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1918  
Eliel Saarinen 
Helsinki city plan



1924 
Oiva Kallio, funktionalismia ja koneromantiikkaa henkivä ehdotus, jossa autoille 
on varattu leveä puistokatu keskustasta Töölönlahden pohjoispäähän.

1956 
J.S.Sirén, Parliament House (1931) - plan for the houses around 1956

2011 
Seppo Tikka, architect, argument for new building plan, 3 times more 
construction warrant, SK 26.5.2011

HS 18.3.2012 



1964  
Alvar Aalto, city plan for Töölönlahti /Töölö Bay area



Helsinki Central Library  
Oodi 2018, ALA Architects



Trigoni, view to central square of Trigoni

images: Rakentajalehti 5.10.2018

image: Rakentajalehti 4.10.2018Mall of Tripla, 2019-2021 illustrated with towers, original design 2011, 
foundation for Central Pasila plan, image: Rakentajalehti 11.3.2016

Eliel Saarinen 1918 Trigoni 2018, YIT / Lahdelma & Mahlamäki Architects, nominated winner of architecture competition for Central Pasila



http://www.retrohive.com/images/scifi_wallpaper12.jpg

Missä olemme hyviä?
Mihin haluamme 
erinomaisuuttamme käyttää?

Millaista tulevaisuutta haluamme rakentaa 
opiskelijoiden kanssa? 

Millaisiin tulevaisuusoletuksiin opetussuunnitelmat perustuvat?

http://www.retrohive.com/images/scifi_wallpaper12.jpg


todennäköinen
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mahdollinen

toivottava, 
unelma

Tulevaisuutta rakentamassa - nyt 

miksi - mitä - miten 
milloin - kuka/ ketkä 
mitä seuraavaksi / 

miten vaikuttaa tulevaan



Photo: Martti Raevaara, Berlin 2005 

current future view is noisy - we are jammed into the present?
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Global Warming of 1.5°C 
United Nations IPCC Special Report - http://www.ipcc.ch/report/sr15/

How the level of global warming affects impacts and/ or 
risks associated with the Reasons for Concern (RFCs) 
and selected natural, managed and human systems

Source: IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C
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Japan 8% 

Japan 4% Other Asia 14% 

55%

59%

9% 

15%

OECD Development Centre Working Paper No.285, DEV/DOC (2010)2

Globalisation - (digital)Technology shift - Middle-class shift 

25%

Shares of Global Middle Class Consumption 2000-2050

Peetu18 
Martti 75

2012-2030 consuming middle class 
2 billion -> 5 billion

Figure 7. India and China Makes Waves in the Global Middle Class
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David MacCandless 
Information is Beautiful, 2009 
http://www.informationisbeautiful.net 
Tieto on kaunista, 2010  
Knowledge is Beautiful, 2014

Hans Rosling (1948-2017) 
Professor of International Health 
at Karolinska Institute, Stockholm 
Founder of Gapminder Foundation 

http://www.gapminder.org
http://forms.gapminder.org/s3/test-2017

Steven Pinker, 2018
Enlightenment Now

10 ajattelua harhaan vievää vaistoa 
mm. kuilu-, yleistämis- ja viivasuoruus-  
—> harhat ja väärät käsitykset 
      johtavat vääriin päätöksiin

Faktojen maailma, 2018 
Hans Rosling, Ola Rosling,  
Anna Rosling Rönnlund 

http://www.informationisbeautiful.net
http://www.gapminder.org


todennäköiset & mahdolliset 
tulevaisuudet
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toivottavat tulevaisuudet

Tavoitteellisten tulevaisuuksien prosessi

Aspirational futures process 
Clem Bezold: Aspirational Futures  
Journal of Futures Studies,  
May 2009, 13(4): 81 - 90

trendien kartoitus

keskeisten  
muutosvoimien  
tunnistaminen 

visio (unelma)

arvot

missio  
(toiminta-ajatus)

tavoitteet

skenaariot
tarkistetut  
ja uudet 

strategiat

priorisoitu 
toimintasuunnitelma



tulevaisuusskenaariot / megatrendit

kuvataidekasvatus

ympäristökriisit
globaali  

keskinäisriippuvuus 
ja jännitteet

teknologian nopea  
kehitys muuttaa kaiken 

(digitalisaatio)

kansallisen toimintaympäristön muutokset  
(koulut, yliopistot, opettajankoulutus, OKM,…)

