Utvecklingen ber inte om lov. Den tar för sig obönhörligt och bryter
ner gränser som troddes orubbliga. Det är ett läge som passar talangerna, de som lockas av förändringen. I Norden är Stockholm den stora
magneten – hit sugs de ambitiösa, gränsöverskridarna, den nya tidens
innovatörer och kapitalister.

Från Finland är flyttströmmen till Sverige stark, och statistik visar att
nya grupper börjat lämna Finland. I potentiellt värdeskapande representerar de miljarder euro.
Är det här en ödesfråga för Finland? Finns något sätt för Finland att
bli av med sina talanger och ändå ha dem kvar? Välkommen till ett
seminarium som vill höra din åsikt!

Talangernas marknad
P r o g r a m

Plats: Finlands ambassad, Gärdesgatan 11, Stockholm. Tid: 10 november 2016 kl. 14–18, följt av mingel med mat och dryck.
Arrangörer: Finska Akademien, Finlands ambassad, Finsk-svenska handelskammaren, Tankesmedjan Magma.

Välkomstord: Mikael Antell, Finlands chargé d’affaires i
Stockholm, och Titti Hammarling, Finska Akademiens
ordförande. Moderator: Jesper Brandt.
T e ma 1: Va d ä r d e t s o m h ä n d e r ?
Lennart Koskinen, forskare, svenska regeringens
värdegrundsdelegation: Sverige i dag. Risto E.J. Penttilä,
vd Finlands Centralhandelskammare: Finland i dag. Maria
Rankka, vd Stockholms Handelskammare: Stockholm i dag.
Kaisa Kepsu-Lescelius, forskare, tankesmedjan Magma:
Så flyttar Finlands talanger
T e ma 2 : Va r f ö r fly tta d e v i ?
Samtal med IT-entreprenören Simon Finne, läraren Fanny
Örså och förre näringsministern på Åland Fredrik Karlström.

T e ma 3 : va d b o r d e v i g ö r a?
Samtal med Bi Puranen, forskare, Institutet för framtidsstudier,
Lars Rosenblad, vd kommunikationsbyrån Morgan Digital,
Laura Hartman, ordförande svenska regeringens tillitsdelegation, Juhana Vartiainen, forskningschef och riksdagsman,
och Tove Bångstad, fondchef.
T e ma 4 : R e akt i o n e r & i d é e r
Kommentarer och förslag av seminariets deltagare.
T e ma 5 : Slutk o mm e n ta r e r
Sammanfattande kommentarer av Kjell Skoglund, vd Finsksvenska handelskammaren, och Titti Hammarling, ordförande
Finska Akademien.

Finska Akademien: Oberoende Stockholmsbaserad akademi vars ledamöter har finländsk anknytning. Finlands ambassad: Finska statens diplomatiska beskickning i Sverige.
Finsk-svenska handelskammaren: Handelskammare vars mål är främja export från Finland till Sverige och hjälpa företagen i detta syfte. Magma: Partipolitiskt obunden Helsingforsbaserad
tankesmedja som arbetar för ett tvåspråkigt Finland.
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Anmälan tas emot av Finsk-svenska handelskammaren. Vänligen använd denna l ä n k !

Bl a nd de me dv e rk a nde

Mikael Antell

Jesper Brandt

Född i Vasa. Tillträdde som
minister på Finland ambassad
i Stockholm 2013, för närvarande Finlands chargé d’affaires
i Sverige. Tidigare posteringar
i Santiago de Chile och Köpenhamn. Nordist sedan barnsben
med stort intresse också för den
latinamerikanska kulturen och
det spanska språket. Tidigare
fotbollskarriär i Vasa IFK. Följer
på fritiden ivrigt sönernas fotbollslag i Djurgårdens IF.

Född i Grankulla. Skickades
– efter roller som reporter,
nyhetsuppläsare, nyhetschef och
producent inom radio och TV hos
Yle – till Sverige som Nordenkorrespondent, utan att återvända.
Bytte journalistiken mot PR- och
företagskommunikation. Är i
dag vd på King Street PR. Äger
tillsammans med sin syster en
industrikoncern och är styrelseledamot i företag med verksamhet i Finland, Estland och Kina.

Simon Finne

Titti Hammarling

Född i Vasa, studerade i München
och Brighton och tog sin MBA vid
Warwick Business School, UK.
Var finanschef på Hjärt-Lungfonden, arbetade därefter för SEB
som bland annat fondchef och
chef för Institutionell förvaltning.
Sedan Nordenchef för i tur och
ordning Aviva Investors, Credit
Suisse och Amundi, Europas
största kapitalförvaltare. Morgondopp i havet året runt hör till
de dagliga nöjena.

Uppväxt i och kring Jakobstad.
Startade sitt första företag
som 16-åring med fokus på med
webbutveckling. Grundade under
studierna i teknisk fysik vid
Chalmers det företag, Loopon,
som i dag är ledande i Norden
på att bygga mjukvara åt hotell
i syfte att mäta och förbättra
gästnöjdheten. Deltar ofta som
frivillig när finländsk militär övar
tillsammans med internationella
trupper.

Uppvuxen i Kristinestad. Har
byggt upp flera konsultverksamheter. Lång erfarenhet
från internationell rekrytering,
tidigare ordförande för Sveriges
branschförening för Executive
Search-Konsulter ESK. Numera
Managing Partner för den
svenska verksamheten i AIMS
International. Är också konstnär,
många internationella utställningar. Grundande ledamot av
Finska Akademien och nuvarande
ordförande.

