
 

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

Teknistaloudellinen tiedekunta 

Tuotantotalouden osasto 

Tietojohtamisen opintosuunta 

 

 

 

SUOMEN ICT-SEKTORI VUONNA 2015 

 

 

 

 

 

 

Diplomityön aihe on hyväksytty tuotantotalouden osaston tietojohtamisen koulutusohjelman 

johtajan toimesta 8.5.2008. 

 

 

Työntarkastaja: Professori Tuomo Kässi 

 

Työnohjaajat: Professori Tuomo Kässi sekä professori Hannu Kärkkäinen 

 

 

Lappeenrannassa 27.8.2008 

 

 

 

Esa Samuli Laari 

Panssarikatu 2 D 51 

53850 Lappeenranta 

+358 44 2764191 



 

 

TIIVISTELMÄ 

 

Tekijä: Esa Laari 

 

Työn nimi: Suomen ICT-sektori vuonna 2015 

 

Osasto: Tuotantotalous 

Vuosi: 2008  Paikka: Lappeenranta 

Diplomityö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

86 sivua, kuvia 9 kappaletta 

Tarkastaja(t): Professori Tuomo Kässi 

Hakusanat: Yhteiskunta, Tulevaisuus, ICT-sektori, Tietotekniikka, Ubiikki tietotekniikka, 

Tietoliikenne, Kommunikointi 

Keywords: Society, Future, ICT-sector, Information technology, Ubiquitous information 

technology, Data communication, Communication 

Tässä diplomityössä ”Suomen ICT-sektori vuonna 2015” käsitellään Suomen 

tietoyhteiskunnan ja tietotekniikan tulevaisuutta kansainvälisestä ja kansallisesta 

näkökulmasta. Se koskee niin Yhdysvaltojen, Japanin, Euroopan Unionin kuin Suomenkin 

tietoyhteiskuntia. Suomen tietoyhteiskunnan ja EU:n ICT-sektorin vahvuudet, heikkoudet, 

uhat ja mahdollisuudet käyvät tästä diplomityöstä ilmi. Yhdysvallat, Japani ja EU toimivat 

suunnan antajana Suomen ICT-sektorin tulevaisuudelle.  

 

Euroopan Unioni on laatinut ICT-sektoria ja koko EU:ta koskevan Lissabonin strategian, joka 

käsittää niin EU:n eri kansakuntia koskevan taloudellisen panostuksen, innovaatiokehityksen, 

koulutuksen kuin tutkimuksen ja tuotekehityksenkin.  

 

Suomen tietoyhteiskunta on monilla alueilla maailman kärkitasoa, muutamilla sen keskitasoa. 

Suomen tietoyhteiskunnan vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet on kartoitettu 

Suomen tietoyhteiskuntastrategiassa vuosille 2007-2015. Se käsittää ne keinot, millä Suomi 

pystyy tulemaan kansainvälisesti tasapainoiseksi, hyväksi ja houkuttelevaksi paikaksi asua ja 

työskennellä sekä se käsittää ne keinot, jolla Suomen kilpailukyky taataan globaalisti 

kiristyvässä kilpailutilanteessa.  



 

ABSTRACT 

 

Author: Esa Laari 

 

Title: Finland’s ICT-sector in year 2015 

 

Department: Industrial Engineering and Management 

Year: 2008  Place: Lappeenranta 

Master’s Thesis, Lappeenranta University of Technology 

86 pages, 9 pictures 

Supervisor: Professor Tuomo Kässi 

Keywords: Society, Future, ICT-sector, Information technology, Ubiquitous information 

technology, Data communication, Communication 

In this Master’s Thesis about ”Finnish ICT-sector in year 2015” Finnish information society’s 

and information technology’s future is handled from international and national point of view. 

It concerns the United States of America’s, European Union’s and Finland’s information 

societies. Finland’s information society’s and EU’s ICT-sector’s strengths, weaknesses, 

threats and opportunities are seen from this Master’s Thesis. The United States of America, 

Japan and EU are acting as the orient to Finland’s ICT-sector’s future.  

 

European Union has prepared the Lissabon strategy in the concern of the whole ICT-sector 

and EU, which includes in EU’s different nations’ concern of the economical contribution, 

innovation development, education as well as research and development.  

 

Finland’s information society is at the world’s top level in many areas, in some areas world’s 

middle level. Finland’s information society’s strengths, weaknesses, threats and opportunities 

have been mapped in Finland’s information society strategy to years 2007-2015. It includes in 

those meanings, with which Finland can become internationally balanced, good and tempting 

place to live and work and it includes in those meanings, with which Finland’s competition 

ability is guaranteed in globally tensing competition situation. 

 

 

 

 

 



 

ALKUSANAT 

 

Kiitän Lappeenrannan teknillisen yliopiston koko henkilökuntaa, etenkin Lty:n tuotantotalouden 

osaston henkilökuntaa, joista mainittakoon erityisesti diplomityöni ohjaajaprofessorini Hannu 

Kärkkäinen ja Tuomo Kässi, joiden rakentava palaute, henkinen tuki ja professori Kärkkäisen 

järjestämä pieni taloudellinen tuki diplomityöni stipendin muodossa ovat edesauttaneet 

merkittävästi diplomityöni valmistumista. 

 

Lappeenrannassa 27.8.2008 

 

Esa Samuli Laari 

 

 

 

 



 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

 

TIIVISTELMÄ 

 

ABSTRACT 

 

ALKUSANAT 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

 

1. JOHDANTO  1  

 

2. YLEISTÄ TIETOTEKNIIKASTA JA TIETOYHTEISKUNNASTA  3  

2.1. Määritelmiä 3 

2.2. Tietotekniikan vaikutuksista 3 

2.3. Informaatioyhteiskunnan suorituskyvyn mittausta ja arviointia 4 

2.4. Tietoyhteiskuntapolitiikasta yleisesti 9 

2.5. Kansallisen tietoyhteiskuntastrategian muodostaminen 14 

 

3. KANSAINVÄLISIÄ NÄKEMYKSIÄ, VISIOITA JA STRATEGIOITA 

TIETOYHTEISKUNNAN, TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN 

TULEVAISUUDESTA JA VAIKUTUKSISTA 20   

3.1. EU:n näkemyksiä tulevaisuuden tietoyhteiskunnaksi 20  

3.1.1. Miten eurooppalainen tietoyhteiskunta rakentuu? 21 

3.1.2. EU:n sähköisen talouden politiikka 23  

3.1.3. EU:n tietotekniikkapolitiikan näkemyksiä, visioita, strategioita sekä 

lähestymistapoja 25 

3.1.4. i2010 ja Lissabonin strategia 26 

3.1.5. Tuottavuus ja kilpailukyky Euroopassa 29 

3.1.6. EU:n sähköinen hallinto-projekti 31 

3.1.7. EU:n tuottavuuden speksit suhteessa tietotekniikkaan 32  

3.2. Japanin näkemyksiä tulevaisuuden tietoyhteiskunnaksi 33  

3.2.1. Tietotekniikka, sen vallankumous ja Japanin talous 33 

3.3. Yhdysvaltojen näkemyksiä tulevaisuuden tietoyhteiskunnaksi 34  

3.3.1. Visioita tietotekniikkayhteisöistä ja globalisaatiosta 34 

3.3.2. Visioita ja taistelua suljetun ja avoimen tietotekniikan välillä 35  

 

4. SUOMALAISIA NÄKEMYKSIÄ, VISIOITA JA STRATEGIOITA 

TIETOYHTEISKUNNAN, TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN 

TULEVAISUUDESTA JA VAIKUTUKSISTA 37  

4.1. Määritelmiä 37 

4.2. Suomen kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 38  

4.3. Sähköinen hallinto Suomessa 43  

4.4. Kommunikaatioteknologia 44  

4.5. Erilaisia näkymiä ja pohdintaa suomalaisen ICT-sektorin tulevaisuuteen 45  



 

4.5.1. Kuinka ICT-sektorin yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat yksittäisten 

organisaatioiden näkökulmasta niiden tulevaisuuteen? 56  

4.5.2. Pohdintaa muutosten vaikutuksista 59 

 

5.  UBIIKKI TIETOTEKNIIKKA JA MUITA LAAJOJA MUUTOSTRENDEJÄ 63  

5.1.  Yhteiskunnallisia näkymiä tietotekniikan muutostrendeihin 63  

5.2.  Ubiikin tietotekniikan määritelmä 65  

5.3.  Ubiikin tietotekniikan sisällöstä ja rakenteesta 66  

5.3.1. Ubiikkien laitteistojen personointi ja käyttö: multimedia-kommunikoinnin 

Internet-protokollan seuraava sukupolvi 68 

5.3.2. Ubiikin tekniikan teknologiset ja tieteelliset näkymät 69 

5.3.3. Ubiikin tietotekniikan sosiaalisia vaikutuksia 70 

5.3.4. Ubiikin tietotekniikan vaikutuksia Suomen ICT-sektoriin, liiketoimintaan 

ja käyttäjiin 71 

5.4.  ICT-sektorin muita tulevaisuuden trendejä ubiikin tietotekniikan lisäksi 73  

5.5. Sähköisen liiketoiminnan näkökulmia 74  

5.5.1. Tietotekniikan mahdollisuudet ja uuden liiketoiminnan kehittäminen 75 

5.6. Ohjelmistot ja laitteistot, tulevaisuuden näkymiä 77  

5.6.1. Ohjelmistoteknologia 77 

5.6.2. Laitteistoteknologia 78 

 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET 80  

 

