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KOULUTUS 

Itä-Suomen yliopisto (Joensuun yliopisto), 2008  
Yhteiskuntatieteiden tohtori 
Erikoistuminen: yhteiskuntamaantiede, tulevaisuuden tutkimus. Lopputyön aihe: 
Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025. 

 

Itä-Suomen yliopisto (Joensuun yliopisto), 1990  
Yhteiskuntatieteiden maisteri, 160 ov 
Aloitusuosi 1986. Pääaine: suunnittelumaantiede. Sivuaineet: yhteiskuntapolitiikka 
(cumu), kansantaloustiede (appro). Lopputyön aihe: Ohikulkutien rakentamisen syitä. 
Valmistumisvuosi 1990. 

 

Merikosken lukio- ja yläaste, Paulaharjun ala-aste, Oulu 
Ylioppilas 1984 (parhaimmat arvosanat reaalissa ja äidinkielessä). 

TYÖKOKEMUS 

RD Aluekehitys Oy 05/1996- 
Toimitusjohtaja, projektikoordinaattori 
Aluekehittäminen, tulevaisuuden ennakointi, strategiaprosessit, tutkimukset, selvitykset, 
koulutus;  logistiikka-alan hankkeet, osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 
vaikutusselvitykset; tilaajina valtion hallintoa, kuntia ja maakuntia, yrityksiä ja järjestöjä. 
 

Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, 08/2010-
07/2011 
Erikoistutkija 
Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi, EU:n komission iKNOW-hanke (energia, 
ruoka, maatalous, kalastus, biokemian heikot signaalit ja villit kortit ja kansainvälisen 
hankkeen johtaminen muiden teemojen osalta, mukana Iso-Britannia, Saksa, Tsekki ja 
Israel), sekä mm. TEM:n työelämätutkimushankkeen toteutus. 
 

Itä-Suomen yliopisto, 07/2004-12/2007 
Tutkija 
Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen tulevaisuus, Suomen Akatemian 
Muuttuva Venäjä –tutkimusohjelman rahoittama hanke.  
 

Helsingin kaupunki, 06/2012-03/2013 
Ennakoinnin asiantuntija 
Osaamispääoman Online-hankkeessa Helsingin ammatillisen aikuiskoulutuksen 
osaamistarpeiden ennakointi 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 sekä niihin liittyvät Barentsin käytävän kehittämisseminaarit 
Kantalahdessa ja Apatiitissa. Kansainväliset logistiikka-alan seminaarit Perämeren 
alueella Kemissä. Logistiikan professuurin ajaminen Oulun yliopistoon ja ensimmäisten 
logistiikan maistereiden valmistuminen Pohjois-Suomessa Kemistä vuonna 2003. 
 

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. 
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Oulun kaupunki, 1985-1986 
Kadunrakentaja 
Katujen ja alikulkutunneleiden, parkkipaikkojen rakentamista kadunrakennusryhmässä 
mm. Oulun Linnanmaalla / Kaijonharjussa, Nallikarissa ja Oritkarin satamatiellä. 
 

Kesätyöpaikkoja: 
Välivainion Puutarha 1978-1984, Oulu; Rakennusliike Rissanen 1987, 
Joensuu; Rakennusliike Raju 1989, Joensuu  
Puutarhatyöntekijä, rakennustyömies 
Kauppapuutarhalla kausityöntekijän erilaiset työt, rakennusliikkeissä omakoti- ja 
rivitalojen rakentaminen. 
 

Lisäksi sukulaisten piirissä maatilatöitä, metallialan alihankintayritysten töitä, talon 
maalauksia, rakennustöitä sekä myös ”adjutantin” töitä entiselle kansanedustajalle.  
 

KIELITAITO 
suomi    äidinkieli 
englanti   tyydyttävä 
ruotsi   perusteet, virkamiesruotsi suoritettu 
saksa   perusteet 
venäjä   lukutaito 

 

Vierailuja opiskelun, työn ja matkailun merkeissä useissa maissa, Euroopassa, Pohjois-
Amerikassa, Afrikassa ja Venäjällä. Työkielenä englanti.    
   

