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Tasks of Committee for the Future

• Responding to the Government’s Future reports and Agenda2030 
reports

• Issuing statements to other committees (regarding governmental 
bills, legislative initiatives, etc.)

• Keeping up to date with research and development in future’s 
studies and foresight

• Organizing and coordinating parliamentary Technology Assessment 
(TA)

• Exploring emerging issues via own commissioned projects: 
research, studies

• Developing new innovations for democratic processes and political
decision making



Activities during the electoral cycle

Year One: Focus Areas
• Expert hearings (national

foresight ecosystem)
• Open meetings with

stakeholders
• First Committee statement

on Govrenments annual
report : ”killing” or
keeping old resolutions

• First Committee visits
(Finland and Europe)

• First Focus Areas

Year Two: Own research projects and reports
• Expert hearings
• Open meetings with stakeholders
• More Committee statements
• Longer Committee visits (outside Europe)
• First comissioned research projects and reports
• More focus areas

Year Three: Committee Reports
• Expert Hearings
• Open meetings with

stakeholders
• Committee Agenda2030 

Report: new resolutions
• First Committee Future Report: 

new resolutions
• More comissioned reseach

reports and projects
• More focus areasYear Four: Towards elections

• Expert hearings
• Open meetings with stakeholders
• More Committee statements
• Second Committee Future Report: new

resolutions
• More comissioned research projects and reports





Vahvojen vallan venäjä –skenaario
Venäjä 2017: Kolme skenaariota -Raportti (TuVJ 2/ 2007)

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Document
s/tuvj_2+2007.pdf

• Vahva, suuriin energiayhtiöihin, puolustusvoimiin ja salaiseen poliisiin tukeutuva 
eliitti pitää valtaa Venäjällä. Eliitti pystyy ylläpitämään varsin korkeaa elintasoa 
energian vientitulojen varassa, vaikka talouden pohja ei monipuolistu. Keskiluokkaan 
kuuluvan elintaso ja muut elinolosuhteet riippuvat paljon siitä, kuinka lojaalisti hän 
palvelee eliittiin kuuluvia. Suuri osa väestöstä elää niukasti vaihtotalouteen 
tukeutuen. Kansalaisten oikeusturva ja varsinkaan tasavertainen kohtelu oikeudessa 
ja henkilökohtaisessa turvallisuudessa ei toteudu. Valtaa pidetään yllä kansallisia 
arvoja ja kansallista turvallisuutta korostaen. Eliitti on kääntänyt kritiikin itseään 
kohtaan vihaksi toisia kansoja kohtaan sekä maan sisällä että ulkopuolella. 
Viranomaiset ruokkivat aktiivisesti epäilyjä siitä, että ulkomaiset kansalaisjärjestöt 
uhkaavat järjestystä ja venäläisyyttä. Sotia Etelä-Kaukasiassa ja muualla käydään 
isänmaallisessa hengessä venäläistä väestöä puolustaen. Keski-Aasiaa ja Ukrainaa 
pyritään salaisen poliisin operaatioin pitämään Venäjän valtapiirissä. Valko-Venäjän 
kanssa on rakennettu tiivis valtioliitto. Tiedotusvälineet ovat eliitin hallinnassa. Eri 
mieltä olevat vaiennetaan.

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_2+2007.pdf


Esimerkki siitä, miten tietoa tehtiin ja tuotettiin mullistusten aikana:

• Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä:

• https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2020.pdf

• Pandemiateknologiat

• https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_4+2020.pdf

• Miten hyvin ennakointijärjestelmä toimi? 

• https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_6+2020.pdf

Tekoälypilotti

• Tekoälylinkki:

• https://www.youtube.com/watch?v=Rvz77KegG_A

• Löytyy myös Tulevaisuusvaliokuntien maailmankokouksen sivuilta:

• https://www.eduskunta.fi/EN/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/Pages/The-World-Summit-of-
the-Committees-of-the-Future.aspx

• Artikkeli siitä, miten tekoälypilotti tehtiin:

• https://www.eduskunta.fi/EN/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/Documents/Linturi_Speech.pdf
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