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9.00–9.45
Dagen öppnas
Hälsning av Europa-forum i Åbo rf:s ordförande
Öppningsord: Professor emerita Riitta Pyykkö, medlem i 
Europa Forum i Åbo rf:s styrelse
Universiteten har ordet: 
rektor Jukka Kola, Åbo universitet 
rektor Mikael Lindfelt, Åbo Akademi 
Keynote: Does might make right, or right make might? 
Some observations on power and legitimacy in interna-
tional relations. Allan Rosas, JD, JD h.c., PD h.c., domare i 
EU-domstolen 2002–2019
Programspräk: finska och engelska. Simultantolkning på en-
gelska och finska.

10.00–11.45
Local meets global in the European energy 
transition: Perspectives on offshore wind 
farms in the Baltic Sea
Arrangörer: 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 diffe-
rent 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 – sup-
port 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 for-
thcoming 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: 
Regional Manager Anna Häger, Ilmatar Offshore AB            
Professor Mika Järvinen, Aalto University    
Professor Kari Hyytiäinen, University of Helsinki 
Regional Planning Advisor Anne Nummela, The Regional 
Council of Satakunta 
Moderators: 
Professor Magnus Hellström, Åbo Akademi University 
PhD Candidate Thaysa Portela De Carvalho, Åbo Akademi 
University 
Programspråk: engelska, simultantolkning på finska.

Åbo stadsteater foajé

10.00–10.45
Skyddet av Skärgårdshavet: rapporten om  
åtgärderna i kommunerna i Egentliga Finland
Arrangörer: Riksdagsforskningscentralen, Åbo universitet
I april 2021 fattade statsrådet ett beslut om ett program vars 
mål är att få Skärgårdshavet bort från Skyddskommissionen för 
Östersjöns lista över de värsta belastarna före 2027. Studerande 
i politisk historia och statslära vid Åbo universitet har i form av en 
projektundersökning utrett hur Skärgårdshavets skyddsprojekt 
tas i beaktande i 27 kommuners strategier i Egentliga Finland. 
Utredningsarbetet genomförs under hösten 2021 och slutfördes 
sommaren 2022.

Studerandena Elisa Färm, Ella Välimäki, Roosa Nissilä, Aaro 
Enkovaara, Silja Pilto och Charlotta Leponiemi vid Åbo uni-
versitet diskuterar skyddsprojektet för Skärgårdshavet.
Kari Häkämies, landskapsdirektör i Egentliga Finland kommen-
terade rapporten.
Programspråk: finska, simultantolkning på engelska.

11.00–12.30
Resiliens genom samarbete
Arrangörer: Åbo yrkeshögskola, Egentliga Finlands förbund
Vid Åbo yrkeshögskolas och Egentliga Finlands förbunds 
evenemang sätter man sig in i samhällets resiliensförmåga, det 
vill säga hur samhället klarar av att vara flexibelt, ta i bruk nya 
lösningar och tankemodeller samt skapa framtidstro i en värld 
som ständigt förändras. 
 
Under evenemanget funderar man på hur man kan främja indivi-
dens, samfundets, företagets och samhällets förändringsförmå-
ga genom internationellt samarbete. Förändringsförmågan syns i 
exempel på lyckade EU-projekt och i det internationella organi-
sationssamarbetet inom regionerna. Vi får höra om resultaten av 
samarbete och positiv utveckling och om hur samarbetet ger de 
bästa resultaten för att öka resiliensen. 
 
Som experter på områdena samarbete och resiliens hörs bland 
annat: 
 
Ritva Salminiitty, projektexpert (Åbo yrkeshögskola), Kari Hä-
kämies, landskapsdirektör (Egentliga Finlands förbund), Lucille 
Ehrhart, Executive Secretary (CPMR Baltic Sea Commission), 
Piia Leskinen, överlärare, forskningsansvarig, (Åbo yrkeshögs-
kola), Ursula Hyrkkäinen, ledande överlärare (Åbo yrkeshögsko-
la) och Jussi Mälkiä, styrelseordförande (Meriaura). 
 
Evenemanget faciliteras av utvecklingschef Salla-Maria Lautta-
mäki (Egentliga Finlands förbund). 
 
Programspråk: finska, engelska. Simultantolkning på engelska 
och finska.
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11.30–12.15
Varför behöver Finland sin egen  
läkemedelsutveckling och  
läkemedelstillverkning, tar inte Europa hand 
om oss också om en kris skulle inträffa?
Arrangörer: Åbo Akademi, Åbo universitet
Talare är direktören som ansvarar för Orions operativa 
verksamhet, Orions verkställande direktör från och med 
den 1 november 2022, Liisa Hurme (Orion Abp), professor 
i viruslära Ilkka Julkunen (Åbo universitet, Åbo univer-
sitetscentralsjukhus, InFLAMES-flaggskeppet), ledamot 
av Europaparlamentet Sirpa Pietikäinen (EPP, kok.) och 
professor i biokemi Tiina Salminen (Åbo Akademi, InFLA-
MES-flaggskeppet). 
Moderator: gästande professor Reijo Salonen (InFLA-
MES-flaggskeppet).
 
Programspråk: finska, simultantolkning på engelska

Åbo stadsteater foajé

13.00–14.30
Åbo klimatforum
Arrangör: Åbo stad
Åbo har halverat sina utsläpp jämfört med 1990 års nivå. 
Under klimatforumet som ordnas för fjärde gången görs 
en översikt över stadens klimatarbete. Dessutom får man 
höra om klimatgärningar som regionens företag gjort och 
invånarnas möjligheter att leva en hållbar vardag i Åbo. 
I paneldebatten funderar man på hur klimatförändringen 
påverkar människornas hälsa och huruvida vi befinner oss i 
ett klimatnödläge. 

