Tulevaisuusvaliokunnan sihteeristö

27.4.2022

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta VNS 1/2022 vp
Asiantuntijasuunnitelma/yhteenveto 22.4. keskustelusta mukaan lukien
sähköpostilla kokouksen jälkeen tulleet ehdotukset
Alla olevien aiheiden lisäksi valiokunta keskusteli myös asiantuntijoiden sukupuolijakaumasta (tavoitteena
tasapuolisuus). Siniset kohdat/tahot/henkilöt on ehdotettu 22.4. kokouksen jälkeen sähköpostilla, ja
valiokunnan ja valiokunnan on lienee syytä kuulla .

Huom! Tämä on listaus siitä, keiltä kaikilta lausuntoja pyydetään. Kaikilta ei välttämättä lausuntoa saada
näin lyhyessä ajassa, tai kutsuttu henkilö/taho voi ehdottaa sijalleen toista lausunnon antajaa.
Pe 22.4.2022 kello 10 - 11 (Etäkokous)
• tietokirjailija Timo Soini
Ke 27.4.2022 kello 9 – 11 (M-tila):
• Puolustusvoimat: Valiokunta on kiinnostunut siitä, miten liittyminen Natoon tai vaihtoehtoisesti
liittymättä jättäminen vaikuttavat Suomen turvallisuustilanteeseen.
• Supo
• Suomen pankki (talouteen liittyvät uhkakuvat)
Pe 29.4.2022 kello 9 – 11 (M-tila tai oma kokoushuone – pidennetty läsnäolokokous, mutta tila ratkeaa
myöhemmin)
• Baltian maiden kokemukset Natosta (Hybrid CoE:n asiantuntijoita):

o Viro: Henrik Praks - henrik.praks@hybridcoe.fi
o Liettua: Viktorija Rusinaite - viktorija.rusinaite@hybridcoe.fi
o Latvia: Arnis Snore - arnis.snore@hybridcoe.fi
•
•
•

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus (Hybrid CoE)
Kyberturvallisuuskeskus
Huoltovarmuuskeskus

Ke 4.5. 2022 kello 9 – 11 (M-tila)
• UM
• Muut kuultavat selvityksen alla (presidentin aikataulun muutos siirsi kaikkia muitakin kuultavia)
Kirjallisesti (4.5. mennessä)
Tulevaisuusvaliokunta pyytää lausuntoanne siitä, minkälaisia koronapandemian ja Ukrainan sodan
jälkeisen ajan vaihtoehtoisia turvallisuuteen vaikuttavia kehityskulkuja voidaan hahmottaa 15-20
vuoden aikajänteellä. Tarkemmin sanoen, mistä ilmiöistä nämä kehityskulut koostuvat ja
minkälaisiin vaihtoehtoisiin tilanteisiin mainittujen ilmiöiden yhdistelmät voisivat johtaa
maailmantaloudessa:
• professori Kari Liuhto/Pan-Eurooppa Instituutti,
• toimitusjohtaja Aki Kangasharju/Etla,
• VATT
• Vesa Vihriälä
• Sixten Korkman

Tilastokeskus: Tulevaisuusvaliokunta on kiinnostunut siitä, miten ukrainan sota vaikuttaa Suomen
tuontiin ja vientiin arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan tilastoinnin näkökulmasta
Tulevaisuusvaliokunta pyytää lausuntoanne siitä, minkälaisia koronapandemian ja Ukrainan sodan
jälkeisen ajan vaihtoehtoisia turvallisuuteen vaikuttavia kehityskulkuja voidaan hahmottaa 15-20
vuoden aikajänteellä. Tarkemmin sanoen, mistä ilmiöistä nämä kehityskulut koostuvat ja
minkälaisiin vaihtoehtoisiin maailmanjärjestyksiin/ geopoliittisiin tilanteisiin mainittujen
ilmiöiden yhdistelmät voisivat johtaa:
• Suurlähettiläs Mikko Hautala (USA:n ja Naton tulevaisuus)
• UPI
• Aleksanteri-instituutti
• Eurooppa-tutkimuksen keskus (HY)
• Risto E. J. Penttilä/Nordic West Office
• Veli-Pekka Tynkkynen, energiapolitiikka, hybridivaikuttaminen
• Teivo Teivainen, Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori
• Tarja Väyrynen, Yhteiskuntatieteiden professori, rauhan- ja konfliktintutkimus
• Heikki Patomäki, Helsingin yliopisto
Valiokunta on kiinnostunut kuulemaan sotateknologian tulevaisuudesta ja sen vaikutuksesta
Suomen turvallisuuteen.
• Jarno Limnéll,
• Pekka Appelqvist (Matine)
• Risto Linturi (Radikaalit teknologiat näkökulma)
• Catharina Candolin
Turvallisuustilanteen muutos rauhan edistämisen näkökulmasta:
• Laura Lodenius, Rauhanliiton toiminnanjohtaja
• Sadankomitea
• Suomen Punainen Risti
Valiokunta on kiinnostunut kuulemaan Vuonna 2014 julkaistun Russian as a Neighbour -raportin
(TUVJ 9/2014) kirjoittajilta kommentit Venäjän tulevaisuuteen (2014-raportin pohjalta).
• Hanna Smith
Turvallisuustilanteen muutoksen vaikutukset ilmastoon ja ympäristöön
• Emma Hakala, Ulkopoliittinen instituutti: Ilmastoturvallisuus, ympäristöturvallisuus,
konfliktienjälkeinen yhteistyö
• Helmi Räisänen, väitöskirjatutkija, ympäristöpolitiikka ja kokonaisturvallisuus
• Olli Tammilehto, vapaa tutkija ja kirjailija, rauha ja ympäristö, olli@tammilehto.info
Turvallisuustilanteen muutoksen vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan. Valiokunnassa
keskusteltuja teemoja ovat muun muassa huoltovarmuus, talous, työllisyys, tasa-arvo, henkinen
kriisin kestävyys, (henkilökohtainen ja yhteiskunnallinen) resilienssi, luottamus ja toivon
näkökulma.
• Patrizio Laina, STTK: työmarkkinat, makrotalous
• Anni Marttinen, Soste
• Anna Elomäki, Tampereen yliopisto: talous ja tasa-arvo, konfliktin vaikutukset tasaarvokysymyksiin
• Kati Turtiainen. Yliopistonlehtori Jyu (Huoltovarmuus)
• Merja Rapeli. Työskentelee STM:ssä väestön suojelun ja valmiusasioiden parissa.)
• Piispa Seppo Häkkinen, Suomen evankelisluterilainen kirkko

Lasten ja nuorten näkökulma turvallisuuden tulevaisuuteen
• Opetushallitus ja OKM, kriisiaikojen koulutusjärjestelyt Suomessa
• Elina Pekkarinen, Lapsiasiavaltuutettu
• johtava asiantuntija Esa Iivonen, MLL, Kriisiaikojen lapsivaikutukset
• Pelastakaa Lapset, lapset kriiseissä ja kriiseihin varautumisessa
Valiokunta on kiinnostunut muuttuneen turvallisuustilanteen merkityksestä rajayhteistyölle?
• Merenkurkun neuvosto
• Pohjoiskalotin neuvosto
To 5.5. 2022 kello 13 – 14 (tila selviää myöhemmin)
• TP Sauli Niinistö
Pe 6.5.2022 kello 10 - 11: (M-tila)
• PM Sanna Marin, valmistava keskustelu
Ke 11.5.2022 kello 9 – 11 (oma kokoushuone) Yksityiskohtainen käsittely

