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Who am I?

Yli 25v työtä tulevaisuudentutkimuksen ja -tekemisen parissa



Tässä globaali perusta 
energitulevaisuudelle



Ja mitä tästä energiankäytöstä on seurannut:

 Maailman 
energiahuolto on 
massiivisesti kallellaan 
fossiilisiin=80%

 Vanhoja ja uusia 
energialähteitä 
tarvitaan mutta niiden 
on ollut tähän asti 
hankala murtautua 
markkinoille

 Nyt kuitenkin maailma 
alkaa olla valmis 
muutokselle, kolmesta 
syystä



1. Uusien energiateknologioiden hinnat ovat tulleet alas samalla kun kapasiteetti kasvaa



2. Paheneva Ilmastonmuutos



Tämä on kaikkein perustavanlaatuisin fakta 
ilmastonmuutoksesta yli 60 vuoden ajalta



3. Korona ja nyt Venäjän tuottama energiakriisi

• Isot muutokset tapahtuvat kun paine on 
riittävän iso

• Väärät riippuvuudet johtavat 
haavoittuvuuteen

• Kompleksit järjestelmät tuottavat enemmän 
yllätyksiä

•Covid-19 Pandemia

•Ukrainan kriisin vaikutus 
Euroopan 
energiajärjestelmään

•Kiihtyvä ilmastonmuutos



Tulevan talven 
osalta tilanne on 
paha…



Elämme merkillisten
murrosten aikaa



Source: Steffen et al. (2015, p. 84) 

Empathy
challenge

Creativity
challenge

Complexity
challenge

Planetary
challenge

Overuse of 
natural

resources
Globalization

MigrationPath
dependency

Past trends Future challenges

Eksponentiaalinen kehitys on jatkunut jo 70 vuotta

In the future we need more
resilience and transformation



Source: X-Mind

Olemme siirtyneet uuteen 
aikakauteen jossa teknologia 
vaikuttaa yhä enemmän 
ympäristöömme….

Biotalouden aikakausi



Tässä ajassa 
tarvitsemme 
paljon 
visionäärisyyttä
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Johtamisen eri aikajänteet…

H = 0v H = +1v H = +3-5v H = +5-50v

TAKTINEN 
JOHTAMINEN

STRATEGINEN 
JOHTAMINEN

VISIONÄÄRINEN 
JOHTAMINEN

On johdettava tulevaisuudesta käsin
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Meidän täytyy tehdä oikeita kysymyksiä

NYT
•Keitä ovat asiakkaani tänään?

•Mitä kanavia pitkin tavoitan 
asiakkaani tänään?

•Mikä on kilpailuetuni perusta 
tänään?

•Mistä tulorahoitukseni löytyy 
tänään?

•Mitkä taidot ja kyvyt tekevät 
yritykseni ainutlaatuiseksi tänään?

VUONNA 2030
•Keitä asiakkaita palvelen 
tulevaisuudessa?

•Mitä kanavia pitkin tavoitan 
asiakkaani tulevaisuudessa?

•Mikä on kilpailuetuni perusta 
tulevaisuudessa?

•Mistä tulorahoitus löytyy 
tulevaisuudessa?

•Mitkä taidot ja kyvyt tekevät 
yritykseni ainutlaatuiseksi 
tulevaisuudessa?



BIOTALOUS ON LAAJA KONSEPTI
2.3 trillion € in the EU-28 (2016) 65 billion €. Finnish Bioeconomy

http://biconsortium.eu/library/bioeconomy-figures LUKE https://www.luke.fi/en/research/boreal-green-bioeconomy/



Mitä on biotalous?

• Uusiutuvien luonnonvarojen 
hoitoa ja käyttöä

• Näin saatujen bioperäisten 
tuotteiden tuotantoa

• Biologisten prosessien 
soveltamista kaikessa 
tuotannossa

• Teollisen tuotannon ja luonnon 
kiertojen yhteen rakentamista

• Aktiivisesti ilmaistu 
hiilineutraalisuuden 
ilmastotavoite

Lähde: Kohti Biotaloutta: Biotalous konseptina ja 
Suomen mahdollisuutena . TEM 2011.



Biotalous on historiallisesti runsaan öljyn aikakautta 
seuraava talousmuoto



Laajasti ottaen biotalouden kiinnostavimmat
alueet ovat tässä:

Utilisation of Biomass Regenerative Agriculture Coding with Algae

Metsät Maaperä Levät



Meillä ei ole muuta mahdollisuutta sillä 
hiilidioksidi ilmakehästä pitää saada pois



Mitä siis pitäisi tehdä PIKESin alueella?

• Oltava selkeä näkemys siitä, mitkä ovat alueen vahvuudet ja niiden 
merkitys tulevaisuudessa kansallisesti ja kansainvälisesti

• Luotava tämän pohjalta visionäärinen strategia Pielisen alueen 
biotalouden kehittämiseksi

• Saatava siihen mukaan kaikki alueen avaintoimijat
• Rakennettava aikataulutettu  ohjelma tavoitteiden edistämiseksi
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Hyvää Tulevaisuusfoorumia!
Lisää ajatuksiani löydätte tästä

osoitteesta: 
shorturl.at/orstI

markku.wilenius@utu.fi
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