7.  YHTEENVETO 83 

 

LÄHDELUETTELO 

 

 



  1 

1. JOHDANTO 

 

Tämän diplomityön tarkoitus on tutkia ja tehdä päätelmiä Suomen ICT-sektorin tulevaisuudesta 

kansallinen tietoyhteiskuntastrategia huomioiden aina vuoteen 2015 asti ottaen työssä huomioon 

niin kansallinen kuin kansainvälinen näkökulma. Diplomityö tutkii Yhdysvaltojen, Japanin ja EU:n 

sekä Suomen trendejä ja kehittää niistä päätelmiä Suomen ICT-sektorin tulevaisuudeksi. Se siis 

antaa vastauksen diplomityöni päätutkimuskysymykseen eli mihin suuntaan suomalainen 

tietoyhteiskunta, tietotekniikka ja ICT-sektori kehittyvät tulevaisuudessa kansainvälinen ja 

kansallinen näkökulma huomioiden. Tämä suomalaisen ICT-sektorin tulevaisuuden tutkiminen ja 

kehittäminen on tärkeää siksi, että globaali kilpailu eri on tulevaisuudessa yhä kiihtyvällä vauhdilla 

kovempaa, globaalit markkinat avautuvat koko maailmalle, tietotekniikan muutosvauhti kiihtyy yhä 

merkittävämmällä tavalla sekä kilpailu niin talouden panoksista kuin työvoimastakin tiukkenee yhä 

enenevässä määrin ihan lähitulevaisuudessa jatkuen kauas ajalliseen horisonttiin. 

 

Lisäksi diplomityö antaa vastauksen seuraaviin alakysymyksiin eli millainen näkemys suurissa 

teollisuusmaissa ja EU:ssa on tietoyhteiskunnan ja tietotekniikan kehittymisestä? Millainen 

näkemys on Suomessa? Millaisia laajoja trendejä tietotekniikan kehittymisessä on nähtävillä? 

Millaisia mahdollisia vaikutuksia trendeillä on suomalaiseen yhteiskuntaan ja ICT-sektorin 

yrityksiin? 

 

Diplomityö on kirjallisuuspohjaisiin lähteisiin perustuva tietojohtamisen diplomi-insinööriopintojen 

opinnäytetyö ja tehdään Lappeenrannan teknillisen yliopiston teknistaloudellisen tiedekunnan 

tuotantotalouden osastolle. Työ pyrkii vastaamaan siihen ongelmaan, mikä aiheutuu 

globalisaatiosta, sen leviämisestä ympäri maapalloa ja globalisaation aiheuttaman kansainvälisen 

kilpailun tiukkenemisesta.   

 

Työn rakenne on seuraava: tämä luku 1 on johdanto. Luvussa 2 pohditaan tietotekniikan yleisiä 

vaikutuksia, määritellään tietotekniikka ja ubiikki tietotekniikka, käsitellään 

informaatioyhteiskunnan suorituskyvyn mittausta ja arviointia, tietoyhteiskuntapolitiikkaa yleisesti 

sekä kansallisen tietoyhteiskuntastrategian muodostamista. Luku 3 käsittää EU:n, Japanin ja 

Yhdysvaltojen näkemyksiä ja EU:n strategioita tulevaisuuden tietoyhteiskunnaksi. Lisäksi se pitää 

sisällään Euroopan tuottavuutta ja kilpailukykyä valottavaa tietoa. Luku 4 käsittää suomalaisia 

näkemyksiä, visioita ja strategioita Suomen tietoyhteiskunnan, tietotekniikan ja tietoliikenteen 
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tulevaisuudesta ja vaikutuksista. Luku 5 puolestaan käsittelee ubiikkia tietotekniikkaa ja muita 

laajoja muutostrendejä eli muun muassa yhteiskunnallisia näkymiä tietotekniikan muutostrendeihin, 

ubiikin tietotekniikan määritelmän, rakennetta ja sisältöä. Luku 6 pitää sisällään johtopäätökset ja 

luku 7 yhteenvedon. 
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2. YLEISTÄ TIETOTEKNIIKASTA JA TIETOYHTEISKUNNASTA 

 

2.1. Määritelmiä 

 

Tietotekniikka on määritelmä itse tietokonelaitteistoista kuin myös tietoteknisistä sovelluksista ja 

tietokoneen käyttäjän tekemistä toimenpiteistä. Tietoliikenne on ylipäätänsä informaation vaihtoa, 

mutta tässä yhteydessä sitä käsitellään laitteiston, sovelluksen ja käyttäjän välisenä informaation 

vaihtona riippumatta kanavasta. 

 

Termi ubiikki (ubicom) tarkoittaa sitä tietotekniikkaa, jonka tarkoituksena on taustalla 

huomaamattomasti toimien esimerkiksi auttaa ja helpottaa ihmisten jokapäiväistä elämää ja 

askareita niin työelämässä, kotona kuin harrasteiden parissakin. (Tekes, lähde 1) 

 

2.2. Tietotekniikan vaikutuksista 

 

Tietotekniikan käyttöönottoa ja vaikutuksia on tutkittu jo noin 20 vuoden ajan. Tietotekniikka on 

muuttanut työn sisältöä sekä myös osaamisvaatimuksia ja työn organisointia kuin myös 

johtamismenetelmiä ja johtamisstrategioita. Työ ei suinkaan ole yksipuolistunut vaan rikastunut ja 

tietotekniikan käyttäjän koettu hyvinvointi on enemmistöllä parantunut. Tietotekniikan käyttö ei ole 

välttämättä helpottanut työntekoa, kiirettä tai stressiä vaan lisännyt vaatimuksia ja kiirettä riippuen 

tietoteknisestä osaamistasosta ja vapauttanut resursseja ja työvoimaa muihin tehtäviin. 

Tietotekniikan työllisyysvaikutusta on tutkittu ja sillä on todettu olevan positiivinen nettovaikutus. 

Ylipäätänsä minkä tahansa teknologian käyttöönoton seuraukset riippuvat siitä miten muutos ja 

käyttöönotto valmistellaan ja miten käyttäjien koulutuksesta ja pätevyydestä huolehditaan ja kuinka 

sitä seurataan. (KTM, lähde 1) 

 

Tietotekniikkaa käyttävistä 60 % kokee tekniikan vaikutuksen työn sisältöön ja monipuolisuuteen 

myönteisesti ja positiivisesti. Tekniikan käyttäjistä 25 % pelkää käyttöä, virheiden tekemistä sekä 

tekniikan pettämistä. Tietotekniikan ammattilaisista 70 % kokee saavansa työssään enemmän tietoa 

kuin kykenee omaksumaan, joka on nyky-yhteiskunnassa hyvin yleinen ilmiö. Stressin ja 
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ylikuormittumisen oireita tietotulvan vuoksi koki 40 %. Uupuminen on usein itse aiheutettua, 

ylityöskentelyyn liittyvää. (KTM, lähde 1) 

 

Työelämän muutokset nykypäivänä liittyvät olennaisella tavalla tietotekniikan yleistymiseen, 

tietoyhteiskunnan yleisiin muutoksiin, myös taloudellisiin muutoksiin kuin globalisaatioonkin. 

Tietotekniikan mahdollistama etätyö on luonut uusia työn tekemisen, yrittämisen ja taloudellisen 

toiminnan muotoja. Kansantaloudellisista epävarmuustekijöistä huolimatta johtavat teollisuusmaat, 

niin Suomi kuin ylipäätänsä muutkin maat uskovat, että etupäässä tietoteknologia ja siihen liittyvät 

toimintamahdollisuudet mahdollistavat taloudellisen kasvun myös tulevaisuudessa. Työpaikoilla 

tietotekniikka on lisännyt kiinnostusta työn ja sen valinnaisuuden ja laadukkuuden kehittämiseen. 