Mot naturstaden Åbo
Översikt över stadens klimatarbete

• Öppningsord – Minna Arve, borgmästare, Åbo stad
• Översikt över stadens klimatarbete – Risto Veivo, klimat-

direktör, Åbo stad

Paneldebatt: Hur påverkar klimatförändringen männis-
korna?
Panelen diskuterar om sambanden mellan klimatförändrin-
gen, naturförlusten och människors hälsa.

• Niina Ruuska, specialsakkunnig, klimat- och miljöpolitik, 
Åbo stad

• Leena Setälä, direktör för hållbar utveckling, Egentliga 
Finlands sjukvårdsdistrikt  

• Julia Sangervo, kandidat i psykologi och har forskat i 
klimatångest samt regionfullmäktig i Tammerfors.

Åbo klimatlags imponerande klimatgärningar
Exempel från företag inom hälso- och havsindustrin

• Bayers ansvarsarbete – Tomi Penttilä, Direktör för pro-
duktionsanläggningen i Åbo, Bayer

• Ett kolneutralt varv – Ilkka Rytkölä, programdirektör, 
Meyer

• Odotus - en kolneutral film - Andrei Alén, aktör, manus-
kriptförfattare 
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13.00–13.45
Europa med och utan gränser
Arrangörer: Åbo Akademi, Åbo universitet
Alla kriser under de senaste sju åren – flyktingkrisen, Brexit, 
coronapandemin och den senaste, kriget i Ukraina – har 
varit en stor utmaning för grundpelaren i det europeiska 
samarbetet, det vill säga de öppna gränserna. Det har 
byggts nya hinder vid gränserna och man har behövt 
vaccinationsintyg för att ta sig över dem. Människor i nöd 
har kommit över dem, ibland på hårda villkor, men de har 
också varit varmt välkomna. Och när det gäller alla de här 
olika åtgärderna har det krävts mycket politisk styrning och 
samordning på olika av den europeiska politikens nivåer. 
Europa har verkligen konkretiserat den debatt som sedan 
länge förts inom vetenskapsområdet internationell politik 
om hur just politiken vid gränserna går till, hur konflikter och 
samarbete och identiteter uppstår, hur de politiska normer-
na aktualiseras. 

I den här debatten behandlas alltså den här typen av frågor: 
öppnandet och stängningen av gränserna under coro-
natiden, principerna för de mänskliga rättigheterna med 
tanke på olika flyktingar, hur rädsla inverkat på stängningen 
av gränserna. I slutändan ställer man frågan om hur den 
idealistiska idén om en europeisk rumslig öppenhet längre 
kan fungera i vård tid. Panelen genomförs i samarbete med 
projektet Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta/Just 
Recovery from Covid-19 (jure.fi), som finansierats av Rådet 
för strategisk forskning 
 
Talare är äldre forskare Saila Heinikoski (Utrikespolitiska 
institutet), forskare Teemu Rantanen (Åbo universitet), uni-
versitetslektor Hanna Tuominen (Helsingfors universitet), 
professor Markku Suksi (Åbo Akademi). 
Moderator: professor Henri Vogt (Åbo universitet) 
 
Programspråk: finska, simultantolkning på engelska

Åbo stadsteater foajé

Paneldebatt: Befinner vi oss i ett klimatnödläge?
I panelen diskuterar man de kriser som pågår i Europa, att 
förbereda sig inför och anpassa sig till klimatförändringen, 
samt hör synpunkter på klimatförändringens effekter på den 
globala södern.

• Niina Ratilainen, stadsfullmäktigeledamot i Åbo, med-
lem i EU:s regionkommitté

• Theresia Bilola, sakkunnig inom policyn för hållbar utve-
ckling, Climate reality leader, vicefullmäktig i Åbo

• Pekka Reinikainen, EU:s klimatambassadör, DG Clima

Mot 1,5 grader livet
Hurdana klimatgärningar kan man göra i vardagen och på 
arbetsplatserna?

• Lotte Suveri, projektsakkunnig, klimat- och miljöpolitik, 
Åbo stad

• Sini Ilmonen, specialsakkunnig, affärsverksamhet inom 
cirkulär ekonomi, produkt- och affärsutveckling, Syd-
västra Finlands Avfallsservice Ab

• Noora Orvasto, specialsakkunnig, koordinator för Åbo 
Ekostöd, Åbo stad

Evenemanget avslutas
• Mika Maaskola, stadsfullmäktiges ordförande, Åbo stad

Moderator: expert på strategisk kommunikation och kris-
ledning Anna Ståhle (Ground Oy)

Programspräk: finska och engelska, simultantolkning på 
finska och engelska
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14.00–17.00
Finlands framtida arbetsmarknadsmodell – en 
nystart vad gäller förtroende?
Arrangör: Arbets- och näringsministeriet (ANM) med 
Finland i Europa och Centret för riksdagsforskning
Under evenemanget hörs arbetsminister Tuula Haatainens 
anförande om behovet av att förnya den finländska arbet-
smarknadsmodellen och nya forskningsrön om de samhäl-
leliga aktörernas inställning till det finländska förhandlings- 
och avtalssystemet presenteras. 
 
Öppning: Understatssekreterare Elina Pylkkänen, ANM 
 
Presentation om mellanresultaten från arbetsmarknads-
forskningen: arbetslivsprofessor Anders Blom och forskare 
Samuli Laine, centret för riksdagsforskning. 
 
