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Intro 



Arktinen on noussut periferiasta polttopisteeseen 
vihdoin myös Suomessa, kiitos mm. tutkijayrittäjien ja 

yrittäjämäisesti toimivien tutkijoiden aktiivisuuden   
 

Helsinki Climate Forum: Arctic Urgency 28.9.2013. Nobel-palkittu IPCC:n pääjohtaja  
Rajendra K. Pachauri ja arktisen ulottuvuuden viitekehyksessä tutkimussovelluksia yli 20 vuotta 
tehnyt yhteiskuntamaantieteilijä ja tulevaisuuksientutkija Yrjö Myllylä RD Aluekehitys Oy:stä 
(www.rdaluekehitys.net, ks. myös http://helsinkiclimateforum.org/www/en/programme-speakers). 
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Vaihtoehdot:  1. (SPT) Trendien vastustaminen, suuremmat 

ympäristötuhot ja taloutemme alamäki (huono valinta) 

Tai: 2.  (SPT) Trendien tunnistaminen ja tunnustaminan, 

ymmärtäminen ja trendien hyödyntäminen (viisas valinta) 

Vas: Suomen Kuvalehti puheenvuoro 15.11.2013 

http://digi.suomenkuvalehti.fi/issue_page/lukijoilta-84/?shared=1, oikealla kuva Helsinki 

Climate Forum: Arctic Urgency 288.9.2013 ilmastonmuutoksesta huolestuneen 

Ilmastovanhemmat ry:n esityksestä http://helsinkiclimateforum.org/.  
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Arktisen bestsellereitä 
Laurence C Smith (2011): Uusi Pohjoinen – Maailma vuonna 2050 

Alun Anderson (2011): Kun Arktis sulaa 
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Aluekehitys, Tulevaisuuden ennakointi,  

Strategiaprosessit, www.rdmarketinfo.net 
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RD Aluekehitys-Tutu-keskus –yhteistyö 
SPT-trendin arkisia ja arktisia sovelluksia 

• Myllylä, Yrjö (2013). Vahvojen ennakoivien 
trendien vaikutus logistiikkaan, 
infrastruktuuriin ja elinympäristöön  sekä 
niihin liittyvät uudet 
liiketoimintamahdollisuudet Suomessa. 42 s. 
SMARCTIC-hankkeen työpaketti 3:n ”Älykäs 
logistiikka, infra ja elinympäristö” 
asiantuntijapaperi. Oulun yliopisto, Thule-
instituutti, VTT, Oulun ammattikorkeakoulu, 
Tekes.  

• Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2013). Arktisen 
toimintaympäristön 
tulevaisuusverstas  5.4.2013 – 
yhteenvetoraportti. 60 s. Oulun yliopisto, 
Thule-instituutti, VTT, Oulun 
ammattikorkeakoulu, Tekes.  

• Kaivo-oja Jari & Yrjö Myllylä (2013). Arktisen 
toimintaympäristön kannalta relevantit 
PESTE-trendit. 38 s. Taustaraportti Arktisen 
toimintaympäristön tulevaisuusverstaaseen 
5.4.2013.  Oulun yliopisto, Thule-instituutti, 
VTT, Oulun ammattikorkeakoulu, Tekes. 

• Myllylä, Yrjö (2012). Pohjoisen tutkimuksen 
erityiskysymykset – NorNet verkoston / 
Luonnonvara- ja ympäristöalan ennakointi 
vuoteen 2025. Northern Research and 
Innovation Platform, NorNet-verkosto, Thule-
instituutti. Loppuraporttiluonnos 7.3.2012. 
Oulun yliopisto, Ilmatieteen laitos, 
Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus, 
Elintarviketurvallisuus-virasto Evira, Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, 
Mittatekniikan keskus MIKES 

• Myllylä, Yrjö & Mika Perttunen (2011). Koillis-
Suomen elinkeinostrategia 2011-2015.  121 
p. Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis 
Oy / Koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO. 
http://www.naturpolis.fi/dynamic/Nettiversio
_Koillis-Suomen_elinkeinostrat.pdf 

 
http://yrjomyllyla.com/2013/06/13/
julkaisuja-1-62013/ 
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RD Aluekehitys-Tutu-keskus –yhteistyö 
SPT-trendin arktisia sovelluksia – Teijon ruukin yrittäjän, 

laivanvarustajan  Merenkulkuneuvos Antti Wihurin säätiö 9.10.2013: 

Ensimmäinen läpimurto SPT-trendille...  
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SISÄLTÖ 