Samalla se on luonut uusia mahdollisuuksia koulutus- ja kehittymistoiminnan kehittämiseen ja 

monipuolistamiseen. Etätyö on tarjonnut monille ihmisille vaihtoehtoisen ja joustavan tavan 

organisoida työtä, mutta vasta, kun organisaatio strategisesti merkittävässä määrin integroituu ja 

sitoutuu ihmisten mahdollisuuteen tehdä etätyötä niin fyysisen organisaation kuin tietoteknisten 

ratkaisujen puitteissa, ovat nähtävissä selvät kasvun tekijät niin tehokkuutta kuin kilpailukykyä 

ajatellen. Niin tehokkuuden kuin kilpailukyvyn kasvu itsessään tulee työn tehokkuuden ja laadun 

parantumisesta. (Härmä ja Nupponen: Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa) 

 

2.3. Informaatioyhteiskunnan suorituskyvyn mittausta ja 

arviointia 

 

Tässä luvussa käsitellään tietoyhteiskunnan suorituskyvyn mittaamista ja arviointia niin 

kansainvälinen kuin kansallinen referenssi sekä näkökulma huomioiden. Se käsittää melko 

kokonaisvaltaisen katsantokannan eri metodein ja mittausmenetelmin eri tietoyhteiskuntien 

kansalliseen tietoyhteiskuntastrategiaan ja eri tietoyhteiskuntien suorituskykyyn sekä arvioi niitä. 

Tietotekniikan ja ICT-sektorien näkökulmasta katsottuna edellä mainitut seikat tarkoittavat niin 

haasteita tietoteknisen infrastruktuurin rakentamiselle, kehittämiselle sekä laajentamiselle, 

innovaatiokulttuurin ja -toiminnan kehittämiselle sekä yhteiskunnan perusrakenteiden ja -palvelujen 

kehittämiselle ja muuttamiselle huomioiden muun muassa uran ja työn sovittamisen vapaa-aikaan 

sekä ihmisläheisyys etenkin Suomen tietoyhteiskuntaa ajatellen. 
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Ensin hieman yleistä asiaa siitä, millä tavalla kunkin tieto-, informaatio- ja tietämysyhteiskunnan 

pitäisi pystyä selviytymään kunkin kyseisen maan hallituksen johdolla, nimittäin tietotekniikan ja 

kommunikaation merkityksen selventäminen ja kristallistaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä seikkoja 

yhteiskunnille ottaen huomioon ne taloudelliset, tekniset, maantieteelliset ja sosiologiset 

lähtökohdat ja resurssit, jotka koskettavat kutakin tietoyhteiskuntaa. Tässä luvussa tulevat esille 

juuri ne seikat, jotka määrittelevät kunkin tieto-, informaatio- ja tietämysyhteiskuntaluokitusten 

vahvuudet ja heikkoudet mukaan lukien Tekniikan Akateemisten Liiton vuosittain tekemä 

Teknologiabarometri vuodelta 2007, joka käsittelee edellä mainittujen eri tavalla mitattujen 

yhteiskuntaluokitusten heikkouksia ja vahvuuksia.   

  

Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen trendien seuraaminen ja tunnistaminen tarjoaa jatkuvan haasteen 

tutkijoille, johtajille sekä muille päätöksentekijöille. Markkinoiden teknologiset vaatimukset sekä 

teknologian ja tieteellisen edistyksen dynamiikka ovat luoneet jatkuvaa kasvua 

tietotekniikkasektorille. Tunnistimien eli indikaattoreiden kehittäminen tietotekniikan eri 

sektoreiden erilaisten uusien sovellusten julkaisulle ja läpimurrolle pitkällä tähtäimellä on 

tieteellisesti todella korkeasti priorisoitua. Erityisesti, näiden indikaattoreiden pitää pystyä 

tunnistamaan ja mittaamaan kansakunnan tasolla makro-teknologiset eroavuudet sekä taloudellisten 

allianssien kasvua. Tässä yhteydessä tietotekniikan konvergenssi-indikaattoreita tarvitaan 

suunnittelemaan investointeja sekä muovaamaan tietotekniikkapolitiikkaa. Tämän tarpeen 

tarkoituksenmukaisuus voidaan nähdä kansallisten ja alikansallisten projektien kasvussa. (Banuls ja 

Salmeron: Benchmarking the information society in the long range) 

 

Tässä luvussa esitellään asiantuntijoiden määrittelyyn perustuva malli, joka käsittää tietotekniikan 

leviämisen eri sosiaaliklustereihin kaikilla tasoilla. Se käsittää niin arvioinnin, huomiot kuin 

suosituksetkin. Tämä malli tähtää pitkän tähtäimen suunnitteluun ja perustuu siis olemassa oleviin 

työkaluihin. Tällä pitkän tähtäimen suunnittelulla tämä luku antaa ikään kuin lahjoituksena 

älykkään työkalun tukeakseen pitkän tähtäyksen koko tietotekniikkasektorin visiointia ja näkemystä 

tietotekniikan leviämiseen tulevaisuudessa, lisäksi tukeakseen strategista tietotekniikan 

suorituskyvyn mittausta sekä kolmantena kohtana tietotekniikkapolitiikan muovaamista eri 

prosesseissa, kuten teknologinen ennustaminen, skenaariosuunnittelu sekä politiikan analyysi. 

(Banuls ja Salmeron: Benchmarking the information society in the long range) 

 

Maailmantalous liittyy suureen informaatiomuutokseen, jota suodattaa globalisaatio ja jota tukee 

tietotekniikan nopea kehittyminen, joka puolestaan kiihdyttää informaation ja tietämyksen 
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tuottamista ja käyttöä. Tässä yhteydessä maailman mittasuhteet tuntuvat menettävän merkityksensä.  

Mutta sen sijaan, että eri alueet tasapäistettäisiin tai että ne olisivat tasapäistyneet, uudet systeemit 

ja teknologiat  ovat alkaneet erilaistaa eri maita ja alueita maiden sisällä. Ottaen huomioon tämän 

kehityksen, on selvää ettei pelkästään teknologisia investointeja pidä alkaa sopivasti 

monitoroimaan, vaan politiikan tekijöiden tulee ottaa kaikki edellä mainitut seikat huomioon 

mukaan lukien niiden alueiden tunnistus, joissa julkiset investoinnit ja poliittinen tuki 

todennäköisesti onnistuisivat. Vastauksena tähän tarpeeseen, muun muassa Japani, Saksa, Ranska, 

Etelä-Korea, Iso-Britannia, Australia, Espanja sekä USA ovat ottaneet teknologian visioinnin ja 

pitkän tähtäyksen ennustusprosessin omakseen. Siitä huolimatta, politiikan tekijät myös tarvitsevat 

indikaattoreita siitä, kuinka talouteen ja yhteiskuntaan vaikutetaan tietotekniikan kehityksellä ja 

eritoten he tarvitsevat korkealaatuista dataa verratakseen oman alueensa menestystä kilpailijoihin, 

eli siitä, kuinka muut alueet, jotka voidaan nähdä kilpailijoina ja/tai strategisina liittolaisina, 

menestyvät. Tässä yhteydessä tietotekniikan benchmarkkausprosessit nousevat esiin politiikan 

työvälineinä muotoillakseen tietotekniikkapolitiikkaa. Tässä luvussa käsitelty tietotekniikan pitkän 

tähtäimen benchmarkkauksen vaikutukset tulevat esille lähes ainoastaan edellisessä kappaleessa 

esitellyn kolmiulotteisen mallin myötä, eivät niinkään historiatiedon tai muun informaation 

kylkiäisinä, koska niitä ei ole vielä ilmestynyt historian valossa. Tässä luvussa siis käsitellään 

kolmiulotteisen mallin mukaista benchmarkkausta. (Banuls ja Salmeron: Benchmarking the 

information society in the long range) 

 

Kolmiulotteisen mallin benchmarkkaus perustuu tietotekniikan kolmeen pääulottuvuuteen: 

tietotekniikan leviämisen arviointiin, havaintoihin sekä suosituksiin. Tämä analyysi perustuu 

kaikkein todennäköisimpään tietotekniikkaklusterien väliseen tietotekniikan leviämiseen ja sen 

analysointiin. Tämän mallin toinen ulottuvuus on joukko tietotekniikan leviämisen luonnin 

havaintoja, jolla voi olla kunkin seudun oma alkuperä, ollen joukko erojen lähteitä, jotka liittyvät 

benchmark-analyysiin. Lopuksi suositukset kunkin seudun tietotekniikan leviämiselle analysoidaan. 