Keynote-anförande: arbetsminister Tuula Haatainen
 
Kommentaranförandena: Ordförande Jarkko Eloranta, FFC 
och generaldirektör Ilkka Hämälä, Metsä Group
 
Paneldebatt: De finländska arbetsmarknadernas framtid 
och publikdiskussion:
styrelseordförande Aaro Cantell, Teknologiindustrins 
arbetsgivare rf, verksamhetsledare Jari Jokinen, Teknikens 
Akademikerförbund TEK rf, understatssekreterare Elina 
Pylkkänen, Arbets- och näringsministeriet, ordförande 
Jonna Voima, Fackförbundet Jyty, forskardoktor Johanna 
Vuorelma, Helsingfors universitet 
 
Moderatorer för paneldebatten: kommunikationsdirektör 
Matti Hirvola (ANM) och verkställande direktör 
Jaakko Hirvola (Teknologiindustrin) 
 

Åbo stadsteater foajé

15.00–15.45
Östersjösamarbetet och Europa
Arrangör: Centrum Balticum
”Den viktigaste referensramen för samarbetet i Östersjö-
området är Europeiska unionens Östersjöstrategi, efter-
som största delen av Östersjöländerna hör till Europeiska 
unionen. Som trafikled är Östersjön för många av länderna i 
området den bästa rutten till övriga Europa och ut i värl-
den”, konstaterar Kirsi Ahlman, vice direktör för Centrum 
Balticum. Hur ser EU:s Östersjöstrategi ut och hur styr den 
verksamheten i Östersjöområdet? Hur fungerar de 14 olika 
politikområdena i strategin? 
Program:
• EU:s Östersjöstrategi, Helena Tuuri, Finlands Östers-

jöambassadör 
• Let’s communicate! Hur sammanfattar man hela strate-

gin? Kirsi Ahlman, Centrum Balticum
• Vad innebär PA Ship och PA Safe? Valtteri Laine, 

ledande sakkunnig, Traficom, arbetar med att koordi-
nera EU:s Östersjöstrategi inom politikområdena för 
sjöfarten

 
Programspråk: finska, simultantolkning på engelska

16.00–17.00 
European strategy for universities,  
European university alliances and  
cooperation: Impact on university  
development?
Arrangörer: Åbo Akademi, Åbo universitet
Since the 2017 EU Social Summit and the launch of the 
new European Universities Initiative a broad mix of uni-
versity 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? 
Speakers:
Rector Jukka Kola (University of Turku), Chair of the Fin-
nish Union of University Professors Jukka Heikkilä, 
Board Member of SYL responsible for international student 
affairs and the ESU (European Students’ Union) Jenna 
Rautionaho (National Union of University Students in Fin-
land SYL), Senior Specialist in higher education and scien-
ce policy Birgitta Vuorinen (Finnish Embassy in London), 
Rector of the University of Barcelona Joan Guárdia Olmos  
and Deputy Minister for Education from the Higher Edu-
cation, Science and Research Section of the Ministry of 
Education, Youth and Sports, professor Radka Wildová  
Moderator: Rector Mikael Lindfelt (Åbo Akademi Universi-
ty)    
Programspråk: engelska, simultantolkning på engelska
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8.30–9.00
Dagen öppnas
Europa i världen-dag
Borgmästare Minna Arve (Åbo stad)
Ordförande Anders Blom (Europaforum i Åbo rf)
Tjeckiens utrikesminister Jan Lipavský
Europaparlamentets talman Roberta Metsola

Programspräk: finska och engelska, simultantolkning på 
engelska och finska

9.00–12.00
Europa, politisk ekonomi och den globala 
handelns utveckling
Arrangör: Turku Science Park
Sakkunniganförande: Gemensamma finanspolitiska 
åtgärder – en transfereringsunion eller (också) något 
annat? 
Vesa Vihriälä, arbetslivsprofessor, Hanken School of Eco-
nomics 
Keynote speaker: Tytti Tuppurainen, Europaminister, 
statsrådets kansli
Keynote speaker: Mr. Hosuk Lee-Makiyama, Director, 
ECIPE European Centre for International Political Economi-
cs

Programspräk: finska, simultantolkning på engelska

13.00–13.45
Den gröna övergången: har EU allt under 
kontroll?
Arrangörer: Finska ambassaden i Europeiska komissio-
nen, Europarlamentets kontor i Finland
Talarna är överdirektör Jyrki Katainen (Sitra rf), ordförande 
Susan Saarinen (Unga européer i Åbo rf), ledamöter av 
Europaparlamentet Henna Virkkunen (EPP, kok.), Elsi Ka-
tainen (Renew, kesk.) och Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.).  
Moderator: chef för medborgarinformation, Ismo Ulvila, 
Europeiska kommissionens representation i Finland 

Programspråk: finska, simultantolkning på engelska

8.45–9.25
Zeitenwende: Germany’s new role in Euro-
pean security
Russia’s attack on Ukraine in February led to major chan-
ges in German foreign, security and defence policies. Ger-
many is providing Ukraine with arms and it has also created 
a €100 billion special fund to strengthen its defence capa-
city. Members of the Free Democrat’s Parliamentary Group 
and the Defence Committee in the German Bundestag 
Marcus Faber and Marie-Agnes Strack-Zimmermann 
will discuss, what these changes mean for Germany’s role 
in European security. What challenges and opportunities is 
Germany facing?  
The discussion will be moderated by Tuomas Iso-Markku 
from the Finnish Institute of International Affairs (FIIA). 
Language of the programme: English, simultaneous inter-
pretation to Finnish