IT-TAIDOT 
Word  hyvä  
Power Point hyvä  
Excel  hyvä 
Some-alustat hyvä 
eDelphi  hyvä 
 

Kyky esim. some-alustojen, kuten Wordpressin, Facebookin yms. hyödyntämiseen 
joustavasti viestinnässä. 

 

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT 
 

Suomen Maantieteellinen Seura ry, 2008–  
Toiminnantarkastaja 1/2015- 
Työjäsen 9/2008- 
Toiminnantarkastaja vastaa yhdistyslain mukaisesta seuran toiminnan tarkastamisesta. 
Seura on yli 120 vuotta vanha. 

 

Tulevaisuuden tutkimuksen seura, 2000- 
Esitelmiä mm. seuran kesäkonferenssissa 2011 ja hallituksen kokouksessa 2013.  

 

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 2005- 
Asiantuntija 
Venäjä-skenaariot 2017 ja 2030 projektien asiantuntija. Mm. 
lähialueyhteistyöseminaarissa Pietarissa Tulevaisuusvaliokunnan matkassa ja 
esitelmän pito, sekä osallistuminen työryhmän työskentelyyn ja artikkelin kirjoittaminen 
julkaisuun Sopimusten Venäjä 2030. Vaikutus mm. Tulevaisuusvaliokunnan 
kannanottoihin arktisen suhteen. (TuV 3/2010). 
Tulevaisuusvaliokunnan asiantuntijana kuultu, mm. 2012 hallituksen liikennepoliittisen 
selonteon yhteydessä. 
 

Valtioneuvoston kanslia, KTM, 2006- 
Pääministeri Matti Vanhasen selvitysmiestehtävän ”Alueellisen yritys- ja 
innovaatiotoiminnan selvitys – Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena” pääsihteeri.  
12 henkisen työryhmän sihteerinä ja raportin kirjoittajana toimiminen. (VNK 12/2006). 
 

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon asiantuntija 2013. Valtioneuvoston strategisen 
tutkimushankkeen Mermaidin (arktisen uhat ja mahdollisuudet) asiantuntijana 
toimiminen 2015.   
 

Muuta  
Myös joitakuita muita yhdistys- kannatusjäsenyyksiä (mm. YVA ry:n 
perustajakokouksen edustaja, toiminut Nelostie E75ry:n kannatusjäsenä yhdistykselle 
vision konsultoinnin jälkeen yms.) sekä myös luottamustehtäviä muissa yhdistyksissä. 
Poliittisesti sitoutumaton. 

http://rdaluekehitys.net/2013/11/20/tutu-seuran-alustus-25-11-2013-ytt-yrjo-myllyla-arktisen-toimintaympariston-vahvat-ennakoivat-trendit-ja-suomalaisen-elinkeinoelaman-mahdollisuudet/
http://rdaluekehitys.net/2013/08/16/publication-russia-2030-based-on-contracts/
http://rdaluekehitys.net/2013/05/30/innovaatioymparistot-alueellisen-yritys-ja-innovaatioympariston-selvitys-aluekehitys-rd-julkaisuesittely/
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LISÄTIETOJA 

 

