
 
 
TISDAG 18.9.2018 

9.00 - 10.00  Registrering 
10.00 - 10.15  Öppningsord avdelningschef Antti Neimala, arbets- och näringsministeriet 
  Programvärdar är Susani Mahadura & Yagmur Özberkan 
10.15 - 12.00  Invandringens och integrationens nuläge, specialforskare Pasi Saukkonen, Helsingfors stad 
  On participation and integration, Zrinka Bralo, Migrants Organise UK 
  Musikprogram 
12.00 - 13.00  Lunch 

PROGRAMFILER          * på engelska 

Kl. Mottagning Välfärd och boendet Delaktighet Utbildning: Sysselsättning 

13.00 - 
13.45 

Uttagningsresor för 
kvotflyktingar 

Integrationslagen 
kommer, är du redo? 

Jag har rätt att delta ...  Reducing blind spots of 
education*  

Företagande bland 
invandrarna och andra 
sätt att sysselsättas 

13:55 - 
14.40 

Från flyktinglägret till ett 
nytt hemland 

Stöd för boendet Invandraren som en del av 
handlednings- och 
rådgivningstjänsterna 

Tämj 
språkmedvetenheten  – 
inledning 

Exciting examples of 
employment* 

14.50 - 
15.35 

Ett kommunperspektiv på 
integrationen 

Social housing initiative in 
Antwerp* 

Pitchning av 
delaktighetspraxis! 

Tämj den språkliga 
medvetenheten – 
verkstad 

Bort med fördomarna och 
anställningsmobbningen 
på arbetsplatserna 

 
16.00  Finlands framtid: säkerhet genom dialog, sakkunnig Hussein al-Taee, Crisis Management Initiative och Miriam Attias,  
  Naapuruussovittelun keskus 
  En titt på nästa dags program och inbjudan till kvällsprogrammet  
16.30  Programmet slut för dagen 
17.00 - 20.00  Kvällstillställning, Finlands Flyktinghjälps årets integrationsgärning – utmärkelsen delas ut. Kvällstillställning organiseras av 
  Moniheli ry, Finlands Flyktinghjälp och närings-, trafik- och miljöcentralen.



 
 
ONSDAG 19.9.2018 

8.00 - 8.45  Registrering 
9.00 - 10.00  Dagens öppningsord, Susani Mahadura & Yagmur Özberkan 
  Beslutsfattarpanel medverkande  
  inrikesminister Kai Mykkänen, arbetsminister Jari Lindström,  
  Helsingfors stads biträdande borgmästare Pia Pakarinen, stadsdirektören i Vanda Ritva Viljanen,  
  riksdagsledamot Ville Skinnari, verkställande direktör Tuomas Martikainen, Migrationsinstitutet  

PROGRAMFILER                          * på engelska  

Kl. Mottagning 
 

Välfärd och boendet Delaktighet Utbildning Sysselsättning 

10.15 - 
11.00 

Betydelsen av tidig 
integrering 

De papperslösa Vems integration, vems 
delaktighet?  

Lyckas med vägledningen!  
-panel 

En landsbygd med många 
sysselsättningsmöjligheter  

11.10 - 
11.55 

Att identifiera sårbarhet i 
mottagningsfasen 

Servicestyrning till social- 
och hälsovårdstjänsterna 

Benchmarking good 
practices in the European 
level* 

Identifiera kompetens – 
snabbdejt med olika 
modeller 

Talents – internationella 
experter  

12.05 - 
12.50 

Välbefinnande från 
hobbyer 

Spelifiering och 
digitalisering av servicen 

Påverkan utan gränser Pitchning: Innovationer 
inom utbildning för 
invandrare 

Presentation av goda 
praxis 

 

13.00 - 14.20  Lunch 
14.30 - 16.00  Utmaningar av migration och integration i närmaste framtiden, verkställande direktör Tuomas   
  Martikainen, Migrationsinstitutet   
  Översikt av framtidens migration, Paula Laine, johtaja, Ennakointi ja strategia, SITRA  
  Optimising the use of EU-funding on integration, European Commission 
  Avslutningsord 

 

 



 
 
 Varmt välkommen önskar:  

 
Moniheli ry 
Monika-naiset liitto ry 
Nicehearts ry/ Naapuriäidit 
Justitieministeriet/ Delegationen för etniska relationer 
Social- och hälsovårdsministeriet / Social- och hälsoorganisationernas 
understödscentral (STEA) 
Röda Korset 
Suomen Venäjänkielisten keskusjärjestö 
Arbets- och näringsministeriet / / Kompetenscentret för integration av 
invandrare/ Gruppen för integration av invandrare 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland: Styrka från organisationer 
inom integration -projekt, kotoutumisentukena.fi - e-tjänst, Finland – mitt 
hem -projekt, Tukena -projekt 
Vanda stad / Tsempataan yhdessä -projekt 

 

 
Esbo stad 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna 
Familia ry 
Hanken och Helsingfors Universität 
Helsingfors stad / Helsingfors vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto / 
Näringsavdelningen / Kultur - och fritid / Helsingfors för 
invandrarungdomar -projekt 
Kommunförbundet 
Lahtis stad / Osallisuus ja hyvinvointipalvelut, Alueellinen 
integraatiopalvelupiste Alipi, Suomi taskussa – menetelmiä kielen 
oppimiseen - projekt, LIIRA – Liikettä ilman rajoja –projekt 
Vi läser tillsammans nätverk 
Jord- och skogsbruksministeriet / Landsbygdsnätverkstjänster / 
Landsbygdsverket / Fonden för EU-bistånd till de sämst ställda FEAD, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
 