• Intro 

• Arktinen alue 

• Vahvat ennakoivat trendit 

• Mahdollisuuksia 

• Kysymyksiä 

Yrjö Myllylä Helsinki  25.11.2013 Tulevaisuuden tutkimuksen  seura ry:n vuosikokous-esitelmä 



Arktista alueen rajauksia: esim. napapiirin pohjoispuolinen alue, 

ikiroutaraja, keskimääräinen kesäkuun tai heinäkuun lämpötila tai 

käyttämäni ympäristön ominaisuuksien kautta tapahtuva rajaus 

 

Karttakuvien lähteet, Suomen Arktinen strategia 2013. Sateliittikuva, Myllylä 2013, 

Arktisen meriteknologian ennakointi/Nasa, www.amtuusimaa.net. 

Yrjö Myllylä Tulevaisuuden tutkimuksen  seura ry:n vuosikokous-esitelmä Helsinki  25.11.2013 
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Kylmää on myös etelässä, vuorilla ja ääriolosuhteita riittää muuallakin. / 

Päinvastaisia ennätyksiä jääpeitteessä maapallon eri navoilla… 
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TIETOISKU – AVAINKÄSITTEET 

Vahva ennakoiva trendi / Strong Prospective Trend 
(SPT)-trendi (Myllylä 2008: 21-22) 

 ”Koostuu historiaosasta ja 

tulevaisuusosasta. Määrittelyssä on 

keskeistä, että on havaittavissa aikasarja tai 

muulla tavoin havaittu ilmiö, jonka 

jatkumisesta asiantuntijat ovat yhtä mieltä… 

Käytännössä trendin tulee myös olla 

oleellinen ja vaikuttava tutkittavan ilmiön 

kannalta, jotta sitä voidaan kutsua vahvaksi 

ennakoivaksi trendiksi. 

Trendit voivat olla sekä toivottavia ja 

positiivisia vaikutuksiltaan että negatiivisia ja 

ei-toivottuja vaikutuksiltaan. Vahvan 

ennakoivan trendin voi taittaa heikko signaali 

tai villi kortti.” 

”Trendin tulee olla historiasta tulevaisuuteen jatkuva, mutta sen ei tarvitse olla 

lineaarinen, jotta sitä voitaisiin kutsua SPT-trendiksi. SPT-trendi voi olla esim. käyrä, 

mutta sen on oltava säännönmukainen. Mikäli asiantuntijat arvioivat trendin jatkuvan 

määrättyyn hetkeen asti, sitä voidaan kutsua SPT-trendiksi.” 
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TIETOISKU – AVAINKÄSITTEET 

Vahva ennakoiva trendi /  
Strong Prospective Trend (SPT)-trendi 
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TIETOISKU – AVAINKÄSITTEET 

Klusteri (Myllylä 2008: 23) 

 
Klusterilla tarkoitetaan yritysten ja muiden 

toimijoiden välistä verkostoa, jossa 

verkoston jäsenet ovat vuorovaikutuksessa 

toisiinsa ja omaavat useimmiten yhteisiä 

intressejä ja kehityskulkuja. Klusteri koostuu 

taloudellisista ja institutionaalisista 

toimijoista. Se tuottaa viime kädessä 

tavaroita ja palveluita markkinoiden 

tarpeeseen. Tutkimus- ja oppilaitoksilla on 

ollut keskeinen rooli klusterin 

osaamishuollossa. Yleensä 

klusteroitumisessa keskeistä on 

läheisyydestä tuleva kustannusetu. 

Tällainen klusteroituminen perustuu 

verkoston jäsenten luottamukseen ja 

hyötyyn (vertikaalinen klusteroituminen). 

Yhä useammin läheisyys merkitsee 

oppimista ja innovointia ja tällöin korostuu 

yhä enemmän kilpailjoilta oppiminen 

(horisontaalinen klusteroituminen).  

Tai lyhyesti?: Tuotteen tai 

tuoteryhmän 

ympärille/tuottamiseen 

muodostunut toimijoiden verkosto. 
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Sovellusten tutkimusasetelmia,  

Myllylä 2013, Myllylä & Kaivo-oja 2013 

Myllylä 2013, 
www.amtuusimaa.net 
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Raaka-aineiden hintojen nousu  
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Onko Ilmaston lämpeneminen SPT-
trendi? 