9.30–10.15
Europe in the shifting geopolitical  
landscape
Arrangör: British Embassy
Europe has demonstrated unity of resolve and its ability 
to act swiftly in the face of Russia’s aggression in Ukraine. 
Can that unity weather a winter of rising energy costs and 
inflation? Can Europe as an actor influence parts of the 
world that are more equivocal about Russia’s invasion of 
Ukraine? And post Brexit and with no imminent prospect 
of EU enlargement, can we talk about Europe as a block, 
rather than the EU? Panel will be opened by British Ambas-
sador to Finland Theresa Bubbear. Panelists: Lord Peter 
Ricketts, British Ambassador to Sweden Judith Gough 
and Professor Hanna Ojanen (Tampere University)
Moderator: Research Director Mikael Wigell, Finnish Insti-
tute of International Affairs (FIIA) 
Programspråk: engelska, simultantolkning på finska

11.00–12.30
Finlands Banks Esko Antola-föreläsning 
Ekonomin och penningpolitiken
Arrangör: Finlands Bank
Rysslands anfallskrig mot Ukraina och prishöjningen av 
energin, råvarorna och maten till följd av det påverkar 
medborgarnas konsumtionsvanor och företagens inves-
teringar i euroområdet. Hur ser den europeiska ekonomin 
och penningpolitiken ut nu och i framtiden? Finlands Banks 
direktionsmedlem Tuomas Välimäki föreläser om ämnet. 
Föreläsningen följs av en paneldebatt där EVA:s direktör 
Emilia Kullas och Nordeas chefsekonom Tuuli Koivu ger 
perspektiv på temana. Programmet modereras av Eli-
sa Newby, avdelningschef vid Finlands Bank. 
Programspråk: finska, simultantolkning på engelska

Åbo stadsteater foajé
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14.00–14.45
Demokratiutveckling och mänskliga  
rättigheter inom EU:s närområden
Arrangörer: Finland i Europa, FFC, STTK
Europeiska unionen är fast besluten att främja mänskliga 
rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen på global 
nivå. De mänskliga rättigheterna spelar en central roll i EU:s 
förbindelser med andra länder och regioner. Vid EU-grän-
sen i Ukraina pågår dock ett långvarigt anfallskrig som 
inletts av Ryssland och som orsakade den största flyktin-
gkrisen sedan andra världskriget.

Hur kan EU främja mänskliga rättigheter, demokrati och 
framför allt fred i sina närområden som i Ukraina? Hur är 
det möjligt att främja demokrati och mänskliga rättigheter 
samtidigt som auktoritarismen lyfter sitt huvud i Ryssland 
och Kina. Hur ser den närmaste framtiden ut för EU och 
kommer vi till exempel att se någon slags blockad mellan 
väst och öst ännu tydligare än i dag? Och kan EU i framti-
den påverka demokratin och de mänskliga rättigheterna i 
Ryssland och Kina med hjälp av handel och reglering eller 
andra medel?

Dessa frågor belyses av Europa- och ägarstyrningsminister 
Tytti Tuppurainen och FIIA:s direktör Mika Aaltola. Efter 
anförandena står en paneldiskussion på programmet där 
förutom de ovan nämnda även Demo Finlands verksam-
hetsledare Gary Klaukka och en representant för SASK 
deltar. 
Evenemanget modereras av Iiris Asunmaa, vice ordföran-
de för Finland i Europa rf.

 
Programspråk: finska, simultantolkning på engelska

13.00–13.45
Finland och Europa i förändring – Företagen 
som en del av beredskapen och  
försörjningsberedskapen
Arrangör: Åbo handelskammare
Under evenemanget diskuterar man om beredskap och för-
sörjningsberedskap. Företagen spelar en viktig roll i upprät-
thållandet av Finlands försörjningsberedskap och det här 
skapar förutom skyldigheter även möjligheter. Keynote-an-
förandet hålls av Försörjningsberedskapscentralens chef för 
planerings- och analysavdelningen Axel Hagelstam. Den 
andra talaren är Eero Kytömaa, konsultativ tjänsteman vid 
inrikesministeriet. 
Moderator: projektledare Panu Vesterinen, Centralhan-
delskammaren 
Programspråk: finska, simultantolkning på engelska

14.00–14.45
De ungas roll i det förändrade  
EU-beslutsfattandet
Arrangör: Unga européer i Åbo rf
Talarna är kommissionär Jutta Urpilainen, internationalla 
partnerskap (EU-kommissionen), statsministerns special-
medarbetare, EU-ärenden Tuulia Pitkänen (Statsrådets 
kansli) och EU-ungdomsdelegation Lotta Tuominen (Suo-
men nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry).

Moderators: sekreterare Iris Nordman och vice ordförande 
Shpejtim Zhitia (Unga européer i Åbo rf).

Programspräk: finska, simultantolkning på engelska

Åbo stadsteater foajé
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15.00–15.45
Energitrilemmat: en ny balans?
Arrangörer: Finsk Energiindustri rf, Energistäderna rf
Kom med och lyssna på hur energitrilemmat ser ut idag. 
För närvarande talar man mycket om energi i såväl Europa 
som Finland. Priserna är höga, och en hel del lagstiftning 
är på kommande från Europas håll för att vi ska kunna 
sluta använda rysk energi och samtidigt främja införandet 
av förnybara energiformer. Men vilka är fördelarna med en 
gemensam energimarknad och hur gör man för att undvika 
överreglering och möjliggöra en bra miljö för investerin-
gar? Hur ska vi hantera de nya typerna av utmaningar och 
bekämpa klimatförändringen?

Traditionellt beskriver energitrilemmat balansen mellan 
tillgången till energi, priset och miljökonsekvenserna. Att 
hitta en balans mellan dem är för närvarande mer aktuellt 
än någonsin tidigare. Samtidigt har det uppkommit nya syn-
vinklar på det traditionella energitrilemmat. Bland annat den 
sociala och rättvisa synvinkeln samt synvinkeln för biodi-
versitet. Hur balanserar alla dessa synvinklar sinsemellan? 
Den gröna övergången, förnybar energi, energipriser och 
energifattigdom är stora frågor som ingår i energitrilemmat 
och som kommer att diskuteras under paneldebatten.

