
 

   ANSIOLUETTELO 

   1.11.2017 

 
 

Täydellinen nimi  

 Myllylä, Yrjö Mauri Antero 
 

Syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, asuinpaikka 

 Syntymävuosi 1965, syntymäpaikka Oulu 

 Suomen kansalainen 

 Nykyinen asuinpaikka Salon kaupunki  
 

Suoritetut tutkinnot ja oppiarvot  

 Yhteiskuntatieteiden tohtori (viimeisin ensin), Joensuun yliopisto (nyk. Itä-Suomen yliopisto),  

pääaine yhteiskuntakuntamaantiede (ja tulevaisuuden tutkimus), 5.2.2008 Joensuu  

 Yhteiskuntatieteiden maisterii, Joensuun yliopisto, pääaine suunnittelumaantiede, sivuaineet 

yhteiskuntapolitiikka ja kansantalous. 

 Ylioppilas, Merikosken lukio, 1984, Oulu. 
 

Kielitaito 

 äidinkieli: Suomi 

muu kielitaito: englanti  (tyydyttävä),  ruotsi (perusteet, ns. virkamiesruotsi  suoritettu), saksa 

(perusteet), venäjä  (lukutaito). 

Vierailuja opiskelun, työn ja matkailun merkeissä useissa maissa, Euroopassa, Pohjois-

Amerikassa, Afrikassa ja Venäjällä. Työkielenä englanti.  
 

Nykyinen työtehtävä 

 Erikoistutkija, RD Aluekehitys Oy, Meriusva 5, 02320 Espoo, työsuhde alkoi 7.5.1996.  

 Erikoistutkija, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, Rehtorinpellonkatu 3, 2500 Turku. 

Projektikohtaisia työsuhteita tai toimeksiantoja 1.8.2010 alkaen.  
 

Aiempi työkokemus 

 Itä-Suomen yliopisto, 07/2004-12/2007, Tutkija 

 Helsingin kaupunki, 06/2002-03/2033, Ennakoinnin asiantuntija 

Osaamispääoman Online-hankkeessa osaamistarpeiden ennakointia vuoteen 2015. 

 Lapin yliopiston Muotoilu- ja yrityspalvelu, 10/1995 – 05/1997, Projektipäällikkö 

Logistiikka-alan projektien koordinointi. Mm. Logistiikka Barentsin alueella kurssin vetäminen, 

Sallan rajaan liittyvät avaamistoimet, erityisesti Valkoisen Meren messut 1996 ja 1997. 

 Viatek Tapiola Oy, nyk Ramboll Finland, Espoo, 05/1989–05/1994, Suunnittelija 

Suurten liikenne- ja liikennejärjestelmähankkeiden vaikutusselvitykset ja metodien kehittäminen. 

Useita käytäväkehittämisprojekteja, mm. E18 kansainvälinen kehittämisprojekti Matkalla 

Pietariin, Nelostievisio- ja kehittämisprojekti, Hailuodon liikenneyhteyksien kehittämisen 

tarveselvitys ja kiinteän ja lauttayhteyden vaikutukset saaren yhdyskuntakehitykseen Suomen 

ensimmäisenä YVA-lain mukaisena sovelluksena. yms. 

 Oulun kaupunki, 1985-1986. 
 

Tutkimusrahoitus ja tutkimustyön ohjaus- ja johtamiskokemus 

 Jenni ja Antti Wihurin säätiön rahoitus hankkeelle 2013 ”Arktisen toimintaympäristön vahvat 

ennakoivat trendit logistiikan kannalta ja Suomen liiketoimintamahdollisuudet logistiikassa” 

(työryhmän johtaja). 

 Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen tulevaisuus, Suomen Akatemian Muuttuva 

Venäjä –tutkimusohjelman rahoittama hanke 2004-2007 (työryhmän itsenäisen osioin toteuttaja ja 

hankesuunnitelman kirjoittaja).  

 Suomen Akatemian kenttätyörahoitus 2006, 2007 (hakija) 

 Suomen tietokirjailijat –rahoitus 2009: Delfoi-menetelmä aluekehittämisen välineenä. 