(Banuls ja Salmeron: Benchmarking the information society in the long range) 

 

On olemassa monia pitkän tähtäimen ennustamisen lähestymistapoja. Kuitenkin kaikkein 

onnistuneimmat kehitysaskeleet on otettu asiantuntijoiden konsultaation yhteydessä. On havaittu 

tämän lähestymistavan ollen kaikkein onnistunein historian valossa, muttei se tarkoita, etteikö joku 

toinen tapa olisi yhtä hyvä. Kuitenkin kyseessä olevan pitkän tähtäyksen suunnitelmia tehtäessä on 

käytetty kahta ehkäpä kaikkein moderneinta työkalua, nimittäin Delphi-metodia sekä 



  7 

ristiinvaikutusmetodia. Delphi-metodi perustuu anonyymistä kommunikaatiosta saatavaan 

palautteeseen ja se on riippumaton yhdestä mielipiteestä.  Anonyymiys vaaditaan, jottei kukaan 

tietäisi, ketkä ja kuinka monta osallistuu tutkimukseen. Haittana voidaan nähdä tutkimuksen tekijän 

kyvyttömyys nähdä asioita vastaajan silmin ja kuinka säilyttää vastaajan keskittymiskyky, 

mielekkyys ja kiinnostavuus tutkimusta tehdessä. Käytettäessä kahta erilasta metodia, kuten 

tässäkin tapauksessa, voidaan ainakin osittain välttää inhimillisen heikkouden aiheuttamat 

epätarkkuudet. Ristiinvaikutusmetodin päätavoite on ennustaa tapahtumia ja se perustuu siihen 

ajatukseen, ettei mikään tapahtuma ole riippumaton toisesta tapahtumasta ja siis yhdessä Delphi-

metodin kanssa muodostavat alikokonaisuuden koko tälle mallille. (Banuls ja Salmeron: 

Benchmarking the information society in the long range) 

 

Tekniikan Akateemisten Liiton vuosittain teettämän teknologiabarometrin mukaan siinä seurataan 

yhteiskunnan kehityskulkua informaatioyhteiskunnasta tietoyhteiskunnan kautta 

tietämysyhteiskuntaan. Tietoon ja osaamiseen perustuvan yhteiskunnan kehittymisen rinnalla 

barometrista voidaan erottaa myös taustalla olevan yksittäisen toimijan, organisaation tai koko 

yhteiskunnan tasot. Näitä ovat siis ensimmäisenä kohtana yksilöä sekä yksilön arvomaailmaa ja 

ratkaisuja koskevat indikaattorit ja kysymykset, toisena kohtana organisaatioiden toimintaa 

koskevat indikaattorit ja kysymykset sekä kolmantena kohtana koko yhteiskunnan toimintatapoja ja 

arvostuksia mittaavat indikaattorit ja kysymykset. Tässä luvussa noudatetaan pääosin tätä viimeksi 

mainittua jakoa, jossa siis barometrin osaindikaattoreita tarkastellaan osaamisen ja tiedon 

tuottamisen, tietoyhteiskunnan kehittymisen, innovatiivisen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen 

otsikoiden alla. Innovatiivisella yhteiskunnalla viitataan niin tiedon ymmärtämiseen ja hallintaan, 

yrittäjyyteen ja uusiutumiseen kuin verkottuneisuuteen ja kansainvälisyyteen. (Olavi Lehtoranta, 

Pekka Pesonen, Esa Mononen, Toni Ahlqvist sekä Torsti Loikkanen: TEKBARO 2007) 

 

Millaisia johtopäätöksiä sitten tämän luvun mallien perusteella saatiin? Esimerkiksi tässä mainitun 

teknologiabarometrin ensimmäinen, vuosien 2003–2004 vaihteessa toteutettu kierros osoitti jo heti 

valmistuttuaan, ettei Suomi olekaan tietoyhteiskuntakehityksen mallimaa. Samaa osoittivat myös 

kaksi seuraavaa kierrosta, niin myös barometrin toinen, vuosien 2004–2005 vaihteessa toteutettu 

kierros kuin tämä viimeisin, vuosien 2006–2007 vaihteessa toteutettu kolmas kierros. 

Informaatioyhteiskuntaan liittyvissä mittareissa Suomi sijoittuu kärkeen kahdeksan vertailumaan 

joukossa. Tietoyhteiskunnan mittaristolla Suomi sijoittuu toiseksi Ruotsin jälkeen ohitettuaan 

niukasti Ison-Britannian toiseksi viimeisen tutkimuksen jälkeen viimeiseen tutkimukseen mennessä. 

Tietämysyhteiskunnan mittareilla mitattuna Suomi on vertailumaiden joukossa vain keskitasoa: 
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olemme vasta viidentenä kahdeksan vertailumaan joukossa. Siirryttäessä tieto- ja 

tietämysyhteiskuntaa kuvaaviin indikaattoreihin maamme sijoitus valitettavasti heikkenee selvästi, 

joka on ollut havaittava piirre jo ensimmäisessä tutkimuksessa. Peruskoulutuksessa, 

koulutusmenojen bruttokansantuoteosuudessa ja elinikäiseen oppimiseen osallistumisessa, korkea-

asteen koulutuksen saaneiden osuudessa sekä tutkintojen ja tutkijoiden osuudessa samoin kuin 

investoinneissa tutkimukseen ja tuotekehitykseen kuin myös patenttihakemusten ja tieteellisten 

julkaisujen määrässä asukasta kohti Suomi sijoittuu vertailuryhmän keskiarvon yläpuolelle eli siis 

niihin alueisiin yhteiskuntamme on kiinnittänyt erityistä huomiota kuin myös 

yrittäjyysaktiivisuuteen ja yritysenkelien osuuteen, joissa Suomi sijoittuu viimeisimmässä 

mittauksessa hieman keskiarvon yläpuolelle. Kuitenkin eritoten niihin kohtiin, jotka koskevat tieto- 

ja viestintäteknologiaa, varsinkin sähköistä kaupankäyntiä, yritysten innovaatioiden tuottamista ja 

kansainvälisyyttä Suomi sijoittuu vertailuryhmän keskiarvon alapuolelle. (Olavi Lehtoranta, Pekka 

Pesonen, Esa Mononen, Toni Ahlqvist sekä Torsti Loikkanen: TEKBARO 2007) 

 

Tästä teknologiabarometristä voidaan todeta, että eri maat etenevät informaatioyhteiskunnasta 

tietoyhteiskunnan kautta kohti tietämysyhteiskuntaa eri tavoin. Tämän tutkimuksen mukaan 

Pohjoismaista Suomi ja Ruotsi panostavat voimakkaasti talouden osaamispohjan vahvistamiseen, 

toisin sanoen informaatioyhteiskunnan tavoitteiden saavuttamiseen. Ruotsi kuitenkin näyttäisi 

pystyvän hyödyntämään nämä investoinnit paremmin, mutta ero ei ole suuri verrattuna Suomeen. 

Missä Ruotsi on selvästi Suomen edellä, on se sitä tieto- ja viestintäteknologian käytössä, niin 

kotitalouksien mahdollisuudessa käyttää Internetiä ja Internetin ja matkapuhelinten käyttöasteessa 

kuin myös peruspalveluiden saatavuudessa verkossa, ja sähköisessä kaupankäynnissä, jotka, kuten 

edellä mainittiin, ovat Suomen heikkouksia tässä vertailuryhmässä. Kotitalouksien 

laajakaistayhteyksien yleisyydessä Suomi kuitenkin näyttäisi olevan hieman Ruotsin edellä, mutta 

tässäkään kohdassa ero ei ole kovin suuri. (Olavi Lehtoranta, Pekka Pesonen, Esa Mononen, Toni 

Ahlqvist sekä Torsti Loikkanen: TEKBARO 2007) 

 

Saksa ja Japani ovat keskitason alapuolella kaikilla tietoyhteiskunnan tasoilla. Japanin tilanne 

vaikuttaa perin heikolta, vaikka Japanin hallitus panostaa miljardeja Yhdysvaltain dollareja 

vuosittain juuri heidän tietoyhteiskuntaansa, mutta tutkimuksen mukainen heikkous selittynee 

ainakin osittain heidän omintakeisella yhteiskuntajärjestelmällään. Tanska, Alankomaat ja 

Yhdysvallat ovat jäljessä Suomea informaatioyhteiskuntamittaristolla, jossa Suomi on vertailun 

kärkimaita, mutta ne siirtyvät tietämysyhteiskuntamittaristolla selkeästi Suomen edelle. (Olavi 

Lehtoranta, Pekka Pesonen, Esa Mononen, Toni Ahlqvist sekä Torsti Loikkanen: TEKBARO 2007) 
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Ylipäätänsä niin tieto- kuin informaatioyhteiskunnista voidaan todeta se, että innovatiivisuus 

riippuu ympärillä olevasta tutkimus- ja kehitysalueesta ja kehitystasosta sekä ihmisten teknologian 

käyttö riippuu sosiaalisista seikoista eli kuinka sosio-teknologiset seikat ovat levinneet ympäristöön 

ja kuinka tärkeäksi teknologia koetaan ihmisten keskuudessa ja kuinka tärkeäksi valtiovalta näkee 

kyseisen kehityksen lähinnä valtion vuosittaista budjettia ajatellen. Tietotekniikan leviämisellä ei 

ole myöskään mitään historiallista taustaa, vaan se riippuu ainakin aiemmin tässä luvussa tutkitussa 

Espanjassa sosio-teknologian tasosta. Suomeen verrattuna Espanja on toki vielä paljon jäljessä 

tietotekniikan levinneisyydessä, Internet-laajakaistayhteyksien ja matkapuhelinten määrässä per 

asukas, jossa Suomi on Pohjoismaihin verrattuna Ruotsin jäljessä, mutta ylipäätänsä koko Euroopan 

kehitys on ollut todella nopeaa juuri tietotekniikan levinneisyydessä, sen huomattavan korkeassa 

tasossa ja Internet-laajakaistaliittymien hintojen halpenemisessa, joka on yksi avaintekijä niiden 

levinneisyyden yleistymiselle.  