Diskussionen kommer att öppnas av miljöminister Maria 
Ohisalo, varefter Europaparlamentets ledamot Henna 
Virkkunen (EPP, Saml), Energiindustrin rf:s verkställande 
direktör Jukka Leskelä, Åbo Energis verkställande direktör 
Timo Honkanen och chefen för medborgarkommunikatio-
nen Ismo Ulvila från Europeiska kommissionens represen-
tation i Finland diskuterar energins framtid.

Aku Aarva, verksamhetsledare för Energistäderna rf, är 
moderator.
 
Programspråk: finska, simultantolkning på engelska

15.00–15.45
Effekterna av kriget i Ukraina vad gäller EU:s 
globala roll
Arrangör: Fingo
Kriget i Ukraina skakar om EU:s interna politik, men också 
EU:s globala roll. Går en hård säkerhetspolitik före mjukare 
teman, såsom utvecklingspolitik och fredsbyggande? Och 
hur ser EU för närvarande ut ur Afrikas synvinkel?

EU:s kommissionär för internationella partnerskap Jutta 
Urpilainen, utrikesminister Pekka Haavisto och Fingos 
ordförande, Afrikaforskare Liisa Laakso diskuterar detta 
ämne.

Diskussionen leds av Concords ordförande och Fingos 
direktör för hållbar utveckling Rilli Lappalainen.

Programspråk: finska, simultantolkning på engelska
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16.00–16.45
Städerna som föregångare för ett  
kolneutralt Europa
Arrangörer: Åbo stads och Egentliga Finlands Europa-
kontor
EU har som mål att vara kolneutral senast 2050. Städerna 
går i bräschen när det handlar om verkställandet av målet. 
Över 75 procent av EU:s medborgare bor i städer, över 70 
procent av koldioxidutsläppen globalt kommer från städer-
na och över 65 procent av all energi förbrukas i städerna. 
Å andra sidan är städerna närmast medborgarna och kan 
tillsammans med intressentgrupperna producera effektiva 
klimatlösningar, som också ökar välbefinnandet till exempel 
genom att vara en trivsammare livsmiljö, ha trygg trafik, 
bättre luftkvalitet och nya affärsmöjligheter.
 
Sex städer från Finland valts med till EU:s mission ”Kol-
neutrala och intelligenta städer”, vars mål är att stödja 100 
städer att bli föregångare i Europa med att uppnå kolneut-
ralitet före 2030 och staka ut vägen för hela Europa. 
 
I panelen som anordnas av Åbo och Egentliga Finlands 
Europakontor funderar Åbos borgmästare Minna Arve, 
europarlamentariker Ville Niinistö och ungdomarnas kli-
matdelegation Maija Kuivalainen på hur målen ska uppnås 
och vad EU, städerna och medborgarna kan göra för att 
bekämpa klimatkrisen. 
Moderator: EU-specialsakkunnig Miia Paananen (Europa-
kontoret i Åbo och Egentliga Finland) 
 
Programspråk: finska, simultantolkning på engelska

16.00–16.45
EU:s budget och globala utmaningar – Hur får 
vi ut det mesta av de gemensamma medlen?
Arrangör: Unga européer rf
I diskussionen deltar bland annat Jori Arvonen, direktör för 
Milton och ledamot av Europaparlamentet Miapetra Kum-
pula-Natri (S&D, sd.).
Moderator: ordförande Risto Rajala, Unga européer rf

Programspråk: finska, simultantolkning på engelska
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9.30–10.15
Man kommer långt med trä – slopa  
fossilekonomin!
Arrangör: Skogsindustrin rf 
Hur i hela friden skulle EU kunna frigöra sig från fossileko-
nomin och bättre utnyttja förnybara råvaror som stöd för 
sin självförsörjning? Vad gör Finland när EU strävar efter att 
överföra fokus på förnybara råvaror? Det utlovas en ärlig 
diskussion om Finlands framtid. 
I diskussionen deltar Europa- och ägarstyrningsminister 
Tytti Tuppurainen, ordförande Petteri Orpo (Samlings-
partiet) och tf. verkställande direktör Jyrki Peisa (Skogsin-
dustrin rf) 
Katri Makkonen leder diskussionen.
 
Programspråk: finska, simultantolkning på engelska

11.00–11.45 
Hur kan man stärka de gränsöverskridande 
samarbetsformerna i Europa – vad lärde vi 
oss av pandemin och hur samarbetar vi i en 
krissituation?
Arrangör: Interact
I diskussionen deltar ledamot av Europaparlamentet Mauri 
Pekkarinen (RE, kesk.), special rådgivare Tuulia Väliheikki  
(Arbets- och näringsministeriet) och äldre rådgivare Olav 
Jern (Kvarkenrådet). 
Moderator: Ulf Wikström (Interact) 

Programspråk: finska, simultantolkning på engelska

13.00–13.45
Demokratins och rättsstatens framtid  
i Europa
Arrangör: Justitieministeriet
I paneldiskussionen som ordnas av justitieministeriet frågar 
man hur demokratins och rättsstatens framtid ser ut i da-
gens Europa och talar om utvecklingen av demokratin. 
Utgångspunkten är att demokratin, rättsstaten och de 
grundläggande och mänskliga rättigheterna hör ihop. De 
skapar också trygghet. Ett livskraftigt civilt samhälle är ett 
centralt element i demokratin.

Justitieministeriet fungerar som kontaktpunkt för EU:s 
finansieringsprogram för medborgare, jämlikhet, rättigheter 
och värden (CERV) och presenterar också programmets 
finansieringsmöjligheter vid Europaforum Åbo.

