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Esittely 
 
Perttu Pölönen on keksijä, yrittäjä ja säveltäjä. Hän on voittanut Euroopan suurimman nuorten 
tutkimuskilpailun ja opiskellut tulevaisuuden teknologioita Singulariteetti-yliopistossa NASAn 
tutkimuskeskuksessa. Mediassa häntä on kutsuttu superälykäksi ja pelottomaksi keksijäksi – vuonna 2014 
hänet palkittiinkin Slushissa Suomen luovimpana ja joulukuussa 2018 MIT Tech Review nimesi hänet 35 
lupaavimman innovaattorin joukkoon Euroopassa. 
 

 
Bio 
 
Perttu Pölönen on keksijä, futuristi, säveltäjä ja startup-yrittäjä, joka on voittanut Euroopan suurimman 
nuorille suunnatun tutkimuskilpailun (EUCYS) ja valmistunut Singularity University -
tulevaisuusyliopistosta, joka sijaitsee NASAn tutkimuskeskuksessa Kaliforniassa. Hän on kävelevä 
esimerkki poikkitieteellisyydestä ja –taiteellisuudesta. Perttu on akateemisesti koulutettu säveltäjä Sibelius-
Akatemiasta, mutta on opiskellut myös eksponentiaalisia teknologioita Piilaaksossa. Hän on työskennellyt 
disruptioanalyytikkona muutosjohtamiseen erikoistuneelle konsulttiyritykselle ja perustanut NASAlla 
ollessaan hyväntekeväisyysjärjestön 360ed, joka kehittää opettajankoulutusta Myanmarissa 
virtuaalitodellisuus-teknologiaa käyttäen. Pertun oma Sävelkello-keksintö on klassinen keksintötarina siitä, 
kuinka henkilökohtainen haaste voi muuttua kansainvälisesti palkituksi ja patentoiduksi vientituotteeksi. 
Sävelkello, sovellus musiikinteorian opetuksen tueksi lapsille, nousi AppStore-kaupassa ostetuimmaksi 
musiikkiappiksi yli 10 maassa. Suomen päämedioissa Perttua on kutsuttu superälyköksi, neroksi ja 
pelottomaksi keksijäksi, joka on osallistunut mm. Nobel-juhliin. Vuonna 2014 hänet valittiin luovimmaksi 
suomalaiseksi Slushissa ja vuonna 2018 hänet valittiin Nordic Business Forumin “25 Under 25 in Nordics” 
–listalle kuin myös MIT Tech Review 35 Innovators in Europe –listalle.  
 
Perttu on äärimmäisen innostava puhuja, joka avaa disruptiota, megatrendejä, eksponentiaalisia 
teknologioita ja näiden valtavia vaikutuksia ihmisiin, organisaatioihin ja koulutukseen. Kyseessä on 
herättelevä tuulahdus Piilaakson dynaamista ajattelua yhdistettynä milleniaalin muuttuvaan 
maailmankuvaan ja hänen inspiroivaan tarinaansa. Perttu on saanut erinomaista palautetta kyvystään 
rohkaista yleisöään kohtaamaan tulevaisuuden tuomat haasteet, mutta myös sen ennennäkemättömät 
mahdollisuudet. Sille, joka ymmärtää teknologian kehityksen, avautuu koko maailma.  
 
Perttu valaa uskoa siihen, kuinka kaikki on mahdollista silloin kun mikään ei ole varmaa. Tulevaisuuden 
haasteet vaativat disruptiota – kehitystä joka mullistaa nykyisen. Perttu pyrkii ennen kaikkea ravistamaan 
ennakkoluuloja ja herättämään ajatuksia teknologian tuomista muutoksista. Mitkä teknologiat mullistavat 
arkemme? Mitä disruptio tarkoittaa? Miltä eksponentiaalinen kasvu tuntuu? Mikä erottaa meidät koneista? 
Perttu on energisoiva puhuja, joka auttaa kohtaamaan aikamme suuret sekä teknologiset että 
yhteiskunnalliset kysymykset. Tarvitsemme inhimillisen vallankumouksen! Perttu sai Vuoden Tulokas 
2017 -palkinnon Vuoden Puhuja -gaalassa, missä palkittiin Suomen valovoimaisimmat puhujat. 
 
 
 
 
 
 



Perttu Pölönen 
 
 
Introduction: 
 
Perttu Pölönen is an inventor, entrepreneur and composer who has won EU’s biggest science competition 
for youth and studied future technologies at Singularity University, based at NASA Ames Research Center 
in Silicon Valley. In media Perttu has been called a fearless inventor and a super highbrow – in 2014 he 
was given the Most Creative Finn Award at Slush and in 2018 MIT Tech Review honored him among the 
35 Innovators Under 35 in Europe. 
 
 
Bio: 
 
Perttu Pölönen is an inventor, futurist and a composer who has won the European Union's Competition for 
Young Scientists and graduated from Singularity University, a think tank located at the NASA Ames 
Research Center in California. He is a walking example of an interdisciplinary person. Perttu is originally 
an academically trained composer from Sibelius Academy, but has also studied exponential technologies in 
Silicon Valley. He has been working as a disruption analyst for a management consultancy firm and 
established a non-profit, 360ed, that helps teachers in Myanmar improve their pedagogy skills using virtual 
reality technology. Perttu’s invention, MusiClock, is an example of how a personal challenge can be turned 
into an internationally awarded and patented product and a startup. The MusiClock mobile app has been 
featured by Apple and became #1 music app in over 10 countries. In the main Finnish media, Perttu has 
been called a highbrow, genius and a fearless inventor, who has even attended the Nobel festivities in 
Stockholm. In 2014, he was named the most creative Finn at Slush and in 2018 Perttu received two 
recognitions: Nordic Business Forum’s 25 Under 25 in Nordics and MIT Tech Review 35 Innovators 
Under 35 in Europe.   
 
Perttu is an inspiring speaker who talks about disruption, megatrends, exponential technologies and their 
tremendous impacts on people, organizations and the future of education. Perttu’s presentation is a dynamic 
combination of disruptive thinking from Silicon Valley and empowering optimism from a millennial. Perttu 
has received excellent feedback on his ability to encourage his audience to face the challenges of the future, 
but also its unprecedented opportunities. The world is open to the person who understands the evolution of 
technology.  
 
Perttu believes that everything is possible when nothing is certain. Future challenges require disruption - a 
development that revolutionizes the present. Perttu aims at shaking prejudices and provoking thoughts on 
the changes brought by new technologies. What does disruption mean? What does exponential growth feel 
like? What makes us different from computers and machines? Perttu is an energetic speaker who 
encourages his audience to face the biggest technological and societal questions of our time. We need a 
human revolution! Perttu received the Newcomer of the Year Award in 2018 at the Speaker of the Year 
gala in Helsinki. 
 
 
 


