun kaupunki

Puhujat: vanhempi tutkija Saila Heinikoski (Ulkopoliittinen instituutti), tutkija Teemu Rantanen (Turun yliopisto),
yliopistonlehtori Hanna Tuominen (Helsingin yliopisto),
professori Markku Suksi, (Åbo Akademi)
Moderaattori: professori Henri Vogt (Turun yliopisto)
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

• Niina Ratilainen, Turun kaupunginvaltuutettu, EU:n
alueiden komitean jäsen
• Theresia Bilola, kestävän kehityksen politiikka-asiantuntija, Climate reality leader, varavaltuutettu Turussa
• Pekka Reinikainen, EU:n ilmastolähettiläs, DG Clima
• Sirkku Juhola, professori, Helsingin yliopisto, Suomen
ilmastopaneelin jäsen
Kohti 1,5 asteen
Millaisia ilmastotekoja arjessa ja työpaikoilla voi tehdä?

Tilaisuuden lopetus
• Mika Maaskola, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja,
Turun kaupunki
Moderaattori: Strategisen viestinnän ja kriisijohtamisen
asiantuntija Anna Sorainen (Ground Oy)
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi
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14.00–17.00
Suomen työmarkkinamalli tulevaisuudessa
- luottamuksen uusi alku?

15.00–15.45
Itämerellinen yhteistyö ja Eurooppa

Järjestäjä: Työ- ja elinkeinoministeriö, Eurooppalainen
Suomi ry ja Eduskuntatutkimuksen keskus
Tilaisuudessa kuullaan työministeri Tuula Haataisen puheenvuoro suomalaisen työmarkkinamallin uudistustarpeesta sekä esitellään uutta tutkimustietoa yhteiskunnallisten
toimijoiden suhtautumisesta suomalaiseen neuvottelu- ja
sopimusjärjestelmään.
Avaus: Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, TEM
Työmarkkinatutkimuksen välitulosten esittely:
työelämäprofesssori Anders Blom ja tutkija Samuli Laine,
eduskuntatutkimuksen keskus
Keynote puheenvuoro: Työministeri Tuula Haatainen
Kommenttipuheenvuorot: puheenjohtaja Jarkko Eloranta, SAK ja pääjohtaja Ilkka Hämälä, Metsä Group
Paneelikeskustelu: Suomalaisten työmarkkinoiden tulevaisuudesta ja yleisökeskustelu
Paneelikeskustelun moderaattorit: viestintäjohtaja Matti
Hirvola (TEM) ja toimitusjohtaja Jaakko Hirvola (Teknologiateollisuus)
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

Järjestäjä: Centrum Balticum
”Itämeren alueen yhteistyön tärkein viitekehys on Euroopan
unionin Itämeri-strategia, sillä Itämeren rantavaltioista suurin osa kuuluu Euroopan unioniin. Liikenneväylänä Itämeri
on monille alueen valtioille paras reitti muuhun Eurooppaan
ja maailmalle,” toteaa Kirsi Ahlman, Centrum Balticumin
varajohtaja.
Millainen on EU:n Itämeristrategia ja miten se ohjaa Itämeren alueen toimintaa? Miten strategian 14 eri politiikka-alaa
toimivat?
Ohjelma:
• EU:n Itämeri-strategia, Helena Tuuri, Suomen
Itämeri-suurlähettiläs.
• Let’s communicate! Miten strategian kaikki narut vedetään yhteen? Kirsi Ahlman, varajohtaja, Centrum
Balticum.
• Mitä ovat PA Ship ja PA Safe? Valtteri Laine, johtava
asiantuntija, Traficom, tehtävänä EU:n Itämeri-strategian koordinointi merenkulun politiikka-alueilla
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

16.00–17.00
European strategy for universities, European university alliances and cooperation:
Impact on university development?
Järjestäjät: Turun yliopisto, Åbo Akademi
Since the 2017 EU Social Summit and the launch of the
new European Universities Initiative a broad mix of university alliances have grown and bloomed throughout the
European continent. With 41 alliances representing more
than 280 higher education institutions, new possibilities for
learning and cooperation are coming into play for students,
researchers, and staff. What does this mean for the higher
education institutions in Finland?
Puhujat: rehtori Jukka Kola (Turun yliopisto), professoriliiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä, korkeakoulupolitiikasta
vastaava Jenna Rautionaho (Suomen ylioppilaskuntien
liitto), korkeakoulu- ja tiedeasiantuntija Birgitta Vuorinen
(Lontoon suurlähetystö), professori Joan Guàrdia Olmos
(the president of Barcelona University) ja Deputy Minister
for Education from the Higher Education, Science and
Research Section of the Ministry of Education, Youth and
Sports, professor Radka Wildová.
Moderaattori: rehtori Mikael Lindfelt (Åbo Akademi)
Ohjelman kieli: englanti, simultaanitulkkaus suomeksi
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8.30–9.00
Päivän avaus