Talare:
• Sixten Korkman, nationalekonom, professor emeritus
• Heidi Hautala, europarlamentariker, (EFA, vihr.)
• Allan Rosas, JD, JD h.c., PD h.c., domare i EU-domsto-

len 2002–2019
• Leif Hagert, Ordförande i Finlands romaniförening ry och 

Roms ungdomsråd 
Moderator för diskussionen: Johanna Suurpää, överdirek-
tör, justitieministeriet

Programspräk: finska, simultantolkning på engelska.
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14.00–15.00 
Energibesparingarna NU
Arrangör: Arbets- och näringsministeriet (ANM)
Hur ser höstens energisituation ut? Vilka är de bästa sätten 
för enskilda människor och näringslivet att påverka ener-
giförbrukningen? Vilka effekter kan en enskild människas 
handlingar ha på elräkningens pris eller på den totala 
energiförbrukningen? Välkommen med och diskutera bland 
annat ovan nämnda frågor under arbets- och näringsminis-
teriets evenemang Energibesparingarna NU. 

Näringsminister Mika Lintilä öppnar evenemanget. Direktör 
Heikki Väisänen från Energimyndigheten berättar om ener-
giläget under kommande höst och vinter. Motivas kommu-
nikationsdirektör Kati Laakso presenterar ANM:s, Motivas, 
Energimyndighetens, miljöministeriets och statsrådets 
kanslis gemensamma energisparkampanj. Energiindustrin 
rf:s verkställande direktör Jukka Leskelä och direktör vid 
energiförsörjningsavdelningen vid Försörjningsberedskap-
scentralen Pia Oesch håller kommenterande anföranden 
och Sitras överombudsman Jyrki Katainen framför avslut-
ningsorden.

Moderator: Arbets- och näringsministeriets kommunikation-
sdirektör Matti Hirvola.

Programspräk: finska, simultantolkning på engelska.

15.15–16.00
FN:s vägledande principer i företagens  
ansvarsarbete
Arrangörer: Rättvis handel rf & MEP Heidi Hautala

Efter en lång väntan har EU-kommissionen lagt fram sitt 
förslag till Corporate Sustainability Due Diligence-di-
rektivet, med vilket man strävar efter att skapa en jämn 
spelplan för företagen för att säkerställa hållbarheten i 
värdekedjorna. Företagen borde förebygga kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna och de negativa miljökon-
sekvenserna av sin verksamhet och sina värdekedjor 
utifrån FN:s vägledande principer. Föregångarföretagen 
har gjort detta arbete i flera år, och i denna panel dis-
kuterar man hur den kommande lagstiftningen kommer 
att hjälpa företagen att föra ansvarsfullheten framåt, och 
till vilka delar det fortfarande finns förbättringspunkter i 
propositionen så att den på bästa sätt ska kunna tjäna 
uppnåendet av de mål som ställts upp.

I paneldebatten deltar: 
ansvarschef Marja Aho, Alko 
verkställande direktör Pasi Flinkman, Orkla Suomi 
Head of Human Rights Nina Norjama, Neste 
Chef för corporate responsibility Emilia Koski, Tokmanni 
Vice President Sustainability Excellence and Reliability 
Juha Erkkilä, Outokumpu 
Diskussionen modererades av Europaparlamentets vice 
ordförande Heidi Hautala (EFA, Gröna) och Josetta 
Nousjoki, ansvarschef för Rättvis handel rf.

Programspråk: finska, simultantolkning på engelska

16.15–17.00  
Ukraine’s reconstruction and future in Europe 
Arrangörer: Regionkommittén

Europeiska kommissionen och den ukrainska regeringen 
håller som bäst på att inrätta ett forum för återuppbygg-
nad i Ukraina för samordnandet av EU:s stöd. I diskus-
sionen granskar man i synnerhet hur EU:s städer och 
regioner kan hjälpa Ukraina att resa sig från krigets ruiner 
mot ett eventuellt EU-medlemskap.

I diskussionen deltar:

Ukrainas ambassadör i Finland Olga Dibrova 
Medlem i Europeiska alliansen av kommuner och regio-
ner Sari Rautio, Tavastehus 
Medlem i Europeiska alliansen av kommuner och regio-
ner Niina Ratilainen, Åbo 
Chef för Helsingforskontoret, Europeiska investerings-

banken J aani Pietikäinen

Moderator: Ulla Karvo, chef för EU-ärenden, Kommun-

förbundet

Programspråk: engelska, simultantolkning på finska



Program 24.-26.8.2022

Fredag 26

Hotel Radisson Blu Marina Palace

8.30–9.00
Dagen öppnas
Keynote-anförande 
Jutta Urpilainen, kommissionär med ansvar för internatio-
nella partnerskap
Programspräk: finska, simultantolkning på engelska

9.00–9.45
Finland som den drivande kraften för rättvis 
dataekonomi i Europa
Arrangör: Sitra
Data är en råvara som gömmer enorma möjligheter om vi 
bara kan utnyttja den ordentligt. Företagen kunde utveckla 
en ny slags affärsverksamhet och människorna skulle till 
exempel få bättre tjänster. Nu delas data inte, den är inte 
kompatibel och de centrala tjänsterna och infrastrukturen 
är koncentrerade till ett fåtal. EU har börjat lösa problemet 
med hjälp av ett stort regleringspaket. Vilka möjligheter 
erbjuder regleringen finländska företag och Europa? Hur ser 
man på saken i företagsvärlden i Silicon Valley? Kunde data 
vara välfärdsstatens räddning? 
Talare:
Jyrki Katainen, överombudsman, Sitra
Miapetra Kumpula-Natri, MEP (S&D, sd.)
Jyri Engeström, investerare, Yes VC
Kristo Lehtonen, direktör, temat Rättvis dataekonomi, Sitra
Moderator: Elina Ravantti, kommunikationsdirektör, Sitra
Programspråk: finska, simultantolkning på engelska

9.00–9.45 
Vad har EU för inverkan på de unga  
företagares bild av jordbruket?
Arrangör: Centralförbundet för lant- och skogsbruks-
producenter MTK
I paneldiskussionen deltar bland annat lantbruksföretaga-
ren Tero Sarkala och rådgivaren Christoffer Ingo, Svenska 
Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f.
Moderator: Tiina Perho, ledningens specialmedarbetare 
vid Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter

Programspräk: finska, simultantolkning på engelska.