Saavutukset 
 

1. Perhe, vaimo ja lapset 1994- (saavutus, ei oma ansio) 
2. Yrittämisen kokemusta 1994- 
3. Omakotitalon rakentaminen Espooseen 2002-2004 
4. Talo vielä nykyisinkin… 
5. E18 tien kansainvälinen kehittämisprojekti ja sen vaikutukset 
6. Delfoi-menetelmän yli 20 vuoden kehitystyö ja sovellukset sekä niihin liittyvä 

viestintä ja vaikuttamisosaaminen 
7. Sallan rajan avaamistoimet 1996-1997 
8. Väitöskirja Venäjästä ja arktisesta 2004-2007 
9. Ns. Palaute-Delfoin kehittäminen 
10. Vahvan ennakoivan trendin käsitteen kehittäminen (megatrendin ’synonyymi’) 
11. Pääministerin toimeksiannossa pääsihteerinä (VNK 12/2006) kysyntälähtöisen 

innovaatioajattelun tuominen keskeistä (paradigman muutoksen kuvaaminen) 
12. EU:n parhaimman alueellisen ennakointikäytännön (alueellisen rakennemuutoksen 

hallintakäytännön) kehittäjä EU:n komission YK:n ILO:lta tilaaman arvioinnin 
mukaan (2010) 

13. Vaikuttaminen mm. arktisten tutkimus- ja kehittämisohjelmien käynnistymiseen 
Suomessa vuodesta 2006, läpimurto 2014 alusta ohjelmien käynnistyttyä 

14. Lounas IPCC:n pääsihteerin Rajandra K. Pachaurin ja presidentti Tarja Halosen 
kanssa 

15. Väitöskirjan esitarkastus Maanpuolustuskorkeakoulussa 2010 
16. Tieteellisen referee artikkelin julkaiseminen korkeatasoisessa European Journal of 

Futures Research journaalissa 2015  
17. Vuoden Pyöräilyteko Oulussa 2015, kirjan kustantaminen 
18. Vaikuttaminen Vuoden Pyöräilijä 2015 valintaan 
19. Pohjoisen luottamuksen käsitteen tuottaja 
20. Pohjoisuuden / arktisten mahdollisuuksien puolesta puhuminen. 
 

Harrastukset  
Ulkoilu, kuntosalilla käynti, luontomatkailu, kaupunkimatkailu, muu matkailu, mökkeily, 
marjastus- ja kalastus, nikkarointi, pihatyöt, savusaunat, perhe, kyläily, sukulaiset, 
yhteiskunnan parantaminen keskusteluissa ja seminaareissa, valokuvaaminen, 
artikkeleiden kirjoittaminen.  

Varusmiespalvelus  
Suomen armeijassa 1984-85, kertausharjoituksia 1986, 1990 
Reservin luutnantti, joukkueenjohtaja, tuliasemaupseeri, tulenjohtaja. 
Sodankylä, Jääkäriprikaati, RUK Hamina – kranaatinheitinkomppania. 
Sijoitettu SA-reservin armeijassa 2015. 

Luonne 
Systemaattinen, huolellinen, ammattitaitoinen työtodistusten mukaan. Omasta mielestä 
myös sosiaalinen ja erilaisten ihmisten kanssa toimeentuleva, tunnollinen, työtä 
pelkäämätön, yritteliäs.  Kokonaisuuksien ymmärtämiseen toiminnan lähtökohtana 
pyrkivä. Pyrkimys on olla yhä enemmän myös toisia kannustava, ja ”vaikuttaminen 
myös toisten kautta”. 
 

SUOSITTELIJAT 
Suosittelijoita on lukuisia. Mainittujen työnantajien tai niiden projektien tilaajat sopivat 
suosittelijoiksi. Työnantajista lisätietoja voi kysyä mm. 
 

RD Aluekehitys Oy  Tilaajat 2005-2015: mm. Center for Energy 
and Environment CEE, Oulun yliopisto, Thule-
instituutti, Uudenmaan ely, Varsinais-Suomen 
ely, TEM 

Tulevaisuuden tutkimuskeskus Johtaja Juha Kaskinen, tutkimuspäällikkö Jari 
Kaivo-oja 

Itä-Suomen yliopisto   Professori Markku Tykkyläinen 
Lapin yliopisto    Johtaja  Aaro Tiilikainen 
Viatek Tapiola Oy / Ramboll Finland Oy Liikennetaloustieteen professori  Antti Talvitie. 
 