 EU:n Blue Sky –ohjelman rahoituksella konsortion maajohtaja ja koko konsortion raportoinnista 

vastaava 2011: ”IKNOW-hanke”, mukana Suomi, Iso-Britannia, Saksa, Tsekki ja Israel. 

 Useiden Kauppa- ja teollisuusministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön, Maa- ja 

metsätalousministeriön ja Sisäasiainministeriön, ely-keskusten sekä yliopistojen ja 

ammattikorkeakoulujen tilaamien tutkimus- ja selvitysrahoitushakemusten tekijä ja toteutuksen 

työryhmän johtaja (ks. julkaisuluettelo).  

 Seuraavien väitöskirjojen virallinen ohjaaja: Hanna Alila 2013 (University of Oulu) 

 Väitöskirjan virallinen esitarkastaja: Vesa Valtonen 2010 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 

”Turvallisuustoimijoiden yhteistyö operaativis-taktillisesta näkökulmasta) 

 Seuraavien väitöskirjojen ohjaaja avoimen Delfoi-korkeakoulutuksen puitteissa: Aila Paaso 

2007, väitöskirja 2009 Lapin yliopisto; Kimmo Laakso 2009, väitöskirja 2010 Tampereen 

https://yrjomyllyla.wordpress.com/cv-of-dr-yrjo-myllyla


teknillisessä yliopistossa; lisensiaattityön ohjausta, Mika Perttunen 2010, Lapin yliopisto; Jon 

McEwan, kansainvälisen maantieteen maisterikoulutuksen työn ohjaus 2012-2014, Itä-Suomen 

yliopisto. 
 

Opetusansiot ja -kokemus (täydennetään tarvittaessa opetusportfoliolla)  

 Johtamis- ja kouluttajakoulutusta Suomen armeijassa.  

 Jatkuvaa luennointia tutkimushankkeiden tulosten välittämiseksi yliopistojen ja muiden 

toimijoiden tilauksesta. Esimerkiksi Aalto-yliopisto 2017 ja 2014, Työterveyslaitos 2015, Oulun 

yliopisto 2014-2015, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2014 ja 2012. 

 Useita luennointipyyntöjä vuosittain Tieteiden talolle eri tilaisuuksiin vuodesta 2008, mm. 

vuonna 2017 kaksi kertaa, mm. EU:n tulevaisuudesta ja Facebook-ryhmien tulevaisuudesta, 

vuonna 2016 mm. Paavo Lipposen kanssa Arktisesta ulottuvuudesta jne. 

 Tulevaisuusvaliokunnan valiokuntaneuvoksen epävirallinen kirjallinen lausuma ns. 

Lähialueyhteistyöseminaariesitelmästä Pietarissa 2005, että esitykseni oli paras esitelmä, 

Tulevaisuusvaliokunnan neuvonantaja ja esitelmöitsijä 2005, 2009, 2012. 

 Avoimessa Delfoi-menetelmän ja tulevaisuuden tutkimuksen korkeakoulussa useiden Delfoi-

gradujen ja tutkimusten ohjausta vuodesta 2005. 
 

Palkinnot ja huomionosoitukset  

 Euroopan unionin parhaimman alueellisen ennakointikäytännön kehittäjä tilaajayhteistyössä 

Varsinais-Suomen ely-keskuksen kanssa. Arvionnin suoritti YK:n ILO:n Torinossa sijaitseva 

koulutuskeskus vuonna 2010. Asiasta mm. Futuuri 3/2011 ja Futura 4/2012 (referee-artikkeli: 

Suomalainen ennakointikulttuuri menestyy eurooppalaisessa vertailussa 

http://www.doria.fi/handle/10024/93163 ). 
 

Muut tieteelliset tai akateemiset ansiot  

 Kutsu luennoimaan Maailmanpankin Learning Forum tapahtumaan Washingtoniin maaliskuussa 

2017 aiheesta: Non-motorized Transport: Walking and Cycling in all Climates and Environments. 