10.00–10.45
Unga, värden och EU – könsminoriteters och 
sexuella minoriteters rättigheter och  
delaktighet i Europa
Arrangörer: Utbildningsstyrelsen, Europaåret för unga
I det rådande världsläget är det allt viktigare att försvara 
och främja europeiska värden såsom jämlikhet och mänskli-
ga rättigheter. I paneldiskussionen om Europaåret för unga 
behandlas ämnet med tanke på könsminoriteters och 
sexuella minoriteters rättigheter och delaktighet. Hur ser si-
tuationen ut i dagens Europa gällande könsminoriteters och 
sexuella minoriteters rättigheter och delaktighet? Hur kan 
man lösa utmaningar på olika nivåer och vilken roll har EU? 
Hur kan man konkret stödja och stärka könsminoriteters 
och sexuella minoriteters delaktighet i Europa? 
Talare: 
Alviina Alametsä, MEP (EFA, vihr.) 
Jukka Maarianvaara, jämställdhetsombudsman 
Bicca Olin, förbundssekreterare för Gröna unga 
Piki Rantanen, transaktivist och innehållsproducent 
 
Europeiska kommissionens anförande: Antero Kivinie-
mi, Senior Policy Officer, Europeiska kommissionen 
 
Moderator: Aale Päivinen, ordförande (SAKKI rf) och med-
lem från Europaåret för ungdomar styrgrupp 

Programspråk: finska, simultantolkning på engelska

Åbo stadsteater foajé

Arken, Åbo Akademi
11.00–12.30
Åland i Europa med gemensamma värden

Arrangör: Åbo Akademi 
I panelen diskuterar ledande politiker och forskare om 
Åland i Europa, genom de gemensamma och centrala vär-
den som förenar oss alla, framför allt i tider av internationell 
oro och globala problem. Tillställningen uppmärksammar 
Statsrådets donationsprofessur i forskning om självstyrelse 
och autonomi.

I panelen deltar: 

Ordförande och inledare: Allan Rosas, JD, JD h.c., PD h.c., 
domare i EU-domstolen 2002–2019 
Ålands Riksdagsledamot 2015 Mats Löfström 
Forskare, doktorand Susann Simolin, Ålands fredsinstitut, 
Åbo Akademi 
Europaparlamentariker Ville Niinistö (EFA, Greens) 
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas 
Blomqvist 
Lantråd Veronica Thörnroos, Ålands landskapsregering

Programspråk: svenska
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10.00–10.45
EU:s försvarsverktygslåda
Arrangörer: Finska ambassaden i Europeiska komissio-
nen, Europarlamentets kontor i Finland
Talare är bland annat Jonas Cederlöf (Europeiska kommis-
sionen/generaldirektoratet för försvarsindustri och rymd), 
direktör för internationella relationer Rasmus Hindren (Eu-
ropeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot), 
MEP Henna Virkkunen (EPP, kok.), MEP Eero Heinäluoma 
(S&D, sd.) och EU-delegationen Lotta Tuominen (Allianssi 
ry).
Försvarsdebatten modereras av Antti Peltomäki, påverkare 
och deltagare i EU-politik sedan länge 
 
Programspråk: finska, simultantolkning på engelska

11.00–12.00
EU-politisk statsministertentamen
Arrangör: Europa Forum i Åbo rf
Talare: 
statsminister Sanna Marin 
ordförande Petteri Orpo 
ordförande Riikka Purra 
finansminister Annika Saarikko 
Moderator: Markku Jokisipilä, chef för Riksdagsforsknin-
gscentralen, Åbo universitet
 
Programspråk: finska, simultantolkning på engelska

12.15–12.45
Connecting Europe – Turku one hour train 
as part of the Trans-European Transport 
Network (TEN-T)
Arrangör: Entimmeståget till Åbo Ab
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 wes-
tern 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.

Programspräk: engelska, simultantolkning på finska.

 11.00–12.00
EU-politisk statsministertentamen
Observera att detta evenemang äger rum på Radisson 
Blu Marina Palace Hotel, men du kan också följa direkt-
sändingen (livestream) i Stadsteaterns foajé Arrangör: 
Europa Forum i Åbo rf
Talare: 
statsminister Sanna Marin 
ordförande Petteri Orpo 
ordförande Riikka Purra 
finansminister Annika Saarikko 
Moderator: Markku Jokisipilä, chef för Riksdagsforsknin-
gscentralen, Åbo universitet
 
Programspråk: finska, simultantolkning på engelska 

12.00–13.00
Finlands traditionella Rysslandspolitik hör till 
en förfluten tid. Vad kommer i dess ställe?
Arrangör: Paasikivi-Samfundet i Åbo
Talare är utrikesminister Pekka Haavisto (UM) och under-
visningsminister Li Andersson (UKM) samt ambassadör 
René Nyberg. 
Moderator: arbetslivsprofessor Anders Blom (Åbo univer-
sitet)
 