Kuvan lähde: http://polarbearscience.com/2013/10/20/september-sea-ice-ballyhoo-and-why-it-doesnt-matter-

to-polar-bears/  // http://nsidc.org/arcticseaicenews/  

YLE Uutiset , Suora linja,  Suora linja 29.7.2013 klo 11:09 | päivitetty 

30.7.2013 klo 8:24  

”Onko ilmastonmuutos pysähtynyt - ja 
mitä sitten? 
Lämpömittareiden mukaan maapallon 

alailmakehän lämpötila ei ole noussut 

vuoden 1997 jälkeen. Tilanne alkaa olla 

kiusallinen, koska kansainvälinen 

ilmastopaneeli IPCC on ennakoinut 

keskimäärin 0,2 asteen lämpenemistä 

vuosikymmenessä. Ennakoidusta 

lämmönnoususta puuttuu siis nyt jo noin 

0,3 astetta. Pitäisikö globaalin 

lämpötilakehityksen vaikuttaa 

ilmastopolitiikkaan?” 
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SMARCTIC 

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2013). Arktisen toimintaympäristön 

tulevaisuusverstas  5.4.2013 – yhteenvetoraportti. 60 s. SMARCTIC-

hanke, Oulun yliopisto, Thule-instituutti, VTT, Oulun 

ammattikorkeakoulu, Tekes. 
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SMARCTIC 
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Laurence C. Smith, 2011 

• Ilmastonmuutos 

• Väestön kasvu 

• Talouden 
globalisaatio 

• Luonnonvarojen 
kysyntä 
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TRENDIT 

Megatrendit Laurencen mukaan 2010-2050 ja SPT-trendit 

Myllylän mukaan 2005-2025 

Laurence, 2011 Myllylä, 2007, 2008, 2010, 2011 

Megatrendit 2010>2050 Strong Prospective Trensd/ Vahvat ennakoivat trendit 
2005>2025 

1. Ilmastonmuutos TEKNOLOGINEN KEHITYS, 4,4 kv paneeli 
- Energiateknologian kehitys 4.73 (Alatendi) 
- Kuljetusteknologian kehitys 4,55 (Alatrendi) 

 

2. Väestön kasvu GLOBALISAATIO, 4,0 kv-paneeli 
- Öljyn hinnan nousu , 4,5 ,Alatrendi 
- Mineraalien hinnan nousu , 3,82, Alatrendi 

 

3. Talouden globalisaatio 
 

VENÄJÄN (JA MAAILMAN) GEOPOLIITISEN PAINOPISTEEN 
SIIRTYMINEN POHJOISEEN, 4,18 kv-paneeli 

4. Luonnonvarojen kysyntä ILMASTONMUUTOS? 
- Koillisväylän liikennöitävyyden kasvu, 4,43 (Murmansk-
paneeli) 

UUSI POHJOINEN JA SEN 

KULKUVÄYLÄT Yrjö Myllylä 

14.2.2012 

26 

Indeksit kansainvälisen paneelin 

arvioita eniten voimistuvista SPT-

trendeistä vuoteen 2025. Lähde 

Myllylä 2007, väitöskirja, s. 141 ja 

316 



SPT-trendien voimistuminen vuoteen 2025 
Myllylä 2006a, 2006b, 2007, 2008a, 2008b 

Murmansk-panel, all 

respondents 
1. Increase in the international 

market price of oil (4,57) 

2. Increasing in the domestic 

market price of oil (4,57) 

3. Development of transport 

technology (4,50) 

4. Increase in the 

traffic/traficcapality on the NSR 
(4,43) 

Moscow-panel 
1. Development of information 

technology (4,33) 

2. Increasing number of SME 

(4,33) 

3. Increase in the domestic market 

price of oil (4,33) 

4. Increase in the traffic / 

traficcapality on the NSR (4,25) 

 

 
 
 

International-panel: 1. Increase flow of oil transito (4,82), 2. Development of Energytechnomlogy (4,73), 

3. Increase flows of gas transito (4,70), 4. Development of transportation technology (4,55), 5. Increase of 
international market price of oil (4,50) 
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Tärkein käytännöllinen johtopäätös väitöskirjan pohjalta: 

Arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian 

tutkimus- ja kehittämisohjelma (Myllylä, 2010, Ks. Myös TuV 3/2010 

) 

 HANKEAIHIO (uusi avaus) 
II  Arktisen osaamisen ohjelma 
 
Teknologian kehittäminen, EU:n ja 
Kiina-yhteyksien vahvistaminen  
 

Arktisen kuljetus-, energia- 
ja ympäristöteknologian 
tutkimus- ja 
kehittämisohjelma[1] (4). 