 

2.4. Tietoyhteiskuntapolitiikasta yleisesti 

 

Matkalla tietoyhteiskunnaksi ja -taloudeksi, ICT-politiikka ja -strategiat tarjoavat eri maille reitin ja 

kartan, roadmapin sille tielle. ICT-teknologia tekee maailmanlaajuisesti sellaiset strategiat 

mahdolliseksi. Päinvastoin kuin aiempi teollinen vallankumous, tieto- ja tietämysvallankumous 

koskee kaikkia yhteiskunnan eri sosiaalisia alueita, joten e-strategioiden täytyy pystyä menemään 

teknisten päämäärien taakse, jotta se voisi taata universaalin pääsyn ja käytön ICT-teknologiaan. 

Politiikka ja e-strategiat eivät yksin voi taata haluttua lopputulosta eli kehittymistä 

tietoyhteiskunnaksi, sillä on olemassa se vaara, ettei politiikkaa ja e-strategioita pystytä viemään 

läpi käytännön tasolle niiden jäädessä vain suositustasolle. (Ulrich ja Chacko: Overview of ICT 

Policies and E-Strategies: An Assessment on the Role of Governments) 

 

Eri maiden täytyy hyvin huolellisesti kartoittaa muun muassa ne seikat, miten ne ovat sijoittuneina 

maailmankartalla eli heikkoudet, vahvuudet, madollisuudet ja uhkat matkalla kohti verkottunutta 

yhteiskuntaa. Ymmärtämällä kansallisia vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa ICT:n käyttöön ja 

kehitykseen, voivat johtajat asettaa kunkin maan hyötymään esille tulevista mahdollisuuksista ja 

välttämään kilpailun uhat. Monet hallitukset ovat niin tehneetkin, monet puolestaan ovat 

ulkoistaneet kyseiset analyysit ja käyttävät ulkopuolista apua vertaillessaan oman maansa ranking-

sijoitusta toisiin ja luodessaan omaa ICT-politiikkaa koko kyseiselle valtiolle. Kerran hyvin tehtynä 
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ja läpivietynä maan ylimmälle tasolle, ICT-politiikan ja e-strategian pitäisi pystyä olemaan helposti 

omaksuttavissa ja sovellettavissa käytäntöön yhdessä johtaen nopeasti palautuviin panostuksiin, 

jotka on tehty yhteiskunnan ICT-politiikkaan ja -sektoriin. (Ulrich ja Chacko: Overview of ICT 

Policies and E-Strategies: An Assessment on the Role of Governments) 

 

Politiikan tekijät kohtaavat vähintään seuraavat yhdeksän seikkaa luodessaan ICT-politiikkaa: 

1. Vision ja johtajuuden tarpeen 

2. Muiden kansallisten kehityspäämäärien pysyvyys 

3. ICT-politiikan hallituksen koordinointi 

4. Kohteiden ja päämäärien konsensuksen konsultaatio 

5. Todennettujen ja realististen toimintasuunnitelmien implementointi 

6. Resurssien priorisointi eivätkä ne saa perustua toiveajatteluun 

7. ICT-politiikkaa tukeva lainsäädäntö 

8. Implementaatiota mahdollistavan politiikan tukeva asenne ja säädäntö 

9. Niiden kohteiden monitorointi, jota ovat tärkeitä kyseisen ICT-politiikan jalkauttamiselle ja 

sulauttamiselle käytäntöön  

(Ulrich ja Chacko: Overview of ICT Policies and E-Strategies: An Assessment on the Role 

of Governments) 

 

Suomen on pitänyt tarkasti kartoittaa omat vahvuutensa, heikkoutensa, mahdollisuutensa ja 

uhkansa, joista mainittakoon, että talouden, tieteen sekä teknologian johtavia maita ovat pian 

tulevaisuudessa Yhdysvaltojen lisäksi muun muassa Korea, Kiina ja Intia. Perinteisten 

teollisuusmaiden, joiden vahvuuksina ja keskeisinä menestystekijöinä ovat innovatiivisuus ja 

kustannustehokkuus, on syytä varautua Aasian maista tuleviin haasteisiin. Suomea nämä edellä 

mainitut seikat koskettavat seuraavasti: Suomen globaaliin kilpailukykyyn ja menestykseen 

tulevaisuudessa vaikuttavat edellä mainittujen Aasian maiden voimakas taloudellinen kehitys sekä 

keskeisesti EU:n uudistumistehokkuus ja -kyky. EU:n tasolla tarvitaan ja sitä vaaditaan 

mahdollisimman nopeaan, yhtenäiseen ja vahvaan poliittiseen päätöksentekoon, jotta Eurooppa 

saataisiin mahdollisimman kehittyneeksi, kilpailukyvyltään ja innovatiivisuudeltaan maailman 

johtavaksi yhteisöksi, jotka ovat olleet EU:n tavoite jo Lissabonin strategian julkaisusta vuodesta 

2000 lähtien. (Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015) 

 

Jo 1980-luvun lopulta lähtien alkanutta maailmanlaajuista tietotekniikan murrosta voidaan 

luonnehtia seuraavasti; se on osaksi informaatioteknologian vallankumousta, lisäksi osaksi sekä 
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uuden globaalin talouden leviämistä että verkostoyhteiskunnan syntyä ja kasvua. 

Maailmanlaajuisesti tunnetuin esimerkki edellä mainitusta murroksesta on Piilaakso, jota pidetään 

edelläkävijänä tietoyhteiskunnan rakentumisesta, mutta on olemassa muitakin eri maiden osia, 

maita ja kansakuntia, joissa on hyvin merkittävää ja edistyksellistä tietoyhteiskunnan ja 

innovaatiotoiminnan olemassaoloa sekä kehittymistä. (Castells, Himanen: Suomen 

tietoyhteiskuntamalli) 

 

Suomen tietoyhteiskuntamalli ei ole ollenkaan samanlainen kuin Piilaakso tai toinen tunnettu 

tietoyhteiskunta, nimittäin Singapore, jotka kaikki ovat hyvin kehittyneitä maita, mutta joissa on 

omat erityispiirteensä. Huolimatta eri tietoyhteiskuntien eroista, Suomen tietoyhteiskuntaa pidetään 

hyvin kehittyneenä ja se onkin pärjännyt eri teknologiabarometrien mukaan vähintään kohtuullisesti 

muutamia kehityssektoreita pois lukien. Suomi on minkä tahansa barometrin mukaan kuitenkin yksi 

kehittyneimmistä tietoyhteiskunnista maailmassa, muun muassa YK:n tekemien ja julkaisemien 

speksien mukaan. (Castells, Himanen: Suomen tietoyhteiskuntamalli) 

 

Suomen yhteiskunta on kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu tietotekniikassa, 

tietoliikennetekniikassa, palvelusektorin vahvalla olemassaololla sekä hyvällä ihmisten 

hyvinvoinnilla eli suomalaisen tietoyhteiskunnan tukipilareilla. Suomi on myös kansainvälisesti 

tunnettu ja tunnustettu vaikuttaja, toimeenpanija sekä edelläkävijä. Suomen yhteiskunnalla on ollut 

tunnetusti vahvuuksina muun muassa korkea koulutustaso, hyvä tasa-arvo niin alueellisesti kuin 

sosiaalisestikin, hallintokulttuurin hyvyys ja matala hierarkia sekä kansalliset tietovarannot. Edellä 

mainitusta huolimatta muutos ja murros tietoyhteiskunnasta tietämysyhteiskunnaksi on mahdollista 

vain koko yhteiskuntamme, etenkin poliittisten päättäjien, rahoittajien sekä avainorganisaatioiden ja 

-sektoreiden ”yhteen hiileen” puhaltamisella eli vahvuuksiemme tunnustamisella ja korostamisella, 

mahdollisuuksiemme tutkimisella ja hyödyntämisellä, uhkiemme välttämisellä ja torjumisella sekä 

heikkouksiemme poiskarsimisella, kaikkia näitä globaali yhteiskuntamurros sen kaikkine 

ominaispiirteineen huomioiden. (Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015) 

 

Seuraavassa taulukossa on tarkemmin käsitelty Suomen tietoyhteiskunnan heikkouksia, vahvuuksia, 

mahdollisuuksia ja uhkia SWOT-analyysiin perustuen.  