9.30–10.15
Europe in the shifting geopolitical landscape

Puheenjohtaja Anders Blom (Eurooppa-foorumi Turussa ry)
Pormestari Minna Arve (Turun kaupunki)
Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

9.00–12.00
Globaalin kaupan kehitys
Järjestäjä: Turku Science Park
Asiantuntijapuheenvuoro: Yhteiset finanssipoliittiset toimet - tulonsiirtounioni vai jotain muuta(kin)?
Vesa Vihriälä, työelämäprofessori, Hanken School of Economics
Keynote-puheenvuoro: Tytti Tuppurainen, Eurooppaministeri, Valtioneuvoston kanslia
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

13.00–13.45
Vihreä siirtymä: onko EU:lla pallo hallussa?
Järjestäjät: Euroopan komission Suomen-edustusto,
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Puhujat: yliasiamies Jyrki Katainen (Sitra ry), puheenjohtaja Susan Saarinen (Turun Eurooppanuoret ry), Euroopan
parlamentin jäsenet Henna Virkkunen (EPP, kok.), Elsi
Katainen (Renew, kesk.) ja Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.)
Moderaattori: kansalaisviestinnän päällikkö, Ismo Ulvila,
Euroopan komission Suomen-edustusto
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

14.00–14.45
Demokratiakehitys ja ihmisoikeudet EU:n
lähialueilla
Järjestäjät: Eurooppalainen Suomi, SAK, STTK
Moderaattori: Toiminnanjohtaja Jesse Jääskeläinen,
Eurooppalainen Suomi ry
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

Järjestäjä: British Embassy
Panel will be opened by British Ambassador to Finland
Theresa Bubbear.
Panellists: Lord Peter Ricketts, British Ambassador to
Sweden Judith Gough and Professor Hanna Ojanen (Tampere University)
Moderator: Research Director Mikael Wigell, Finnish Institute of International Affairs (FIIA)
Ohjelman kieli: englanti, simultaanitulkkaus suomeksi

11.00–12.30
Suomen Pankin Esko Antola -luento: Talous
ja rahapolitiikka uuden edessä
Järjestäjä: Suomen Pankki
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja siitä seurannut energian, raaka-aineiden ja ruoan hinnannousu vaikuttavat
kansalaisten kulutustottumuksiin ja yritysten investointeihin euroalueella. Miltä Euroopan talous ja rahapolitiikka
näyttävät nyt ja tulevaisuudessa? Aiheesta luennoi Suomen
Pankin johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki. Luentoa seuraa paneelikeskustelu, jossa näkökulmia teemoihin tuovat
myös EVA:n johtaja Emilia Kullas sekä Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu. Tilaisuuden juontaa osastopäällikkö Elisa
Newby Suomen Pankista.
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

13.00–13.45
Suomi ja Eurooppa muutoksessa - Yritykset
osana varautumista ja huoltovarmuutta
Järjestäjä: Turun Kauppakamari
Tilaisuudessa keskustellaan varautumisesta ja huoltovarmuudesta. Yritykset ovat merkittävässä roolissa Suomen
huoltovarmuuden ylläpitämisessä ja tämä luo paitsi velvoitteita niin myös mahdollisuuksia. Key note -puheenvuoron
pitää Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen. Toisena puhujana on sisäministeriön neuvotteleva
virkamies Eero Kytömaa.
Moderaattori: Hankejohtaja Panu Vesterinen, Keskuskauppakamari
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi
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15.00–15.45
Energiatrilemma: uusi tasapaino?