 
Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren 

kasvualue Suomen intressien 

polttopisteessä. 92 s. Työ- ja 

elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 

43/2010.<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf> 

 

Arktinen teknologia – Avain kasvuun. 

Visio-lehti 1/2011,  s. 12-16. 

Teknologiateollisuus ry. Edit. Olli 

Manninen 
<http://www.teknologiateollisuus.fi/uploads/extra/1f658057dfe1c23fa021ad
c8c4a69316.html> 
< http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/visio2011> 
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http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/visio2011


Yhteenveto / Johtopäätöksiä 
vaikuttavista trendeistä  

• Raaka-aineiden hintojen nousu 

• Kustannuksia ja ympäristöä 

säästävät logistiset ja muut 

ratkaisut 

• Venäjän intressien siirtyminen 

pohjoiseen 

• Ilmastonmuutos (?) 
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Johtopäätöksiä vaikuttavista trendeistä 
• Ilmastonmuutos ihmisen aktiivisuutta arktisessa 

lisäävänä selittävänä tekijänä on ylikorostunut – 

olosuhteet ovat joka tapauksessa rajummat ja 

ankarammat kuin mihin on koskaan totuttu 

• Kylmän sodan päättymistä ja seurauksia ei ole 

huomioitu trendinä, ts. Venäjän sisäinen prosessi / 

kehitys on ratkaisevan tärkeää mm. Koillisväylän 

käyttöönottoon 

• Tasapainotusta tapahduttava selittävissä tekijöissä, 

muuten johtopäätökset voivat olla epäonnistuneita. 

Suomelle ei ole enää varaa lukuisten viimeaikaisten 

kalliiksi tulleiden päätösten vuoksi. Perustutkimusta SPT-

trendeistä ei ole rahoitettu riittävän ajoissa vaan mm. SA 

on pitänyt Koillisväylää liian haastavana kohteena 

kehittää SPT-trendiä.  

• Tärkeää olisi kuitenkin ennakoida juuri Koillisväylän 

kehitystä tehden perusteellinen SPT-analyysi ja 

ottamalla vahvasti Arktisen suurin tekijä ja toimija Venäjä 

fokukseen ja katsoa kehitystä Venäjän näkökulmasta ja 

perustaa empiirinen asiantuntija-aineisto keskeisesti 

Venäjän asiantuntijoidehin, sekä täydentää / vertailla 

näkemystä muiden maiden asiantuntijoiden näkemyksiin.  
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Yhteenveto vaikuttavista SPT-
trendeistä, Kaleva 14.2.2013 
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Yhteenveto vaikuttavista SPT-
trendeistä, Kaleva, Alakerta 14.3.2013 
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Ajankohtaisia tutkimushakuja, 

lähde NorNet-tutkimusyhteistyö 
http://www.oulu.fi/nornet/arktisethaut 

  
• - Arktinen tutkimusohjelma (SA, avautuu huhtikuussa 

2014) ja suunnattu haku Kestävä taloudellinen toiminta ja 
infrastruktuuri arktisissa oloissa, (SA, avautuu 18.11.2013), 
Tuula Aarnio SA 

• - Energiaohjelma (SA, avautuu vuonna 2014), Tuula Aarnio 
SA 

• - Primäärit mineraalivarannot (SA, suunnattu haku avautuu 
18.11 ja ohjelma vuonna 2014), Tuula Aarnio SA 

• - Merten uudistuva liiketoiminta (Tekes, avautuu vuoden 
2014 alussa), Rauli Hulkkonen Tekes 

• - Joint Nordic Initiative on Arctic Research (NordForsk, 
avautuu vuonna 2014), Arja Rautio Thule 
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Mahdollisuudet, osaamisen uudelleen 
tulkinta, koulutus apuna 

 

• TIETOISKUT 1/2-2 h: Hitsaustekniikan 
ajankohtaispäivät 24.4.2013 Raahe, Arktisen 
meriteknologian ennakointi – tulosten 
esittely ja soveltaminen, RD Koulutus Case 

• AVAINLUENNOT JA ALUSTUKSET 1/2-2 h, 
RD Case 1: RD  Meriklusterin 
verkostoitumispäivä Rauman telakalla 
13.12.2012: Arktisen meriteknologian 
ennakointi – Uusia mahdollisuuksia pk-
yrityksille 

• AVAINLUENNOT JA ALUSTUKSET 1/2-2 h, 
Case 2: Valtakunnallinen Yrittäjän päivä 
5.9.2013 – Missä Kuusamon 
kasvun avaimet? 