Aallon strategia -> ARTS strateginen toimintasuunnitelma -> DoA tiekartta

Taiteellinen 
ajattelu ja toiminta

Pedagoginen 
ajattelu ja toiminta

Tutkimuksellinen 
ajattelu ja toiminta

opintokokonaisuudet -> kurssit

aineenopettajakoulutus

Opettajan pedagogiset  
opinnot  60 op MA opinnäyte 30 op

BA opinnäyte 10 opKieli- ja viestintäopinnot 15 op 
YoYo kurssit 25 op

taide, arki ja  
yhteiskunta

taide, tiede ja 
teknologia

taide, ympäristö ja 
kestävä tulevaisuus

muutoksen tekijöiden kouluttaminen 
- kyky luoda uutta arvoa ja hyvinvointia merkittävien 
  muutosten ja kestävän kehityksen kautta 
- perustana oman alan syvä ymmärrys,    
  luovuus, monialaisuus ja yrittäjyys  

taiteellinen toiminta 
ja tutkiminen
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•  oppimiskeskeinen kulttuuri, formaali + informaali 

•  oppimisyhteisön voima: innostus & jakaminen   
    & vertaisoppiminen & kestävä opetus 

•  valinnaisuus, monialaisuus, projektioppiminen 

•  oppimisen/ opettamisen ilo & luovuus 

•  moniaistisuus, tekemällä oppiminen (käsittäminen) 

•  merkitykselliset oppimiskokemukset 
     - omistajuus, vapaus - vastuu 

•  opettajan rooli: ohjaus, mentorointi, yhdessä oppija 

Aktiivisen oppimisen edistäminen



OPETUKSEN 
&  

OPPIMISEN 
LAATU

Oppimisyhteisö 
• toimintamallit 

ammatti-identiteetin 
rakentamisessa

Kompetenssit 
• tulevaisuusvisiot 
yhteiskunnasta ja  
ammattikentästä

Opetussisällön 
asiantuntijuus

Pedagogiikan 
asiantuntijuus
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Oppimisen ja opetuksen laatu



Repin Instituutti, St. Petersburg 2003, kuvat: Martti Raevaara
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kyseenalaistamisen taito - traditiot ja konventiot 
voivat olla myös uuden oppimisen este



Hosia - Norhomaa: Sotilaspojan Taskukirja, 1942
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Vapaan hiihtotyylin murros
1980-luvun puolivälissä 
•  kuokka
•  Mogren
•  Wassberg

•  tekniikka
•  välineet 
•  ympäristö



radical changes 
in learning, 
pedagogy 

&  
education 
models
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innovation 
of solutions 
- HOW

adaptation to the evolution of  
pedagogy and socio-cultural models

Disruptive innovations in learning/ teaching/ education

innovation of meanings 
- WHY

ICT 
DIGITALISATION

Based on the ideas of Roberto Verganti, Innovation of Meanings (2015)

incremental  
improvement

e-learning

MOOCs

OER, OCW

DRIVERS ?
•  design thinking approach 
•  communities (inspiring mixture) 
•  spaces/ environments 
•  pedagogical incentives, support 

VLEs

radical  
improvement

generation of  
new meanings



https://aalto.lc.panoraamakuvat.fi/fi/360/925

Oppimiskeskus 2016-



kuvat: Heikki Juutilainen
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Learning hubs by & for students 
Greenhouse, 2013 (T-talo, SCI, Otaniemi)          



Valeria Gryada,  
designer, Aalto University Library

Learning Hub Development Process
Green House, School of Science 
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http://www.aaltodesignfactory.fi

Design Factory concept state-of-the-art conceptual thinking and cross-disciplinary  
hands-on-doing in collaborative environment  

http://www.aaltodesignfactory.fi


http://designfactory.aalto.fi

http://designfactory.aalto.fi


Opiskelijoilla aktiivinen rooli = co-creation
Opiskelijat keskeisiä toimijoita uudistuksissa - luottamus, tuki, vapaus, vastuu  

• Aalto Entrepreneurship Society - http://aaltoes.com 
• Startup Sauna - http://startupsauna.com 
• Slush - http://slush.fi  

• Aalto Global Impact - http://aaltoglobalimpact.org 

• Aalto on Tracks - http://aaltoontracks.com 

• Aalto on Waves - http://www.aaltoonwaves.com 

• Aalto in Africa - http://aaltoinafrica.com 

http://aaltoes.com
http://startupsauna.com
http://slush.fi
http://aaltoglobalimpact.org
http://aaltoontracks.com
http://www.aaltoonwaves.com
http://aaltoinafrica.com
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digitalisaatio - oppimisen muutos?
WANG Qingsong: Follow you, 2013



digitalisaatio

      
     Digitalisaatio - useita samanaikaisia muutoksia

 m
arkkinoiden m
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teknologian nopea kehittyminen

digitalisaatio

Soveltaen lähdettä:  
Vesa Ilmarinen, Kai Koskela 2015.  
Digitalisaatio - Yritysjohdon käsikirja