14.00–14.45
Nuorten rooli muuttuvassa EU-päätöksenteossa

Järjestäjät: Energiateollisuus ry, Eneriakaupungit ry
Tule mukaan kuuntelemaan miltä energiatrilemma näyttää
tänä päivänä. Energiasta puhutaan tällä hetkellä laajasti
sekä Euroopassa että Suomessa. Hinnat ovat korkeat, ja
paljon lainsäädäntöä on myös tulossa Euroopan suunnasta,
jotta voidaan siirtyä pois Venäläisestä energiasta ja samalla
edistää uusiutuvien energia muotojen käyttöönotto. Mutta
mitä hyötyjä on yhteisestä energiamarkkinasta ja miten
vältetään ylisääntely ja mahdollistetaan hyvä ympäristö
investoinneille. Miten toimitaan uudenalisten haasteiden
edessä sekä torjutaan ilmastomuutosta?

Järjestäjä: Turun Eurooppanuoret ry
Puhujat: MEP Alviina Alametsä (The Greens/EFA in the
European Parliament), pääministerin erityisavustaja, EUasiat Tuulia Pitkänen (Valtioneuvoston kanslia) ja EU-nuorisodelegaatti Lotta Tuominen (Suomen nuorisoalan
kattojärjestö Allianssi ry)
Moderaattori: Puheenjohtaja Susan Saarinen (Turun Euroopanuoret ry)
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

Perinteisesti energiatrilemma kuvaa energian saatavuuden, hinnan ja ympäristövaikutusten tasapainoilua. Niiden
välinen tasapainoilu on tällä hetkellä ajankohtaisempaa kuin
koskaan. Samalla on havaittavissa uusia kulmia perinteiseen energiatrilemmaan. Näitä ovat mm. sosiaalinen- ja
oikeudenmukainen kulma sekä biodiversiteettiin pohjautuva
kulma. Miten nämä kaikki kulmat tasapainoilevat keskenään? Vihreä siirtymä, uusiutuva energia, energian hinta ja
energiaköyhyys ovat suuria kysymyksiä energiatrilemassa,
joita käsitellään paneelikeskustelussa.

15.00–15.45
Ukrainan konfliktin vaikutukset EU:n
globaaliin rooliin

Keskustelun tulee avaamaan ympäristöministeri Maria
Ohisalo, jonka jälkeen Euroopan parlamentin jäsen Henna
Virkkunen (EPP, kok), Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä, Turun Energian toimitusjohtaja Timo
Honkanen sekä kansalaisviestinnän päällikkö Ismo Ulvila
Euroopan komission Suomen -edustustosta keskustelee
energian tulevaisuudesta.
Moderaattorina toimii Energiakaupungit ry:n toiminnanjohtaja Aku Aarva.

Aiheesta keskustelemassa EU:n kansainvälisten kumppanuuksien komissaari Jutta Urpilainen, ulkoministeri Pekka
Haavisto ja Fingon puheenjohtaja, Afrikka-tutkija Liisa
Laakso.
Keskustelua johdattelee Concordin puheenjohtaja ja Fingon
kestävän kehityksen johtaja Rilli Lappalainen.

Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

Järjestäjä: Fingo
Ukrainan konflikti ravisuttaa EU:n sisäistä politiikkaa, mutta
myös EU:n globaalia roolia. Ajaako kova turvallisuuspolitiikka pehmeämpien teemojen, kuten kehityspolitiikan ja
rauhanrakentamisen ohitse? Entä miltä EU näyttää tällä
hetkellä Afrikan näkökulmasta?

Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi
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16.00–16.45
Kaupungit hiilineutraalin Euroopan edelläkävijöinä

16.00–16.45
EU:n budjetti ja globaalit haasteet – Miten
saamme eniten irti yhteisistä varoista?

Järjestäjät: Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppatoimisto
EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Kaupungit ovat tavoitteen toimeenpanon eturintamassa.
Yli 75 % EU:n kansalaisista asuu kaupungeissa, maailmanlaajuisesti yli 70 % hiilidioksidipäästöistä tulee kaupungeista ja yli 65 % energiasta kulutetaan kaupungeissa. Toisaalta
kaupungit ovat lähimpänä kansalaisia ja pystyvät tuottamaan yhdessä sidosryhmien kanssa vaikuttavia ilmastoratkaisuja, jotka lisäävät myös hyvinvointia esimerkiksi
viihtyisämpänä elinympäristönä, turvallisena liikenteenä,
parempana ilmanlaatuna, ja uusina liiketoimintamahdollisuuksina.