• VAIKUTTAVAT KOKONAISTOTEUTUKSET 
1/2-2 pv: Tulevaisuusverstaat, work shopit ja 
seminaarit  – Case Tulevaisuusverstas, 
Arktinen meriteknologia 

• ASIANTUNTIJANA PANEELEISSA JA 
SEMINAAREISSA: Uusi pohjoisen maantiede 
– Fintrip, RD Koulutus Case 

• “MARITIME CLUSTER FORUM13 in Turku, 
Finland, 16.-17.10.2013, Focus on strong 
Baltic maritime cluster and increased 
competitiveness 

• TULEVAISUUDENTUTKIMUS, ENNAKOINTI, 
DELFOI-MENETELMÄ -LUENTOSARJAT: 
Kuinka tulevaisuus tehdään? – Koulutus 
Case, Studia Generalia, Lappeenrannan 
teknillinen korkeakoulu 15.3.2012 

• MITÄ ON OSAAMINEN? FILOSOFIAA JA 
KYTKEMISTÄ MAANTIETEESEEN JA 
YMPÄRISTÖTEKIJÖIHIN: Maantiede 
vaikuttaa talouteen 
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Mahdollisuudet, ympäristötekijöihin 
kytketty osaaminen ehkä ainoa vaihtoehto 
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Luonnonvarojen hyödyntäminen, uudet kuljetusreitit, uusi 

energiateknologia, evidenssiä .  
Ks. Lähteet Yrjö Myllylä (Esitelmästä Uusi pohjoinen ja sen kulkuväylät, 14.2.2012 Tieteiden talo) 
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Arktisen ympäristötekijöiden huomioiminen 

myös kotimaassa tuo jatkuvasti uusia 

vientituotteita 
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Arktisen meriteknologian ennakointi 2011-2013, 

Toimintaympäristön muutostarkastelu vuoteen 2030, 

toimenpiteet 2013-2017, www.amtuusimaa.net  
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Kansainvälinen AMTE-ennakointitulosten viestintä ja 

promotointi halvin tapa luoda työtä Suomeen?  
Myös rahoitukseen ja työnjohtotason koulutukseen sekä tutkimus- ja 

testausympäristöihin, offshore-koulutuksen käynnistämiseen huomiota 
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Arktisen meriteknologian ennakointi 

 

http://amtuusimaa.net/2013/06/28/amte-arktisen-meriteknologian-ennakointi-tarkeimmat-jatkotoimenpidesuositukset-2013-2017/ 
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Kysymyksiä 
1. MITÄ ON OSAAMINEN? 

2. Miten luonnonvarojen merkityksen kasvu 
taloudessa tulee näkyä Suomen valtion 
politiikassa? Miten Suomi pääsee arktisiin 
suurinvestointeihin mukaan? 

3. Miksi laaja tutkimusmaailma ei ole 
Suomessa nähnyt arktista aihetta 
aiemmin tärkeäksi?  

4. Mitä on odotettavissa, jos SA Arktinen 
ohjelma perustuu lähinnä 
ilmastonmuutosolettamaan? 

5. Kumpi on tärkeämpää tutkimukselle – 
ratkoa ympäristössä olevia ongelmia vai 
tutkimuksen itsensä tuottamia? Jos 
ympäristön ongelmia, miten oikea 
”markkinatieto”/ympäristön tarve 
saadaan tietoon tutkijoille ja päättäjille 

6. Riittääkö ideoiden tuottaminen ja 
skenaarioiden teko tutkimukselle ja 
yhteiskunnan päättäjille? 

 
1. Mikä on perustutkimuksen ja soveltavien 

yrittäjätutkijoiden  ero arktisessa teemassa, 
kohtaako perustutkimus todellisuutta / 
päättäjiä, tarvitaanko yksityisiä palveluita 
väliin? 

2. Miksi rahoituslaitokset eivät ole rahoittaneet 
aiemmin (viim. n. 20 vuoden aikana) tähän 
liittyvää perustutkimusta? 

3. Miten Suomeen luodaan työtä ja leipää 
arktisessa teemassa? 

4. OLISIKO ESITELMÖITSIJÄLLÄ – tarvittaessa 
ryhmineen ja verkostoineen - MAHDOLLISTA 
KIINNITTYÄ TUTKIMUSRYHMÄÄN SPT-
TRENDIN PERUSTUTKIMUKSEN JA SUOMEN 
ARKTISTEN MAHDOLLISUUKSIEN 
LUOTETTAVAMMAN TUNNISTAMISEN 
TUTKIMISEKSI?  
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