OPS 
tavoitteet

opiskelijat 
digi/peli 
natiivit

opetus- ja toiminta- 
kulttuurit & käytännöt

informaali 
oppiminen

formaali oppiminen

oppijan tiedot 
ja taidot 

opetus- ja oppimismenetelmien uudelleen ajattelu, 
opettajan uusi rooli: valmentaja, merkitysten luominen 
 

koulutus- 
instituutio, 
opettajat

?

ammatti- 
identiteetin 

rakentaminen

yhteisöllinen tiedon jakaminen ja rakentaminen 
• leikki, ilo, intohimo, mashup,...  
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digitaalinen kulttuuri

tulevaisuuden 
kompetenssit

&



   École 42: Revolutionary computer training - free, open to all 
• pedagogical approach: self-education, 
    participatory peer-to-peer and project- 
    based learning to unleash creativity,  
    open 24/7, no teaching or coaching  

• 17 000 applicants, request age 18-30 
    -> online aptitude test -> 4000 invited to 
    entrance examination = 1 month   
    IT project (”pool”) -> 1 000 students 

• 3-5 years training, competence map to 
    follow -> evidence based assessment  

Hive Helsinki
https://www.hive.fi/



TED talk 2012 
https://www.ted.com/talks/neil_harbisson_i_listen_to_color

The Guardian  2014 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/may/06/neil-harbisson-worlds-first-cyborg-artist

Neil Harbisson (1982-) syntyi 
täysin värisokeana, näki maailman 
harmaasävyinä, mutta asennutti 
myöhemmin (2004) päähänsä 
sensoriantennin (tuntosarven) ja 
aivoihin mikrosirun, jonka avulla 
hän voi aistia ääniaallot väreinä

Aamulehti 2016  
http://www.aamulehti.fi/kotimaa/kyborgi-neil-harbisson-ymmartaa-nyt-kissaansa-teknologialla-voi-omaksua-kykyja-muilta-lajeilta/

https://www.ted.com/talks/neil_harbisson_i_listen_to_color
https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/may/06/neil-harbisson-worlds-first-cyborg-artist
http://www.aamulehti.fi/kotimaa/kyborgi-neil-harbisson-ymmartaa-nyt-kissaansa-teknologialla-voi-omaksua-kykyja-muilta-lajeilta/
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Christian Kuhna,  
Director HR Strategy - Think Tank Future Trends & Innovation, Adidas Group

Tunnistesiru upotettu
ihon alle käteen,
kännykän QR lukijalla 
yhteys henkilön 
LinkedIn sivulle



Henrik Schärfe, Professor at Aalborg University, Denmark and his Geminoid-DK (androidi)



William Wilson, Kulturhuset, Tukholma, 2005
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work/ create/ design/ collaborate/… for

solve problems
- problem identified

and defined 

interventions 
which will

improve situation/ 
build better world

- tolerance of undefined/ 
unknown

INTERVENTIONsSOLUTIONs VS.

COMPLEXITY
of challenges/ phenomena/ world

- wicked problems 

disruptive 
learning &
teaching 
portfolio 



l e a r n i n g  e x p e r i e n c e

Co-Created/ Co-Designed Learning Story

Martti Raevaara 2018
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before

   playback  

after

     interventions designed by 
   teacher

coaching/ tutoring/ teaching

peer to peer interventions
leaner

service design approach -> designing invisible, systemic thinking  

learning
process

learning 
outcomes

course, workshop, 
project, lecture,…



•  muotoilijan vertaissuunnittelija (co-creator) ja mahdollistajana (enabler) 
     auttaa ja aktivoi ihmisiä luomaan itselleen paremman elämän ja   
     tulevaisuuden (from stories to movements) 

•  näkökulman laajentaminen: teemoja ja kohteita lähestytään globaalisti,  
     nähdään niiden laajempi merkitys ja vaikutus, mutta toteutetaan paikallisella  
     tasolla yhdessä ihmisten kanssa (think global act local / think big but scale down)  

-> design BY people opetuksessa: ajattelu- ja toimintamalli, jossa olemme  
    mahdollistajia ja vertaisoppijoita, rakennamme tulevaisuutta yhdessä  
    opiskelijoiden kanssa 

•  design for people (1950s-) - mestari, sankarimuotoilija, nero 

•  design with people (1990s-) 

•  design by people (2000 -)
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Avoimet & sosiaaliset innovaatiot 
muotoilijan roolin muuttuminen 

Jeremy Myerson, RCA, The Helen Hamlyn Centre for Design 

paradigmig shift - from top-down to bottom-up model, balance of interaction
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design thinking
johtaminen  oppiminen, opetus ja koulutus

ilmiöiden  
kompleksisuus 

- oleellisen  
etsiminen  
John Maeda:  
The Laws of  

Simplicity 
(2006) 