Järjestäjä: Eurooppanuoret ry
Keskusteluun osallistuu mm. Milttonilla johtajana toimiva
Jori Arvonen sekä SOSTEn pääekonomisti
Anni Marttinen ja Euroopan parlamentin jäsen Miapetra
Kumpula-Natri (S&D, sd.).

Suomesta kuusi kaupunkia on valittu EU:n ”Hiilineutraalit ja
älykkäät kaupungit” -missioon, jonka tavoitteena on tukea
100 kaupunkia saavuttamaan hiilineutraalisuus edelläkävijöinä Euroopassa vuoteen 2030 mennessä ja viitoittaa tietä
koko Euroopalle.
Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston järjestämässä paneelissa Turun pormestari Minna Arve, europarlamentaarikko Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) ja nuorten
ilmastodelegaatti Maija Kuivalainen pohtivat, kuinka
tavoitteet saavutetaan ja mitä EU, kaupungit ja kansalaiset
voivat tehdä ilmastokriisiin torjumiseksi
Moderaattori: EU-erityisasiantuntija Miia Paananen (Turun
ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto)
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

Moderaattori: puheenjohtaja Risto Rajala, Eurooppanuoret
ry
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi
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9.30–10.15
Puulla pitkälle - irti fossiilitaloudesta!
Järjestäjä: Metsäteollisuus ry
Miten ihmeessä EU pääsisi irti fossiilitaloudesta ja voisi
hyödyntää nykyistä paremmin uusiutuvia raaka-aineita
omavaraisuutensa tukena? Mitä Suomi tekee, kun pyritään
siirtämään EU:n fokus uusiutuviin raaka-aineisiin? Luvassa
on suoraa puhetta Suomen tulevaisuudesta.
Keskusteluun osallistuu Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen, puheenjohtaja Petteri Orpo (Kokoomus) ja vt. toimitusjohtaja Jyrki Peisa (Metsäteollisuus ry).
Katri Makkonen toimii keskustelun kirittäjänä.
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

11.00–11.45
Miten vahvistaa rajat ylittävät yhteistyökuviot Euroopassa - mitä opittiin pandemiasta
ja miten tehdä yhteistyötä kriisitilanteessa?
Järjestäjä: Interact
Keskusteluun osallistuu Euroopan parlamentin jäsen Mauri
Pekkarinen (RE, kesk.), ministerin neuvotteleva virkamies
Riitta Vartia (Työ- ja elinkeino ministeriö) ja vanhempi neuvonantaja Olav Jern, (Merenkurkun neuvosto).
Moderaattori: Ulf Wikström (Interact)
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

12.00–12.45
Connecting Europe – Turku one hour train
as part of the Trans-European Transport
Network (TEN-T)
Järjestäjä: Turun Tunnin Juna Oy
Because the war in Ukraine, Finland is further away from
the European market and continent than before. As a part
of TEN-T network the new railway connection between
Helsinki and Turku connects us more strongly to the western Europe and contributes to Finland’s security of supply.
In the discussion, the meaning of TEN-T to Finland and
Europe as well as how Turku one hour train is an investment
in Finland for better functioning of the labor market and
acceleration of economic growth.
Ohjelman kieli: englanti, simultaanitulkkaus suomeksi