 

Vahvuudet 

■ Työnteon eetos ja moraali 

■ Hyvätasoinen ja maksuton koulutusjärjestelmä 
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■ Luottamus sähköisiin palveluihin ja 

yhteiskunnan toimijoihin 

■ Kansalaisten valmius ja halukkuus 

hyödyntää sähköisiä palveluita 

■ Tieto- ja viestintätekniikkamyönteinen 

kulttuuri 

■ Teknologiaosaaminen 

■ Kansallisen innovaatiojärjestelmän 

perusta kunnossa 

■ Avoin ja turvallinen yhteiskunta 

 

Heikkoudet (seuraavilla osa-alueilla) 

■ Tutkimus- ja kehitysrahoituksen sekä 

kehityshankkeiden pirstaloituneisuus 

■ Innovaatioiden kaupallistaminen ja 

hyödyntäminen 

■ Sektori- ja siiloajattelu, poikkihallinnollisuuden 

puute 

■ Tietohallinnon ja ICT:n strategisen 

luonteen ymmärtäminen 

■ Käyttäjä- ja asiakasnäkökulman 

huomiointi tuote- ja palvelukehityksessä 

■ Olemassaolevan tiedon ja osaamisen 

hyödyntäminen ja soveltaminen 

■ Digitaalisen sisällön tekijänoikeuskysymykset 

(mm. työsuhdetekijänoikeudet 

ja monikanavaisuus) 

 

Uhat 

■ Hidas reagointi globaaleihin muutoksiin 

■ Kyvyttömyys uudistaa rakenteita ja 

toimintamalleja, pirstaloituneen toiminnan 

jatkuminen 

■ Kasvava alueellinen ja sosiaalinen 
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eriarvoistuminen 

■ Osaamisen ja osaamisen kannustamisen 

(elinikäinen oppiminen) puutteet 

■ Tietoyhteiskuntainfrastruktuurin 

haavoittuvuus 

■ Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen 

vaikeudet 

■ Päätöksenteon, tuotannon, omistajuuden 

ja osaamisen siirtyminen ulkomaille 

■ Ulkoisen ja sisäisen yrittäjyyden 

väheneminen 

 

Mahdollisuudet 

■ Menestyksekäs uudistuminen ja 

tuloksellisuuden jatkuva kehittäminen 

■ Uusien liiketoimintamahdollisuuksien 

luominen 

■ Julkisen ja yksityisen sektorin sekä 

innovaatiojärjestelmän rakenteellinen 

uudistaminen 

■ Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö 

ja verkostoituminen 

■ Maailmanlaajuiset markkinat, asiakkaat 

ja vienti 

■ Sosiaalinen media ja kansalaisvaikuttaminen 

■ Kestävä kehitys, energia- ja ympäristötoimialat 

■ Suomen hyvä kansainvälinen maine 

 

Taulukko 1, lähde: Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015 
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2.5. Kansallisen tietoyhteiskuntastrategian muodostaminen 

 

Tämä luku käsittelee edellä olevien ja muun muassa yleistä tietoa antavien sekä sisältöä 

informoivien kappaleiden mukaan lähestulkoon jokaisen maapallon maan tärkeät kansallisen 

tietoyhteiskunnan strategian luomisen peruslähtökohdat ja määrittelyt sekä erään 

strategiakehitysprosessin kolmiulotteisen konfiguraation ja siihen liittyvän tutkimuksen. Ottaen 

huomioon ne erilaiset lähtökohdat, jossa lähestulkoon jokainen maailman maa on verrattuna 

toisiinsa joko taloudellisesti, poliittisesti, logistisesti tai teknisesti, tätä voidaan pitää todella 

merkittävänä askeleena, mutta myös vaikeana alueena maailman johtajille.   

 

World Summit on the Information Society (WSIS) eli siis koko maapallon tietoteknistä tilaa 

käsittelevän kokouksen antina joulukuussa 2003 oli, että maailman poliitikot sitoutuivat kansallisten 

sähköisten strategioiden muodostamiseen.  Näiden strategioiden pitäisi olla samaan aikaan sekä 

realistisia, käytännönläheisiä, sijoittajille kannattavia että tarpeeksi haastavia, jotta niistä olisi 

hyötyä, sillä haasteita sillä saralla riittää globaalisti kaikkialla. Lisäksi kyseessä olevat strategiat 

pitävät sisällään niin taloudellisia, poliittisia kuin teknologisia riskejäkin, mutta niiltä ei voida 

välttyä näin merkittävässä asiassa. Edellä mainitut seikat sanelevat kunkin maan kansallisen 

tietoyhteiskuntastrategian päämäärät. (Lanvin: Unleashing the Potential of E-Strategies) 

 

 

 

Kuva 1. Lähde Lanvin: Unleashing the Potential of E-Strategies 
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Kuten yllä olevasta kuvasta voidaan päätellä, lähtee koko päätöksenteko sekä ICT-sektoriin 

kohdistuva panostus ensimmäisestä askeleesta, joka on politiikka apuvälineinään kansantalous ja 

siitä ICT-sektorille jaettava osuus. Seuraavat kaksi askelta ovat strategian muodostamista 

toimenpiteinään innovaatiotoiminta sekä koulutukseen ja sähköiseen etäkäyttöön panostaminen. 

Toiseksi viimeinen askel onkin edellä mainitun kolmen sektorin jalkauttamista toimenpiteinään 

yleiseen koulutukseen panostaminen. Viimeisenä kohtana tulee itse toiminta ja siis toimenpiteinä 

kouluihin panostaminen. Edellä mainitusta nähdään, etteivät askeleet saa jäädä kesken tai kyseiset 

lenkit katketa, tai loppuosalla olevat kohdat ja askeleet jäävät huomiotta. ”Ketju on niin vahva kuin 

sen heikoin lenkki”, kuten vanha sananlasku sanoo. 

 

 

 

Kuva 2. Lähde Lanvin: Unleashing the Potential of E-Strategies 

 

Kuten edellä mainittu kuva esittää, on pyramidin huippuna politiikan päämäärä, jota seuraavat 

strategiset prioriteetit, avaintekijät sekä viimeisenä toiminta. Ne yhdessä resurssien, omaksumisen 

ja riskien kanssa muodostavat pyramidin, joka kuvaa kansallisen tietoyhteiskuntastrategian 

muodostumista.  
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Seuraavassa tarkastellaan tietotekniikkasektorin kansallisen strategiamallin määritystä kehittyneissä 

maissa. Tämä malli perustuu kolmiulotteiseen strategiakehitysprosessin määritykseen.  

 

Nämä ulottuvuudet ovat avainteknologioita, jotka liittyvät kiinteästi joukkoon teknologiaklustereita, 

joilla on suuri vaikutus tietotekniikan kehittymiseen sosiaalis-taloudellisella sektoreilla, jotka ovat 

talouden ja sosiaalisektoreiden pääjoukkoa ja jotka potentiaalisesti käyttävät hyväkseen 

tietotekniikkaa ollen ne sovellukset, jotka siis ovat tietotekniikkasovellusten lippulaivoja ja jotka 

tarjoavat erilaisia strategiavaihtoehtoja. Edellä mainittu malli perustuu monikriteeriseen 

päätöksentekoon, jonka ratkaisussa ja tietotekniikan sovellusten lippulaivojen löytämisessä on 

käytetty PROMCALC- sekä GAIA-päätöksentekotukijärjestelmiä. Neljä tietotekniikan 

pääsovellusta löydettiin, jotka ovat sähköinen koulutus, -tutkimus, -toimisto sekä sähköiset 

tietopalvelut. Ne rankattiin tärkeimmiksi sovelluksiksi, joilla toteutetaan kunkin maan pitkän 

tähtäimen taloudellista, sosiaalista ja kulttuurellista kehitystä. (Albadvi, Formulating national 

information technology strategies: A preference ranking model using PROMETHEE method) 

 

Kansalliset tietoinfrastruktuurit ovat innovaatiotoiminnan sekä sosio-taloudelliset ohjelmat 

kilpailukyvyn peruskiviä suhteessa siihen, mikä kansakunta määritellään globaaliksi taloudeksi. 

