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Missä olemme hyviä?
Mihin haluamme 
erinomaisuuttamme käyttää?

Millaista tulevaisuutta haluamme rakentaa 
opiskelijoiden kanssa? 

Millaisiin tulevaisuusoletuksiin opetussuunnitelmat perustuvat?
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mahdollinen

toivottava, 
unelma

Tulevaisuutta rakentamassa - nyt 

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

miten vaikuttaa tulevaan



HS 6.9.2011 

2011  +78 milj. vuodessa 
≈ Saksan asukasluku (82) 

2021 (10 vuodessa) + 600 milj.? 
≈ yli EU:n asukasluku nyt (502)
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US 21%

EU 14%

US 7%

CHINA 4%
CHINA 18%

INDIA  2%

INDIA 23%

EU 30%
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Japan 8% 

Japan 4% Other Asia 14% 

55%
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9% 
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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 
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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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https://www.slideshare.net/SitraFund/sitran-megatrendit-2016Sitra Megatrendit 2016

Teknologia
muuttaa kaiken 



kasvatus/ koulutus kehittämisenä

kasvatus/ koulutus muutoksena

ei riskiä korkea riski

oppiainepohjainen 
omaksuminen 
(tiedonalat annettuina) 

oppiaineperustaisuuden ihmettely  
(tiedon kyseenalaistaminen,  
 tieto avoin muuttumiselle) 

geneeriset taidot  
(kiinteät ontologiat  
 tuntemattomaan maailmaan)

ihminen sellaisenaan  
(avoin ontologinen lähestyminen    
 tuntemattomaan maailmaan)
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Roland Barnett 2004: Learning for an unknown future



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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   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 = one month IT  
    project (”pool”) -> 1 000 students 

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



digitalisaatio - oppimisen muutos?
WANG Qingsong: Follow you, 2013
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   Aktiivisen oppimisen edistäminen 
   - students as co-creators  

•  teknologia 
•  oppimistilat/-ympäristöt 
•  pedagogiikka

graph: Sean Corcorran, Steelcase Education, ELIG Annual Conference, London 19.9.2014 

Opiskelija aktiivisena oppijana 
•  projektioppiminen & PBL 

•  oppimisen ilo & luovuus 

•  jakaminen & yhteistyö & vertaisoppiminen 

•  tukeva & kannustava ohjaus ja mentorointi 

•  moniaistisuus, käsillä tekeminen (käsittäminen) 

•  merkitykselliset oppimiskokemukset 
     - omistajuus, henkilökohtaisuus, paikallisuus 



digitalisaatio

      
     Digitalisaatio - useita samanaikaisia muutoksia

 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- 
kulttuuri & 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,...  

Martti Raevaara 
martti.raevaara@aalto.fi

digitaalinen kulttuuri

tulevaisuuden 
kompetenssit

&



Henrik Dettmann - Finnish basketball coach *)  

Key mission of coaching   

1  Coach must respect the game & teach players respect, 
      -> real motivation for training, deep understanding  
          and passion 
    • passion based learning, motivation for deep learning 

2  Coaching is enabling learning for players, but this is 
       learning process to coach too 

      • shared journey with players is most important 

3  Most difficult is giving up your control based on   
      your authority position, how to set aside your own ego,  
      open your mind and use our creativity  

     • let go, trust on your players/ students, give them 
        freedom and build responsibility 

-> educators’ new role: sense-making and coaching 

Martti Raevaara 
martti.raevaara@aalto.fi

Martti Raevaara, Osaka 2015

   *) interview by Saska Saarikoski, Helsinki Times/ Helsingin Sanomat, 1.9.2013



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

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

incremental  
improvement

e-learning

MOOCs

OER, OCW

DRIVERS ?
•  design thinking 
•  spaces/ environments 
•  pedagogical support, incentives  
• 

VLEs

radical  
improvement

generation of  
new meanings

ICT 
DIGITALISATION



•  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   



Tulevaisuus tehdään  
yhdessä nyt! 

kuva: Martti Raevaara

kompetenssi 
lat. kompetere 
tavoitella yhdessä