13.00–13.45
Demokratian ja oikeusvaltion tulevaisuus
Euroopassa
Järjestäjä: Oikeusministeriö
Oikeusministeriön järjestämässä paneelikeskustelussa kysytään, miltä näyttää demokratian ja oikeusvaltion tulevaisuus tämän päivän Euroopassa, ja puhutaan demokratian
kehittämisestä. Lähtökohtana on, että demokratia, oikeusvaltio ja perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat yhteen. Ne tuottavat myös turvallisuutta. Elinvoimainen kansalaisyhteiskunta
on yksi keskeinen demokratian elementti.
Oikeusministeriö toimii EU:n kansalaisuuden, tasa-arvon,
perusoikeuksien ja arvojen rahoitusohjelman yhteyspisteenä. Se pitää tilaisuudessa tietoiskun, ja esittelee Eurooppa-foorumissa laajemminkin ohjelman rahoitusmahdollisuuksia.
Puhujat:
• Taloustieteen emeritusprofessori Sixten Korkman
• Europarlamentaarikko Heidi Hautala, (EFA, vihr.)
• Allan Rosas, OTT, OTT h.c., VTT h.c., EU-tuomioistuimen tuomari 2002 - 2019
• Leif Hagert, Suomen Romaniyhdistyksen ja Romaninuorten neuvoston puheenjohtaja, vuoden nuori
eurooppalainen 2021
Keskustelun moderaattori: Ylijohtaja Johanna Suurpää,
oikeusministeriö
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi
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14.00–15.00
Energiasäästö NYT
Järjestäjä: Työ- ja elinkeinoministeriö
Miltä syksyn energiatilanne näyttää? Mitkä ovat yksittäisten
ihmisten ja elinkeinoelämän parhaat keinot vaikuttaa energiakulutukseen? Millaisia vaikutuksia yksittäisen ihmisen
teoilla voi olla sähkölaskun hintaan tai energian kokonaiskulutukseen? Tervetuloa keskustelemaan muun muassa
edellä mainituista kysymyksistä työ- ja elinkeinoministeriön
Energiansäästö NYT -tilaisuuteen.
Tilaisuuden avaa elinkeinoministeri Mika Lintilä. Työ- ja
elinkeinoministeriön viestintäjohtaja Matti Hirvola ja
Motivan viestintäjohtaja Kati Laakso esittelevät TEM:n,
Motivan, Energiaviraston, ympäristöministeriön ja valtioneuvoston kanslian yhteisen energiansäästökampanjan.
Kommenttipuheenvuoroja pitävät Energiateollisuus ry:n
toimitusjohtaja Jukka Leskelä ja Huoltovarmuuskeskuksen
energiahuolto-osaston johtaja Pia Oesch. Tilaisuuden päätössanat lausuu Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

15.15–16.00
YK:n ohjaavat periaatteet yritysten vastuullisuustyössä
Järjestäjät: Reilu kauppa ry & MEP Heidi Hautala
EU-komissio on pitkän odotuksen jälkeen antanut esityksensä Corporate Sustainability Due Diligence -direktiivistä, jolla pyritään luomaan tasainen pelikenttä yrityksille
arvoketjujen kestävyden varmistamisessa. Yritysten tulisi
ennaltaehkäistä ihmisoikeusloukkauksia ja negatiivisia
ympäristövaikutuksia toiminnassaan sekä arvoketjuissaan
YK:n ohjaaviin periaatteisiin perustuen. Edelläkävijäyritykset
ovat tätä työtä tehneet jo vuosia, ja tässä paneelissa keskustellaankin siitä, miten tuleva lainsäädäntö tulee yrityksiä
auttamaan vastuullisuuden eteenpäin viemisessä, ja miltä
osin esityksessä vielä on parannuskohteita, jotta se parhaiten palvelisi asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
Paneelikeskustelussa mukana:
vastuullisuuspäällikkö Marja Aho, Alko
toimitusjohtaja Pasi Flinkman, Orkla Suomi
Head of Human Rights Nina Norjama, Neste
vastuullisuuden projektipäällikkö Terhi Uusitalo, Tokmanni
Keskustelun moderoi Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautala (EFA, vihr.) ja Reilu kauppa ry:n
vastuullisuuspäällikkö Josetta Nousjoki.
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

16.15–17.00
Ukrainan jälleenrakennus ja tulevaisuus
Euroopassa
Järjestäjä: Euroopan alueiden komitea
Euroopan komissio ja Ukrainan hallitus ovat parhaillaan
perustamassa Ukrainan jälleenrakennusfoorumia koordinoimaan EU:n tukea. Keskustelussa tarkastellaan erityisesti,
millä tavoin EU:n kaupungit ja alueet voivat auttaa Ukrainaa
nousemaan sodan raunioista kohti mahdollista EU-jäsenyyttä.
Keskusteluun osallistuu mm. Mikko Aaltonen, Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen (Vasemmistoliitto) ja Sari
Rautio, Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja
(Kokoomus).
Moderaattori: EU-asioiden päällikkö Ulla Karvo, Kuntaliitto

Ohjelman kieli: suomi/englanti. Simultaanitulkkaus
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8.30–9.00
Päivän avaus

9.00–9.45
Miten EU vaikuttaa nuorten yrittäjien mielikuviin maataloudesta?

