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Syntynyt 28. marraskuuta 1961 (ikä 58 vuotta) Helsingissä, 

Suomessa. On Dubai Future Academy dekaani. Tunnettu 

futuristi, kirjailija ja puhuja. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 
 

Markku Wilenius on tunnettu futuristi, kirjailija ja puhuja, jolla on yli 25 vuoden kokemus 

tulevaisuuden opinnoista. Hänen ensisijainen mielenkiintonsa on ymmärtää mahdollisuuksia 

ja haasteita jotka voivat esiintyä tulevaisuudessa sekä kiinnittää yhteiskunnan ja 

organisaatioiden ympäri maailmaa huomiota tähän tärkeään kaukokatseisuuteen.  

 

Markku Wilenius aloitti työtä Dubai Future Academy dekaanina 16. helmikuuta 2020. 

Aiemmin hän työskenteli Tulevaisuuden opintojen professorina Turun yliopistossa. Hän on 

myös UNESCO:n Oppimisyhteiskunnan ja Koulutuksen Tulevaisuuden puheenjohtaja. Hän on 

ollut arvostetun Rooman klubin jäsen 10 vuotta. Vuonna 2002 hän oli osa Suomen edustajia 

Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa. 

 

Markku Wilenius työskenteli yksityisellä sektorilla Allianzin toimitusjohtajana, jossa hän johti 

strategista tutkimusta ja kehityksen arviointia. Markku on myös kolmen säätiön 

toimitusjohtaja sekä erilaisten start-up yritysten kumppani. 

 

Markku Wilenius on erittäin taitava puhuja ja häntä pyydetään usein korkean tason 

kokouksiin. Hän järjestää myös luentoja, työpajoja, foorumeita ja seminaareja. Tähän 

mennessä hän on osallistunut yli 150 radio- ja televisiohaastatteluihin, joiden lisäksi on 

antanut yli 400 haastattelua lehdille, aikakauslehdille ja päivälehdille. 

 

 

 



 AMMATILLINEN KOKEMUS 
 

Yli 25 vuotta Markku Wilenius on työskennellyt tiiviisti tulevaisuuden tutkimuksen alalla. Se 

on vienyt hänet kiinnostaviin aiheisiin kuten Tekniikan tulevaisuus, kulttuuri, ruoka, 

ilmastonmuutos jne. 

Markku Wilenius työskenteli myös maailman suurimman yksityisen vakuutusyhtiön Allianz 

(Münchenissä) kanssa, jossa johti vakuutusyhtiön kehitystä ja strategista tutkimusta. 

 

Markku Wileniuksen aiempi tutkimus keskittyy kolmeen pääaiheeseen:  

 Ensimmäiseksi, tutkimus pitkäaikaisista yhteiskunnallisista aalloista ja erityisesti 

seuraavasta nousevasta aallosta. Ensi vuoden alussa hän julkaisee myös kirjan 

‘Tulevaisuuden kuviot’, World Scientific Publishing house. 

  

 Toiseksi, hän on tutkaillut tutkimusryhmänsä kanssa organisaatioiden ja työn 

tulevaisuuta yrittäen ymmärtää, kuinka vanhojen teollisten työmuotojen rikkominen 

voi tuoda uskomattomia tuloksia.  

 

 Kolmanneksi, hän on poiminut tutkimusryhmänsä kanssa aiheen kaupunkien 

tulevaisuudesta luomalla ymmärryksen siitä, kuinka tulevaisuuden kaupungit voivat 

olla enemmän ihmiskeskeisiä, terveellisiä ja liikkuvia. 

 

Markku Wilenius käsittelee edelleen paljon ympäristöasioita ja niiden jatkuvaa kehitystä. 

Hän tekee yhteistyötä yritysten kanssa, jotka haluavat ymmärtää vastuun sen laajemmassa 

merkityksessä. Ilmastonmuutos, luonnonvarojen niukkuus ja luontoympäristö (hänen 

aiempi ammattinsa on ammatillinen puutarhuri) ovat Markun rakkaita aiheita. 

 

Unescon Oppimisyhteiskunnan ja Koulutuksen Tulevaisuuden puheenjohtajana Markku on 

tutustunut syvemmin koulutusasioiden ja oppimisen aiheisiin ympäri maailmaa. 

 

OSAKKEET 
 

Omistaa 5.2 miljoonaa Tecnotreen osaketta ajanhetkellä 10.elokuuta 2020 