http://rdaluekehitys.net/2012/04/07/hello-world/
http://rdaluekehitys.net/2013/08/19/matkalla-pietariin-e18-tien-kansainvalinen-kehittamisprojekti-historiallinen-avaus-vuonna-1992-suomessa-pohjois-euroopan-poikittaisyhteyksien-kehittamiseksi-laman-keskella/
http://rdaluekehitys.net/2012/08/03/delfoi-menetelma-hyvan-delfoi-tutkimuksen-teesit/
http://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/
http://rdaluekehitys.net/2013/07/19/case-barentsin-kaytavan-kehittamisseminaari/
http://rdaluekehitys.net/2013/08/02/rd-market-info-julkaisusarja-murmanskin-alueen-teollinen-logistinen-ja-sosiaalinen-tulevaisuus-vuoteen-2025/
https://rdaluekehitys.files.wordpress.com/2012/04/palaute-delfoi-delfoi-paja-mikkeli-080208-1-0pdf.pdf
http://rdaluekehitys.net/2014/04/25/aaltopro-koulutus-15-4-2014-vahvat-ennakoivat-trendit-ja-ymparistoalan-mahdollisuudet-luoteis-venajalla-ja-arktisilla-alueilla/
http://rdaluekehitys.net/2013/05/30/innovaatioymparistot-alueellisen-yritys-ja-innovaatioympariston-selvitys-aluekehitys-rd-julkaisuesittely/
http://rdaluekehitys.net/2013/05/30/innovaatioymparistot-alueellisen-yritys-ja-innovaatioympariston-selvitys-aluekehitys-rd-julkaisuesittely/
http://rdaluekehitys.net/2012/07/10/eu-palkitsi-public-private-yhteistyomallin/
http://rdaluekehitys.net/2012/07/10/eu-palkitsi-public-private-yhteistyomallin/
http://rdaluekehitys.net/2012/07/10/eu-palkitsi-public-private-yhteistyomallin/
http://rdaluekehitys.net/2013/02/03/arktisen-kuljetus-energia-ja-ymparistoteknologian-tutkimus-ja-kehittamisohjelma/
http://rdaluekehitys.net/2013/02/03/arktisen-kuljetus-energia-ja-ymparistoteknologian-tutkimus-ja-kehittamisohjelma/
http://rdaluekehitys.net/2013/10/09/helsinki-climate-forum-arctic-urgency-28-9-2013-panelistin-kokemuksia/
http://rdaluekehitys.net/2013/10/09/helsinki-climate-forum-arctic-urgency-28-9-2013-panelistin-kokemuksia/
http://rdaluekehitys.net/2015/02/13/new-tools-for-regional-development-ejfr-integrating-delphi-methodology-to-some-classical-concepts-of-the-boston-consulting-group-framework-arctic-maritime-technology-bcg-delphi-foresight/
http://rdaluekehitys.net/2015/02/13/new-tools-for-regional-development-ejfr-integrating-delphi-methodology-to-some-classical-concepts-of-the-boston-consulting-group-framework-arctic-maritime-technology-bcg-delphi-foresight/
http://rdaluekehitys.net/2015/02/10/mauri-myllyla-2015-vaikuttaminen-kavelyn-ja-pyorailyn-hyvaksi-hiljainen-tieto-kayttoon/
http://rdaluekehitys.net/2015/02/10/mauri-myllyla-2015-vaikuttaminen-kavelyn-ja-pyorailyn-hyvaksi-hiljainen-tieto-kayttoon/
http://rdaluekehitys.net/2014/01/03/murrosajan-filosofia-ja-uuden-sukupolven-toivo-ja-mahdollisuudet/
http://rdaluekehitys.net/2014/01/03/suomen-visio-suomi-elaa-tulevaisuudessa-metsan-lisaksi-meresta-ja-maaperan-rikkauksista-seka-arktiseen-ymparistoon-kytketysta-osaamisesta/