Lennart Koskinen
Född i Åbo, etikdoktor och
föreläsare, ledarskapscoach och
hängiven seglare. Tidigare biskop
i Visby stift med Svenska kyrkan
i utlandet. Ledamot i svenska
regeringens värdegrundsdelegation. Medlem i nätverket World
Religious Leaders. Har skrivit en
lång rad böcker, arbetar nu med
en bok om den svenska värdegrunden. Hängiven försvarare av
interkulturella möten och inte
minst det finländska kulturarvet
i Sverige.

Risto E.J. Penttilä

Bi Puranen

Maria Rankka

Född i Björneborg, släkt från
Österbotten. Filosofie doktor
från Oxfords universitet. Har
som forskare och politiker drivit
olika samhällsdebatter. Grundade
partiet Ungfinnarna, som han
representerat i riksdagen. Vd
för Näringslivets Delegation EVA
2002–2010, därefter för Centralhandelskammaren i Finland.
Ordförande för Finlands squashförbund. Har vunnit Finlands cup
i fotboll och varit kapten i Oxford
universitets ishockeylag.

Född i Umeå. Docent i ekonomisk
historia. Var programledare i
”Kvitt eller dubbelt”, chefredaktör för Nationalencyklopedin.
Sedan 1996 generalsekreterare i World Values Survey, som
kartlägger värderingar i olika
kulturer. Ansvarig för the Nordic
Hub, Senior Research Fellow på
Institutet för Framtidsstudier.
Under många år verksam i den
franska forskar- och företagsbyn
Sophia Antipolis utanför Nice.

Uppvuxen i Tierp. Statsvetare,
har genomgått Stanford Executive Program. Var förste vice
ordförande i Moderata ungdomsförbundet. Tog från konsultföretaget Prime PR steget till vd
för Stiftelsen Fritt Näringsliv/
Timbro. Sedan 2010 vd för Stockholms Handelskammare. Styrelseledamot i Stockholmsmässan,
Trafikverket, Business Sweden
och Pop House. Väletablerad
skribent och samhällsdebattör.

Tove Bångstad

Kaisa Kepsu-Lescelius

Laura Hartman

Fredrik Karlström

Född i Helsingfors. Docent
i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Närmare 20 års
erfarenhet av egen forskning och
ledarskap inom välfärdspolitiska
frågor på IFAU, Statskontoret,
SNS och Försäkringskassan.
Ordförande för den svenska
regeringens tillitsdelegation,
ledamot i kommissionen för
jämlik hälsa och tidigare i bland
annat Finanspolitiska rådet. Gillar tidiga löpturer längs Fyrisån
i Uppsala.

Uppvuxen på Åland, flyttade
till Sverige vid 16 års ålder. Har
arbetat som helikopter- och flygplanspilot i Los Angeles. Är före
detta vd för ett flygbolag och före
detta näringsminister på Åland.
Tackade nej till livslång ”politikerpension”. Är i stället helhjärtat tillbaka som företagare och
entreprenör. Älskar förändring
och bygger stora hus på fritiden,
hellre än att gå på gym.

Tvåspråkig finländare född i
Helsingfors, uppvuxen i Esbo.
Kultur- och urbangeograf.
Utredningsansvarig på Tanke
smedjan Magma. Har arbetat
med nordiskt forsknings- och
utbildningssamarbete och
forskat vid Helsingfors universitet om de svenskspråkigas
migration, minoritetsfrågor och
stadsregioners attraktivitet i
Europa. Gillar motion och håller
elitnivå i basket.

Lars Rosenblad

Kjell Skoglund

Född i Pargas. Har varit chefredaktör för Vasabladet och
Nya Åland. I dag företagare och
kommunikationskonsult, del
ägare och vd på Morgan Digital
som digitaliserar kommunikation.
Skriver en bok om Österbottens
näringsliv. Har arbetat i Ekenäs,
Helsingfors, Mariehamn och
Vasa, och följt med flyttningsrörelsen från Finland till Sverige
både som journalist och arbetsgivare. Motionerar och läser.

Född i Kristinestad, verksam
inom olika nordiska organisationer i Vasa, Oslo och Helsingfors,
därefter marknadsföringschef
och senare generalsekreterare
vid Pohjola-Nordens förbundskansli i Helsingfors. Tillträdde
som vd för Finska-svenska
handelskammaren i Stockholm
i början av 2015. Har de senaste
tio åren förhandlat fram 500
sponsorkontrakt med företag i
Finland och Sverige.

Juhana Vartiainen

Fanny Örså

Född i Helsingfors. Doktor i
nationalekonomi, samhällsdebattör. Har i Sverige varit chef för
Fackföreningsrörelsens Institut
för Ekonomisk Forskning och
forskningschef för Konjunkturinstitutet, i Finland överdirektör för Statens ekonomiska
forskningscentral. Var medlem
i socialdemokratiska partiet i
Finland, tills han 2015 valdes in i
riksdagen som representant för
Samlingspartiet.

Uppvuxen på ön Rosala i Åbolands
skärgård. Pedagogie magister
från Åbo Akademis lärarutbildning i Vasa. Arbetade i tre år
som klasslärare i Helsingfors
innan flytten till Sverige för två
år sedan. Är i dag klasslärare på
Gripsholmsskolan i Mariefred, en
friskola med tydliga finländska
influenser och 70 procent av
lärarkåren från Finland. Uppskattar sitt yrkesval och vaknar
alltid glad!