Keynote-puheenvuoro: Jutta Urpilainen, Kansainvälisistä
kumppanuuksista vastaava komissaari
Ohjelma kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

9.00–9.45
Suomesta reilun datatalouden veturi Euroopassa
Järjestäjä: Sitra
Data on raaka-aine, jossa piilevät huimat mahdollisuudet,
jos vain pystyisimme hyödyntämään sitä kunnolla. Yritykset voisivat kehittää uutta liiketoimintaa ja ihmiset saisivat
esimerkiksi parempia palveluja. Nyt dataa ei jaeta, se ei ole
yhteensopivaa, ja keskeiset palvelut ja infrastruktuuri ovat
keskittyneet harvojen käsiin. EU on ryhtynyt ratkomaan
ongelmaa isolla sääntelypaketilla. Minkälainen tilaisuus
sääntely on suomalaisyrityksille ja Euroopalle? Miten asiaa
katsotaan Piilaakson yritysmaailmassa? Voisiko data pelastaa hyvinvointivaltion?
Puhujat:
Jyrki Katainen, yliasiamies, Sitra
Miapetra Kumpula-Natri, europarlamentaarikko (S&D, sd.)
Jyri Engeström, sijoittaja, Yes VC
Kristo Lehtonen, johtaja, Reilu datatalous-teema, Sitra
Moderaattori: Elina Ravantti, viestintäjohtaja, Sitra
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

Järjestäjä: MTK ry - Maa- ja metsätaloustuottajain
keskusliitto
Paneelikeskusteluun osallistuu mm. maatalousyrittäjä Tero
Sarkala ja neuvonantaja Christoffer Ingo, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f.
Moderaattori: Johdon erityisavustaja Tiina Perho, MTK ry
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

10.00–10.45
Nuoret, arvot ja EU Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja osallisuus Euroopassa
Järjestäjät: Opetushallitus, Euroopan nuorison teemavuosi
Euroopan nuorison teemavuoden paneelikeskustelu
Panelistit:
Alviina Alametsä, Europarlamentaarikko (EFA, vihr.)
Jukka Maarianvaara, tasa-arvovaltuutettu
Bicca Olin, Vihreiden nuorten pääsihteeri
Piki Rantanen, transaktivisti ja yhteiskunnallinen sisällöntuottaja
Euroopan komission puheenvuoro: Antero Kiviniemi,
Senior Policy Officer, Yhdenvertaisuus- ja Romani-asiain
yksikkö
Moderaattori: Aale Päivinen, Euroopan nuorison teemavuoden nuorten ohjausryhmän jäsen ja SAKKI ry puheenjohtaja
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

Arken, Åbo Akademi
11.00–12.30
Åland i Europa med gemensamma värden
I panelen diskuterar ledande politiker och forskare om Åland i Europa, genom de gemensamma och centrala värden som förenar
oss alla, framför allt i tider av internationell oro och globala problem.
I panelen deltar:
Ordförande och inledare: Allan Rosas, JD, JD h.c., PD h.c., domare i EU-domstolen 2002–2019
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist
Lantråd Veronica Thörnroos, Ålands landskapsregering
Ålands Riksdagsledamot 2015 Mats Löfström
Forskare, doktorand Susann Simolin, Ålands fredsinstitut, Åbo Akademi
Europaparlamentariker Ville Niinistö (EFA, Greens)
Programspråk: svenska
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10.00–10.45
EU:n puolustuksen työkalupakki

12.00–13.00
Suomen perinteinen Venäjä-politiikka on
menneisyyttä. Mitä tilalle?

Järjestäjät: Euroopan komission Suomen-edustusto,
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Puhujat: Jonas Cederlöf (Euroopan komissio), kansainvälisten suhteiden johtaja Rasmus Hindren (Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus), Euroopan parlamentin
jäsenet Petri Sarvamaa (EPP, kok.) ja Eero Heinäluoma
(S&D, sd.) sekä EU-nuorisodelegaatti Lotta Tuominen
(Allianssi ry).
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

11.00–12.00
EU-poliittinen pääministeritentti
Järjestäjä: Eurooppa-foorumi Turussa ry
Puhujat:
Pääministeri Sanna Marin
puheenjohtaja Petteri Orpo
puheenjohtaja Riikka Purra
valtiovarainministeri Annika Saarikko
Moderaattori: Johtaja Markku Jokisipilä, Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, Turun Yliopisto
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