•  innostu ihmisistä ja erilaisuudesta 
•  avaa silmäsi arjen ilmiöille, pysähdy, ihmettele, pohdi… miksi 
•  opi & ajattele käsillä (käsitä), tee prototyyppejä, pohdi vaihtoehtoja 
•  epäonnistu varhain ja usein - mutta ota opiksi  
•  dokumentoi jatkuvasti: tee prosessi, edistyminen ja tulokset  
   näkyväksi ja jaettavaksi, visualisoi (älä luota vain sanoihin ja numeroihin) 
•  jaa ideoita tarinoiden avulla, visualisoi = kerro monitasoiset/                   
    monimutkaiset ideat merkityksellisesti ja innostavasti, löydä oleellinen 
•  tee yhteistyötä yli rajojen (erilaisuus on voimavara), hyödynnä  
    muiden ideoita, jaa ideoita, innostusta ja tukea 

                             Tim Brown: Change by Design (2009)

luova & rikastuttava 
DIALOGI  

ideoiden, tiedon       
ja onnistumisten 

JAKAMINEN

EPÄVARMUUDEN 
sietäminen

yhteisen 
YMMÄRRYKSEN 

rakentaminen 

idea (mindset) 
yhteisestä, 
jaetusta 
maailmasta   
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ilmiön 
ilmentymät

arviointi- 
prosessi

arviointitiedon 
käyttö

arviointiin perustuva 
tieto ilmiöstä

arvioitava 
ilmiö (oppiminen)

  

TEOS

PROSESSI

ilmiön havaittavat  
ominaisuudet teoksessa 

ja prosessissa
valittu otos teoksen ja 

prosessin ominaisuuksista



LUKIODIPLOMI 
ja ARVIOINTI

OPS 
puhuttu/ kirjoitettu

opetus 
tehtävät 
ohjaus

näyttöohjeet  
kuvaus osaamisen osoittamisen 

tavasta ja näyttöympäristöstä 

opiskelija 
• elämismaailma

ARVIOINTI

ARVIOINTI

opettaja 
• elämismaailma

opiskelijan 
harjoitustyöt

opiskelijan 
näytöt 
(portfolio)

arvioinnin 
kohteet ja kriteerit, 

menetelmät

opiskelijan  
intentiot
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taideopetuksen 
diskurssi 

- ops, opetus- ja 
arviointitoiminta

taidekritiikin 
ja tutkimuksen 

diskurssi

opiskelijan 
ääni (diskurssi) 

- toiminta ja puhe

ammattikentän 
diskurssi 

- taiteilijoiden 
toiminta ja puhe

OPISKELIJAN 
TYÖ/ OPINTOSUORITUS 

• todiste oppimisesta



http://digi.sets.fi/Topelius/historia/en-framtidsvision-simon-levis-resa-till-finland/

En framtidsvision 
– Simeon Levis resa till Finland

Zachris Topelius - Suomen ensimmäinen futurologi

Kuva (osa): Kimmo Taskinen, HS 14.1.2018

•  Z.Topelius kuvitteellinen matkakertomus Suomesta  
     vuonna 1900, Helsingfors Tidningar 1860 

•  Simeon Levis kiertelee Suomea pankkiiriliike Rothschildin 
     agenttina tutkimassa investointi mahdollisuuksia, lentäen  
     ”ilmaklipperillä” (ilmalaiva) ja kuumailmavaunulla (autolla) 

•  Tulevaisuuden ennustuksia (havaintoja Suomesta 1900) 
     •  juomatavat kehittyneet, kotimaista shamppanjaa ja  
        useita viinilaatuja, olutta vientiin aina Australiaan asti 
     •  metsävillasta (puukuitu) hienoja ”metsäkankaita”  
         -> tekstiiliteollisuuden vientituote lämpimiin maihin 
     •  kuumailmatekniikka käytössä lämmityksessä, tehtaissa  
         ja liikennevälineissä sekä kauko/ keskuslämmityksessä 
     •  Kokkolasta Leville suunnitteilla 150 m korkea muuri  
         suojaamaan tupakkaplantaaseja Jäämeren tuulilta 
     •  galvaanisten paristojen avulla Merenkurkun Raippa-  
        Luodon ja Ahvenanmaalle välillä jään räjäyttäminen ->  
        ympärivuotinen laivaväylä 
    •  autoihin (lokomobiili) asennettu painokoneita, jotka  
       sylkevät tuoreita sähkeitä 

Jari Koponen (1998). Topelius ja tulevaisuus
Vesa Sisättö & Jari Koponen (2011)
Aivopeili: Autonomian ajan tieteiskirjallisuutta



Tulevaisuus tehdään  
yhdessä nyt! 

kuva: Martti Raevaara

kompetenssi 
lat. kompetere 
tavoitella yhdessä