Programspråk: finska, simultantolkning på engelska

13.15–14.00
Delas världsekonomin upp i block? –  
produktionskedjor, effektivitet och  
tillväxtutsikter
Arrangörer: Avdelningen för penningpolitik och forsk-
ning, Finlands Bank 
Kriget som inleddes av Ryssland, sanktionerna, leveran-
sproblemen och alla handelstvister har under den senaste 
tiden drabbat världsekonomin och den internationella 
handeln. Företagen blir tvungna att balansera mellan kos-
tnadseffektivitet och funktionssäkerhet och fundera över 
hur produktionskedjorna ska omorganiseras. Dessutom 
kan den tekniska utvecklingen inom många områden skilja 
sig åt mellan demokratiska och auktoritära länder. Panelen 
diskuterar hur dessa utvecklingstrender påverkar Finland, 
Europeiska unionen och världsekonomin. 
Panelister är
Ville Skinnari, utvecklings- och utrikeshandelsminister 
Petri Vuorio, direktör, Finlands Näringsliv EK 
Elina Björklund, verkställande direktör, Reima Oy 
Moderator är Iikka Korhonen, forskningschef, Finlands 
Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader (BOFIT).
 
Programspråk: finska, simultantolkning på engelska. 
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13.00-16.00
Utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik: 
“Grunderna när det handlar om Finlands  
säkerhet är i förändring”
Arrangörer: Försvarsministeriet, Utrikesministeriet, Fin-
lands krigsvetenskapliga samfund, Arktiska Föreningen 
i Finland, Finlands Atlantsällskap rf och Geopolitiska 
Föreningen i Finland rf 
Programmet består av keynote-presentationer och tre 
paneler. I den första panelen fördjupar vi oss i den militä-
ra säkerheten och förändringstryck som uppkommer för 
Finlands försvar som Nato-medlem. I den andra delen be-
handlar vi säkerheten och dess paradigm ur såväl Finlands 
som EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska perspektiv. Under 
den tredje panelen fokuserar vi på det globala säkerhetslä-
get och försöker greppa de viktigaste skiftande trenderna 
i det transatlantiska området. Vi diskuterar också hurdana 
effekter trenderna har i våra närområden och i det arktiska 
området. 
 
Finland i Nato och Nato i Finland
Keynote: försvarsminister Antti Kaikkonen
Paneldebatt: ambassadör Klaus Korhonen, Finlands de-
legation vid Nato, professor Juhana Aunesluoma, Helsing-
fors universitet, ledare forskare Matti Pesu, Utrikespolitiska 
institutet
Moderator: säkerhetsforskare Juha Pyykkönen, Finlands 
krigsvetenskapliga samfund
Programspråk: finska, simultantolkning på engelska

Geopolitics and European Security in Transition – to-
wards 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 Nina Vaskunlahti, 
Ministry for Foreign Affairs 
Programspråk: engelska, simultantolkning på finska.

Europa som en del av den globala ordningen
Paneldebatt: forskningsprofessor Timo Koivurova, Arktis-
ka Föreningen i Finland, understatssekreterare Kai Sauer, 
Utrikesministeriet och direktören för Estlands utrikespolitis-
ka institut Kristi Raik.
Moderator: direktör Mika Aaltola, Utrikespolitiska institutet

Programspråk: finska, simultantolkning på engelska

16.00-16.30
Slutord  
Europa-forum i Åbo

13.00-14.15 
Energipolitik, grön omställning och  
digitalisering 
Arrangör: Schuman-seura

I paneldiskussionen deltar bland annat ledamöter av 
Europaparlamentet Ville Niinistö (EFA, vihr.), Sirpa Pie-
tikäinen (EPP, kok.) ja Miapetra Kumpula-Natri (S&D, 
sd.).

Evenemanget modereras av Markku Jokisipilä, chef för 
Riksdagsforskningscentralen, Åbo universitet.

Programmet är öppet för alla i Hansatorget i Hansakvar-
teret (Universitetsgatan 20, Åbo).

Den här programpunkten kommer inte att livestreama.

Programspråk: finska

14.30-15.30 
Covid-19, klimatkrisen och Ukrainakriget – 
Hur den rådande världssituationen påverkar 
ungas mentala hälsa?
Arrangörer: Schuman-seura, Utbildningsstyrelsen

I paneldiskussionen deltar bl.a. Alviina Alametsä, MEP, 
Kim Kronström, specialistläkare i ungdomspsykiatri och 
psykiatri, Tommi Yläkangas, expert på påverkansarbe-
te, Nyyti ry, Elina Marjamäki, sakkunnig, Mieli Psykisk 
Hälsa Finland rf samt Anna-Maria Vänskä, erfarenhet-
sexpert, Koala gruppen.

Evenemanget modereras av Markku Jokisipilä, chef för 
Riksdagsforskningscentralen, Åbo universitet.

Programmet är öppet för alla i Hansatorget i Hansakvar-
teret (Universitetsgatan 20, Åbo).

Den här programpunkten kommer inte att livestreama.

Programspråk: finska

15.45-17.00 
Utrikes- och säkerhetspolitisk paneldiskus-
sion 
Arrangör: Schuman-seura
I paneldiskussionen deltar bland annat direktör Mika Aalto-
la, Utrikespolitiska institutet och EU-parlamentariker Henna 
Virkkunen (EPP, kok.) och Nils Torvalds (Renew, RKP.). 

Evenemanget modereras av Markku Jokisipilä, chef för 
Riksdagsforskningscentralen, Åbo universitet.

Programmet är öppet för alla i Hansatorget i Hansakvarteret 
(Universitetsgatan 20, Åbo).
Den här programpunkten kommer inte att livestreama.

Programspråk: finska
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