 Suomen Maantieteellinen Seura ry:n toiminnantarkastaja vuodesta 2014 

 Tulevaisuuden tutkimusseura ry:n jäsen ja mm. hallitukseen kutsuttu luennoitsija 2013 Strong 

Prospective Trend –käsitteestä, jonka ensimmäinen tieteellinen rahoitus tuli vuonna 2013 

Myllylän johtamalle tutkimusryhmälle Wihuri-säätiöltä. Taustalla Thulen, Oulun yliopiston, 

VTT:n, OAMK:n ja TEKESin SMARCTIC-hankkeessa tuotettu perusaineisto. 
 

Tutkimustyön tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

 Noin 200 painettua julkaisuja, joista noin 100 tutkimusraporttia tai tieteellistä artikkelia ja 100 

populaari-artikkelia / asiantuntija-artikkelia. Koko julkaisuluettelo linkissä 

https://yrjomyllyla.wordpress.com/cv-of-dr-yrjo-myllyla/ (31 sivuinen, 15 tärkeintä 

ensimmäisellä sivulla). 

 Ennakointitutkimuksissa on käytetty ansiokkaasti mm. internetiä tulosten levittämiseen, esim. 

Arktisen meriteknologian ennakointihanke, www.amtuusimaa.net.  

 Pohjoisen ympäristötutkimusohjelmien suuntaaminen. Esim: Myllylä, Yrjö (2012). Pohjoisen 

tutkimuksen erityiskysymykset – NorNet verkoston / Luonnonvara- ja ympäristöalan ennakointi 

vuoteen 2025. Northern Research and Innovation Platform, NorNet-verkosto, Thule-instituutti, 

Oulun yliopisto. Loppuraporttiluonnos 7.3.2012. NorNet-verkoston kumppanit Oulun yliopisto,   

Ilmatieteen laitos,  Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen 

ympäristökeskus,  Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ,  Maa- ja elintarviketalouden 

tutkimuskeskus MTT,  Mittatekniikan keskus,  <http://www.oulu.fi/nornet/>  

 Yksi mallisuoja vuodelta 2000, mukana tuotekehityshankkeessa, jossa kansainvälinen 

patenttihakemus jätetty .  

 Asiantuntijana haastatteluita mediassa, mm. Taloussanomissa, Aamulehdessä, Kalevassa, 

Pohjalaisessa, Lapin Kansassa, Pohjolan Sanomissa, Visio-lehdessä, paikallislehdissä, kuten 

Koillismaan uutiset yms., YLEssä. Ks. lisätietoja julkaisuluettelosta (ks. linkki edellä).  
 

Yhteiskunnalliset luottamustehtävät ja ansiot 

 Pääministerin selvitysmiestyöryhmän pääsihteeri vuonna 2006: Alueellisen yritys- ja 

innovaatiotoiminnan selvitys (poliittisesti sitoutumaton) 

 Sotilasarvo luutnantti, 1990, Jääkäriprikaati. 

 Suomi100-hankkeen koordinaattori: Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen ja 

osaamisen vientiin http://suomifinland100.fi/project/vaikuttaminen-kavelyn-ja-pyorailyn-

kehittamiseen-ja-sen-osaamisen-vientiin/. 

Muut ansiot 

 Meriteollisuus ry:n Seatec-lehden mukaan merkittävä rooli Tekesin Arktiset Meret 

tutkimusohjelman käynnistämisessä ja kehittämänsä / käyttämänsä tieteellisen käsitteen ”Vahva 

ennakoiva trendi” soveltamisen kautta (ks. lisätietoja https://amtuusimaa.net/2016/05/29/suomen-

meriteknologiajulkaisu-seatecin-paakirjoitus-tehtava-pohjoisessa-ja-vahvat-ennakoivat-trendit/) 

 Oululaista ja suomalaista kevyen liikenteen osaamisen vientiä käsittelevien kahden kirjan 

toimittaminen: Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi (2015), sekä Biking in Practice – 

Ideas and acts to promote walking and cycling (2017, julkistaminen Montrealissa). 
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