Järjestäjä: Turun Paasikiviseura
Puhujat: Pekka Haavisto (UM) ja opetusministeri
Li Andersson (OKM) sekä suurlähettiläs René Nyberg.
Moderaattori: työelämäprofessori Anders Blom (Turun
yliopisto)
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

13.15–14.00
Jakautuuko maailmantalous blokkeihin? Tuotantoketjut, tehokkuus ja kasvunäkymät
Järjestäjä: Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen
Pankki
Venäjän aloittama sota, sanktiot, pandemian aiheuttamat
toimitusongelmat ja kauppakiistat ovat kaikki viime aikoina
koetelleet maailmantaloutta ja kansainvälistä kauppaa. Yritykset joutuvat tasapainottelemaan kustannustehokkuuden
ja toimintavarmuuden välillä ja pohtimaan tuotantoketjujen
uudelleen järjestämistä. Lisäksi teknologinen kehitys saattaa eriytyä monilla aloilla demokraattisten ja autoritääristen
maiden välillä. Paneelissa keskustellaan näiden kehityssuuntien vaikutuksesta Suomeen, Euroopan unioniin ja
maailmantalouteen.
Panelisteina:
Elina Björklund, toimitusjohtaja, Reima Oy
Ville Skinnari, Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri
Petri Vuorio, johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto
Moderaattori: Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö, Suomen
Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos (BOFIT).
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

Speakers’ Corner, Hansatori
13.00–17.00
13-14.15 Energiapolitiikka, vihreä siirtymä ja digitalisaatio
Paneelikeskustelussa mukana europarlamentaarikot Ville Niinistö (EFA, vihr.), Sirpa Pietikäinen (EPP, kok.) ja Miapetra KumplaNatri (S&D, sd.).
Tapahtumaa on juontamassa Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
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13.00-16.00
Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka:
”Suomen turvallisuuden perusteet muutoksessa”
Järjestäjät: Ulkoministeriö, Puolustusministeriö, Suomen sotatieteellinen Seura, Suomen Arktinen seura,
Suomen Geopoliittinen Seura ja Suomen Atlantti-seura
Ohjelma koostuu keynote-esityksistä ja kolmesta paneelista. Ensimmäisessä pureudutaan sotilaalliseen turvallisuuteen ja Suomen puolustukselle syntyviin muutospaineisiin
Nato-jäsenenä. Toisessa osuudessa tarkastellaan turvallisuutta ja sen paradigmaa laajemmin niin Suomen kuin EU:n
ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmista. Kolmannessa
paneelissa keskitytään globaaliin turvallisuustilanteeseen
ja haetaan otetta tärkeimpiin muutostrendeihin transatlanttisella alueella sekä niiden vaikutuksiin lähialueillamme ja
arktisella alueella.

Eurooppa osana globaalia järjestystä
Paneelikeskustelu: tutkimusprofessori Timo Koivurova,
Suomen Arktinen Seura, alivaltiosihteeri Kai Sauer, Ulkoministeriö ja johtaja Kristi Raik, Viron ulkopoliittinen instituutti.
Moderaattori: johtaja Mika Aaltola, Ulkopoliittinen instituutti
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

16.00-16.30
Päätössanat
Eurooppa-foorumi Turussa ry

Suomi Natossa ja Nato Suomessa
Keynote: Puolustusministeri Antti Kaikkonen
Paneelikeskustelu: suurlähettiläs Klaus Korhonen, Suomen erityisedustusto Natossa, professori Juhana Aunesluoma, Helsingin yliopisto, johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak, Ulkopoliittinen instituutti
Moderaattori: turvallisuustutkija Juha Pyykönen, Suomen
Sotatieteellinen Seura
Ohjelman kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi
Geopolitics and European Security in Transition – towards a new paradigm?
Keynotes: Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto and
Secretary-General Stefano Sannino (European External
Action Service)
Panel discussion: Minister for Foreign Affairs Pekka
Haavisto, Secretary-General Stefano Sannino, (European
External Action Service)
Moderator: Under-Secretary of State for external economic
relations Nina Vaskunlahti, Ministry for Foreign Affairs
Ohjelman kieli: englanti, simultaanitulkkaus suomeksi

Speakers’ Corner, Hansatori
14.30-15.30 Paneelikeskustelu nuorten mielenterveydestä
15.45-17.00 Paneelikeskustelu ulko- ja turvallisuuspolitiikasta
Mukana mm. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.
Tapahtumaa on juontamassa Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.

