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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. 

TYÖKOKEMUS 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk 04/2018-9/2020 
Projektipäällikkö 
Koulutus- ja osaamistarpeiden maakunnallisen ennakointimallin kehittäminen 
Kymenlaaksoon, https://yrjomyllyla.wordpress.com/amt-ennakointi/  

RD Aluekehitys Oy 05/1996- 
Toimitusjohtaja 
Aluekehittäminen, logistiikka-alan hankkeet, osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 
tilaajina valtion hallintoa, kuntia, yrityksiä ja järjestöjä, www.rdaluekehitys.net. 

Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, 08/2010-
07/2011, 02-09/2018 (2019- affiliaatiojäsen) 
Erikoistutkija 
Valtioneuvoston VN TEAS hankkeen ”Ympäristöalan vertailulaboratoriotoiminnan 
ennakointi” vastuullinen tutkija (2018. ks. VNK-julkaisu). Koillis-Suomen elinkeino-
strategiaprosessi, 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, ks. 26.3.2020 
Talouselämä),  sekä mm. TEM:n työelämätutkimus  (2010-2011, ks. TEM-julkaisu). 

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

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. 

https://yrjomyllyla.wordpress.com/amt-ennakointi/
http://www.rdaluekehitys.net/
https://tietokayttoon.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/luottamus-yhteiskunnassa-edellyttaa-oikeaa-ja-luotettavaa-tietoa
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161155
https://rdaluekehitys.net/2012/10/29/wild-card-gas-from-trash/
https://www.talouselama.fi/uutiset/tutkijaryhma-varoitti-euta-tappajaviruksesta-jo-vuonna-2011-mutta-suosituksia-ei-otettu-huomioon-ironista-kylla-poliitikot-ovat-pesseet-katensa/7f155a42-3a80-4582-a80f-8089cd781079
https://www.talouselama.fi/uutiset/tutkijaryhma-varoitti-euta-tappajaviruksesta-jo-vuonna-2011-mutta-suosituksia-ei-otettu-huomioon-ironista-kylla-poliitikot-ovat-pesseet-katensa/7f155a42-3a80-4582-a80f-8089cd781079
https://yrjomyllyla.wordpress.com/2013/08/07/selvitysmiesjulkaisu-vuokratyovoiman-kayton-syita-yrityksissa-joissa-on-kayty-yt-neuvotteluita/
https://rdaluekehitys.net/2013/11/10/industrial-logistic-and-social-future-of-the-murmansk-region-summary-of-the-doctoral-dissertation-by-yrjo-myllyla/
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KIELITAITO 
suomi – äidinkieli, englanti – tyydyttävä, ruotsi - virkamiesruotsi suoritettu, saksa –
perusteet, venäjä – lukutaito. Vierailuja opiskelun, työn ja matkailun merkeissä useissa 
maissa, Euroopassa ml. Venäjä, Pohjois-Amerikassa, Afrikassa. Työkielenä englanti.
    

IT-TAIDOT 
Word – hyvä, Power Point – hyvä, Excel – hyvä,  eDelphi – hyvä, some-alustat – hyvä. 
Kyky esim. some-alustojen, kuten Wordpressin, Facebookin, tarvittaessa myös 
Linkedin, Twitterin yms.  hyödyntämiseen joustavasti viestinnässä. 
 

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT  
  

Suomen Maantieteellinen Seura ry:  Työjäsen 9/2008- , Toiminnantarkastaja 1/2015- 
Toiminnantarkastaja vastaa yhdistyslain mukaisesta seuran toiminnan tarkastamisesta. 
Seura on vanhimpia tieteellisiä seuroja Suomessa, perustettu 1888.  
  

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

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 2005- Asiantuntija Liikennepoliittisen selonteon 
kommentointi 2012, TuVL 3/2012 vp 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).  
  

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)    
 
Myös muita yhdistys- ja kannatusjäsenyyksiä sekä luottamustehtäviä muissa 
yhdistyksissä. Puoluejäsenyyksiä ei ole. 

Harrastukset   
Harrastukset ja vapaa-ajan ajankäytön kohteet, mm: Päivittäinen kävely ja ulkoilu, 
marjastus, uinti, kuntosalilla käynti, pihatyöt, talon huolto- ja kunnostustyöt, 
talonrakentaminen, yhteiskunnan parantaminen vapaamuotoisissa keskusteluissa ja 
seminaareissa, luonto- ja kaupunkimatkailu, mökkeily, tieteellisten ja muiden artikkelien 
kirjoittaminen, start up –hankkeet.   

Varusmiespalvelus   
Suomen armeijassa 1984-85 Reservin luutnantti, joukkueenjohtaja, tulenjohtaja. 
Sodankylä, Jääkäriprikaati, Reservinupseerikoulu (RUK) Haminassa  
kranaatinheitinkomppaniassa. Sijoitettu SA-reservin armeijassa 2015.  

Luonne  
Erään SM-urheilijan (2020) ja valmentajan tuoreen palautteen  mukaan 
yhteistyökykyinen, oikeudenmukainen, sosiaalisesti älykäs, inhimillinen, kiitollisuus ja 
laajemmat merkitykset kuvasivat työtoveruuden perusteella luonnettani. Erään 
aiemman tilaajan edustajan mukaan ihmisiä energisoiva ja mobilisoiva (ennakoinnin 
välineillä). 

SUOSITTELIJAT  
Mainittujen työnantajien tai niiden projektien tilaajat ja ohjausryhmien puheenjohtajat 
sopivat suosittelijoiksi. Työnantajista lisätietoja voi kysyä mm.  
Kaakkois-Suomen ammatti- 
korkeakoulu, Xamk tutkimusjohtaja Anu Haapala, kestävä hyvinvointi  
RD Aluekehitys Oy:n    tilaajat 1996-2017: mm. CEE, Oulun yliopisto, TEM, 

Varsinais-Suomen ELY-keskus, yritykset  
Tulevaisuuden tutkimuskeskus  Johtaja Juha Kaskinen, tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja, 

Turku, Tampere  
Itä-Suomen yliopisto     Professori Markku Tykkyläinen, Joensuu  
Lapin yliopisto      Johtaja  Aaro Tiilikainen, Kemi-Tornio  
Viatek Tapiola Oy (Ramboll) /  
World Bank   Professori  Antti Talvitie, Washington. 

http://www.xamk.fi/etiainen
http://www.xamk.fi/etiainen
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/kestava-hyvinvointi/
http://www.rdaluekehitys.net/
https://www.utupub.fi/handle/10024/147566
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161155
https://www.utu.fi/fi/ihmiset/juha-kaskinen
https://www.utu.fi/fi/ihmiset/jari-kaivo-oja
https://yrjomyllyla.wordpress.com/2013/08/02/rd-publication-to-promote-exports-industrial-logistic-and-social-future-of-the-murmansk-region-until-2025/
https://yrjomyllyla.wordpress.com/2017/11/05/paasy-jaamerelle-koko-suomen-etu/
https://yrjomyllyla.wordpress.com/2013/08/19/matkalla-pietariin-e18-tien-kansainvalinen-kehittamisprojekti-historiallinen-avaus-vuonna-1992-suomessa-pohjois-euroopan-poikittaisyhteyksien-kehittamiseksi-laman-keskella/
https://bikinginpractice.wordpress.com/2017/04/17/maailmanpankin-learning-forum-2017-rd-aluekehitys-oyn-toimitusjohtaja-ytt-yrjo-myllyla-mukana-osaamisen-vientiesitelmallaan-osa-suomi-100-juhlavuoden-ohjelmaa/
https://research.aalto.fi/fi/persons/antti-talvitie