Internetin yleistymisen ja kasvun myötä kansallisista tietoinfrastruktuuristrategioista, jotka 

keskittyvät tehokkaaseen sosio-taloudelliseen kehitykseen, on tullut yhä enenevässä määrin tärkeitä 

erityisesti kehitysmaille. Koko ICT-sektorin olemassaolo kansainvälisesti ajateltuna on antanut 

ikään kuin lahjoituksen olemassaolollaan maailman taloudelle. Työpaikoilla painopiste on siirtynyt 

suorittavasta työn automaatiosta kommunikaatioon, on-line-saatavuuteen sekä tietoon, verkkoihin ja 

verkottumiseen. Viimeisten kahden tai useamman vuosikymmenen ajan maailman tietomäärä ja sitä 

tuottava ja käyttävä ihmisjoukko on monella tavoin ja monin eri metodein mitattuna kasvanut 

räjähdysmäisesti. Tietomäärälle sekä sitä tuottavalle ja käyttävälle ihmisjoukolle on luotu tietty 

malli tulevaisuudesta ja joka on hyvin kattava siltä ihmisjoukon osalta, joka luo tietoa, käyttää sitä 

ja jolla on pääsy tietoon. (Albadvi, Formulating national information technology strategies: A 

preference ranking model using PROMETHEE method) 

 

Nykyisessä tilanteessa, jossa talouden arvon luomisen perusmenetelmät ovat muuttuneet 

tuotannosta intellektuelliin toimintaan sekä inhimillisten resurssien arvo on kasvanut merkittävästi, 

joka koskee intellektuellien aktiviteettien tuotantoa ja mukauttamista informaatiokeskeisemmäksi 

tavaksi ajatella ja käsitellä asioita, on ensiarvoisen tärkeää saavuttaa sekä suurempi sosio-

taloudellinen kehitys että korkeammat elintasostandardit. Vaikka edellä mainittujen 
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intellektuaalisten aktiviteettien mukauttaminen sekä edistyksellinen tuotanto ovat mahdollisia ICT-

teknologioiden nopealla kehittymisellä, tietotekniikkaa ei pystytä täysin hyödyntämään 

kehitysmaissa. (Albadvi, Formulating national information technology strategies: A preference 

ranking model using PROMETHEE method) 

 

Strategiakehitysprosessin kolmiulotteiset ulottuvuudet ovat siis jo edellä mainitut avainteknologiat, 

taloussektorit sekä sovellukset, jotka jakaantuvat tarkemmin ottaen tietotekniikan tehokkaisiin 

avainteknologioihin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuurisektoreihin, jotka hyötyvät 

tietotekniikasta sekä tietotekniikan sovelluksien lippulaivoihin. Strateginen tietotekniikan 

kehitystyö kansallisen kehityksen osana luottaa ICT-sektorin koulutukseen, sen lääketieteellisiin tai 

sähköisen liiketoiminnan sovellusten valintoihin ja hyväksikäyttämiseen. Kuitenkin, sopivan 

sovelluksen valinta kullekin maalle on strateginen valinta eli toisin sanoen se valinta, mihin kunkin 

maan ajatellaan ja päätetään keskittyä. Tämä vaatii niin kauaskatseisuutta ja kyseisen maan 

resurssien ja asioiden tuntemusta asioista päättäviltä ihmisiltä kuin mittavia taloudellisia ja henkisiä 

panostuksia niin laitteistoihin, verkkoihin kuin koulutukseenkin. Kauaskatseisuutta ja 

asiantuntemusta vaaditaan, sillä mittavia panostuksia kyseisiin sovelluksiin ei voida ainakaan 

lyhyellä tähtäimellä perua, vaan ne määrittelevät kyseisen kansakunnan globaalin kilpailukyvyn ja 

kansakunnan muunkin taloudellisen aseman vähintään melko pitkällä tähtäimellä, jossa puhutaan 3-

10 vuoden tai pahimmassa / parhaimmissa tapauksessa pitemmän ajanjakson muutoksista riippuen 

muutosten, niin taloudellisen tilanteen kuin tekniikan ja koulutuksen muutosten suuruudesta. 

Todistettavasti, tietotekniikan avainteknologioiden sovellusten valinta vaatii merkittäviä 

investointeja eivätkä ne välttämättä ole suhteessa useimpiin kansallisiin vahvuuksiin, josta johtuen 

hallitusten on oltava asiantuntevia ja kauaskatseisia silloin, kun aletaan sovittaa ko. 

avainteknologioihin panostavaa budjettia. Budjetista ja muista edellä mainituista syistä johtuen 

budjetin parametrit näyttelevät tärkeää komponenttia siinä suhteessa, mikä edellä mainituista 

avainteknologioista saa eniten taloudellisia resursseja käyttöönsä. Herkkyysanalyysin peruskivi 

muodostuu joukosta budjettitasoja, jotka maksimoivat joukkoa tietotekniikan sovellusten 

lippulaivoja. (Albadvi, Formulating national information technology strategies: A preference 

ranking model using PROMETHEE method) 

 

Tutkimusmallin määrittelyprosessissa saatiin käyttöön yli sadan eri talous- ja sosiaalisektorien 

asiantuntijan ja visionäärin käytännön ja visioiden kokemus nähdäksemme tarkasti, kuinka 

tietotekniikka voi parantaa heidän sektoreidensa suorituskykyä. Käyttämällä ryhmäkeskusteluja 

sekä brainstorming-tekniikkaa, joukot yksittäisiä henkilöitä tuotiin yhteen luodaksemme ideoita ja 
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kehityssuunnitelmien prioriteettien asetuksia jokaisella sosio-taloudellisella sektorilla. Tulokseksi 

saatiin kehityssuunnitelmien rankattu lista, joka koski tietotekniikan parannusehdotuksia 21 

erityisellä sosio-taloudellisella sektorilla. (Albadvi, Formulating national information technology 

strategies: A preference ranking model using PROMETHEE method) 

 

Seuraava tutkimuksen ulottuvuus oli strategian mahdollistajien eli tietotekniikan sovellusten 

lippulaivojen tunnistaminen, jotka työllistivät ihmisiä useissa eri maissa ja jotka laajensivat 

informaatioaikakauden määritystä. Käyttämällä benchmarking-metodia, parhaan käytännön 

sovellusten lippulaivat eri maissa tulivat tutkituksi. Tuloksena saatiin huomattava lista 

sovelluslippulaivoista, kuten digitaalinen talous, etätyöskentely, digikoulu, etälääketiede sekä 

sähköinen hallinto luokiteltuina 16 eri kategoriaan. Jokaisen maan sosiaaliympäristön sosio-

taloudellisten kehitysohjelmien tuki näille tietotekniikan sovellusten lippulaivoille oli eräs tärkeä 

lähtökohta koko tälle tutkimukselle. Tämän tutkimuksen lähtökohtana ja kolmantena ulottuvuutena 

on ollut se seikka, että jokainen maa ottaisi ohjelmaansa ja käyttöönsä tämän tutkimuksen hedelmät 

ja siis avainteknologiat. (Albadvi, Formulating national information technology strategies: A 

preference ranking model using PROMETHEE method) 

 

Tämä tutkimus benchmarkkasi strategisia tietotekniikan sovelluslippulaivoja kuudesta eri maasta: 

USA:sta, Tanskasta, Japanista, Malesiasta, Singaporesta ja Irlannista. Sovellukset sen jälkeen 

rankattiin 16 eri kategoriaan, kuten sähköinen koulutus, sähköinen terveydenhuolto, sähköinen 

kaupankäynti ja sähköinen viihde, jonka seurauksena on ehdotettu optimisovelluksia kullekin 

maalle. Tutkimuksessa havaittiin, että avainteknologioiden heikkouksien vuoksi useimmissa maissa 

ei ollut käytössä kuin muutama tietotekniikan sovelluslippulaiva, vaikka tarve ja strateginen 

lähtökohta olivatkin huomattavasti toteutuneita sovelluksia suurempia. Näiden avainteknologioiden 

määrittämiseen käytettiin Delphi-metodia, joka tarkoittaa tässä yhteydessä kolme kierrosta 

kestänyttä, sähköpostitse lähetettyä kysymysjoukkoa tietotekniikan ja kommunikaation 

asiantuntijapaneelille. Näiden asiantuntijoiden mielipiteiden perusteella saavutettiin konsensus 

niistä klustereista, jotka ovat tietotekniikan terävintä kärkeä. Klusteri 1 käsittää tietokoneet ja 

laitteistoteknologiat, esimerkiksi korkean suorituskyvyn tietokoneet. Klusteri 2 käsittää 

ohjelmistoteknologian ja työkalut, esimerkiksi vikasietoiset järjestelmät ja reaaliaikaiset 

järjestelmät. Klusteri 3 puolestaan käsittää verkkoteknologiat, esimerkiksi TCP/IP-protokollan, 

Internetin, Ekstranetin ja langattomat tietoliikenneyhteydet. Klusteri 4 käsittää 

kommunikaatioteknologiat, esimerkiksi pakettikytkentäisyyden ja erilaiset satelliittijärjestelmät. 

Klusteri 5 sisältää tietosuunnittelun, esimerkiksi sumeat logiikat ja neuroverkot.  Viimeinen eli 
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kuudes klusteri pitää sisällään tietoteknisen käyttöliittymän, kattaen esimerkiksi 

multimediasovellukset. virtuaalitodellisuuden sekä Internet-teknologiat käyttöliittymän kannalta 

katsottuna. Jokaisen tietoteknisen sovelluksen lippulaivan täytyy käsittää nämä avainteknologiat eri 

edistyksen tasoilla. Näitä avainteknologioita täytyy siis pystyä soveltamaan mahdollisimman 

tehokkaasti, jotta saataisiin aikaan ja pystyttäisiin hyödyntämään merkittäviä sovelluslippulaivoja. 

Tätä metodia suositellaan kaikille maille. (Albadvi, Formulating national information technology 

strategies: A preference ranking model using PROMETHEE method) 
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3. KANSAINVÄLISIÄ NÄKEMYKSIÄ, VISIOITA JA STRATEGIOITA 

TIETOYHTEISKUNNAN, TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN 

TULEVAISUUDESTA JA VAIKUTUKSISTA  

 

3.1. EU:n näkemyksiä tulevaisuuden tietoyhteiskunnaksi 

 

6. elokuuta 2007 Euroopan Unionin Komissio adoptoi ehdotuksen uudeksi EU:n ohjelmaksi 

tutkimukseen liittyen. Ehdotus tuo uuden lähestymistavan sekä pitää sisällään uutta tietoa siitä, 

kuinka lisätään Euroopan kasvua ja kilpailukykyä tunnistaen ehdotuksesta, että tieto ja tietämys 

ovat Euroopan suurin voimavara. Ohjelma kiinnittää menneisyyttä suurempaa huomiota siihen 

tutkimukseen, joka on relevanttia Euroopan teollisuudelle, sen kansainvälisen kilpailukyvyn 

voimistamiseksi ja sen tietyillä sektoreilla olevan maailman johtavan roolin kehittämiseksi. Se 

myös pitää sisällään eurooppalaisen investointi-lähtöisen tutkimuksen tuen. Ohjelman keskipiste ja 

fokus onkin erinomaiseen toimintaan perustuva lähestymistapa, joka samalla on myös vaatimuksena 

sille, että Eurooppa pystyy globaalisti kilpailemaan tehokkaasti. Toinen ohjelman prioriteetti on 

tehdä osallistuminen ohjelmaan helpommaksi ja yksinkertaisemmaksi kuin tähän asti. Huolimatta 

uusista ohjelman toteutustavoista perusta useimmille osallistujamaille, -organisaatioille ja ihmisille 

säilyy ennallaan, mutta osallistuminen siihen helpottuu. (MEMO/05/114, The EU’s new Research 

Framework Programme 2007-2013) 

 

EU:n Komissio on siis määritellyt edellä mainitun kunnianhimoisen ohjelman englanninkieliseltä 

nimeltään EU Seventh Research Framework Programme 2007-2013 (FP7), joka siis on suunniteltu 

vastaamaan EU:n kilpailukyvyn ja työllisyyden haasteisiin. Tämä ohjelma organisoituu neljään 

erityiseen ohjelmaan, jotka ovat yhteistyö, ideat, ihmiset sekä kapasiteetit. (MEMO/05/114, The 

EU’s new Research Framework Programme 2007-2013) 

 

Yhteistyö tässä yhteydessä tarkoittaa sitä päämäärää, jonka EU:n Komissio on määritellyt edellä 

mainitulle ohjelmalle. Yhteistyön päämäärä on lisätä Euroopan johtajuutta avainalueilla 

teollisuuden ja tutkimuksen yhteistyöllä. Ideat puolestaan tarkoittavat tutkimukseen panostuksen 

lisäämistä ja Euroopan tutkimuksen kannalta uuden, autonomisen tutkimusorganisaation 

perustamista, joka panostaisi tutkimuksen kehityspolussa edellä olevaan ja tulevaisuuteen 
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tähtäävään tutkimukseen kaikilla tieteen alueilla. Ihmisiä koskevaan panostukseen tämä ohjelma 

panostaa lähinnä tutkijoiden koulutukseen, liikkuvuuteen ja ylipäätänsä urakehitykseen. Kapasiteetit 

puolestaan tarkoittavat tässä yhteydessä Euroopan tutkimukseen panostuksen kehittämistä, jotta 

Euroopan tiedeyhteisöllä olisi jatkuvasti parhaat resurssit käytettävissä. Tutkimus- ja 

innovaatiotoimintaa tuetaan yhä lisääntyvässä määrin, joita myös toivotaan tulevan kasvaviksi ja 

yhä enenevässä määrin potentiaalisiksi tukijaloiksi ja sektoreiksi tulevaisuuden Euroopan Unionia 

ajatellen. (MEMO/05/114, The EU’s new Research Framework Programme 2007-2013) 

 

Mitä eroa sitten on Euroopalla verrattuna Yhdysvaltoihin? Euroopan taloudellinen kehitys on ollut 

heikkoa verrattuna Yhdysvaltoihin jo 1980-luvulta lähtien. Tähän ovat olleet syynä erilaisiin 

tuotteisiin kohdistuvat säädökset, vanhoillinen koulutuksellinen perusta ja vanhat instituutiot ja 

organisaatiot, jotka eivät ole pystyneet muuttumaan sitten 1970-luvun. Lisäksi työvoimalla olevat 

ura- ja koulutusmahdollisuudet sekä niihin liittyvät resurssit ovat osittain olleet puutteellisia 

verrattuna Yhdysvaltoihin. Tähän pitäisi tulla muutos EU:n uuden ja jo edellä mainitun FP7-

ohjelman mukaan, joka siis panostaa tutkimuksen kehittämiseen, eri tieteisiin ja innovaatioihin 

huomattavasti aiempaa voimakkaammin. (Kruegera sekä Kumarb: US–Europe differences in 

technology-driven growth: quantifying the role of education) 

 

Yhteenvetona edellä mainitusta ohjelmasta voidaan todeta, että mikäli taloudelliset ja henkiset 

resurssit vain riittävät EU:ssa, on Euroopalla mahdollisuus nousta aivan maailman johtavaksi 

yhteisöksi niin taloudellisesti kuin tieteellisesti eri tieteiden alueilla. Tämä voi tapahtua vain 

”yhteen hiileen puhaltamisella” eli Euroopan kaikkien maiden taloudellisilla, organisaationalisilla ja 

henkisillä panostuksilla tutkimukseen, ylipäätänsä tieteisiin sekä innovaatioihin. 

 

3.1.1. Miten eurooppalainen tietoyhteiskunta rakentuu? 

 

Euroopan Informaatioyhteisö-projekti aloitettiin 1990-luvun alussa. Se oli Euroopan Unionin ele, 

jota inspiroi kaksi seikkaa: ensinnäkin, Yhdysvaltain aloitteella tietoinfrastruktuurin parantamisesta, 

joka esiteltiin 1990-luvun alussa, oli suora vaikutus moniin maihin ja kansainvälisiin 

organisaatioihin, joista EU ei ollut poikkeus. Ohjeelliset periaatteet Yhdysvaltain aloitteesta 

tarjosivat mallin useille eurooppalaisille aloitteille, joita julkaistiin esimerkiksi Bangemannin 

raportin sekä eEurope-raportin muodossa. Toinen seikka EU:n informaatioyhteisö-projektin 

luomiselle oli uusi informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden (ICT:t) oletettu potentiaali. 
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Teknologisten edistysaskeleiden oletettiin tarjoavan avaimet taloudelliselle kasvulle ja muille 

eduille globaalissa kilpailussa. Vuoteen 1993 mennessä EU oli valmis rakentamaan uuden agendan 

ja kohtamaan informaatioaikakauden haasteet. Se ei ollut yksin tässä taistelussa, kuten me kaikki 

tiedämme. Se oli sitä aikaa, jolloin globaali kilpailu ja tietoon perustuva talous sai jalansijaa 

maailmanlaajuisesti. Tämä luku käsittelee sitä, kuinka eurooppalainen informaatioyhteisöpolitiikka 

suunniteltiin ja mitä mittareita EU on ottanut mukaan sitten 1990-luvun alun. Erityistä huomiota 

kiinnitetään siihen, mitä on tapahtunut demokratialle tässä politiikan teon prosessissa.  Tämän luvun 

pääargumentti on se, että on keskitytty taloudelliseen kasvuun ja kilpailukykyyn ja ongelmat 

demokratiassa ylipäätänsä, etenkin sähköisessä demokratiassa on unohdettu lähes kokonaan EU:n 

agendassa. Eurooppa saattaa asteittain tippua alaspäin informaatioaikakauden demokraattisen 

hallituksen uudelleeninventoinnissa. (Anttiroiko: Toward the European information society) 

 

Ajatus eurooppalaisesta tietoyhteiskunnasta esiteltiin Euroopan Parlamentin kokouksessa 

Kööpenhaminassa kesällä vuonna 1993. Sen vuoden loppuun mennessä Komissio julkaisi 

Valkoisen Paperin (White Paper), joka käsitteli ja käsittelee yhä edelleen tulevaisuuden kasvua, 

kilpailukykyä sekä työllistämisen haasteita. Tämä Valkoinen Paperi toi esille kehityksen tärkeyden 

Euroopan tulevaisuudelle kohti informaatioyhteiskuntaa. Sen perusajatuksena oli Euroopan-

laajuisen infrastruktuurin kehittäminen, joka helpottaisi taloudellista kasvua ja kilpailukykyä sekä 

loisi uusia markkinoita ja työpaikkoja. Tästä uudesta visiosta innostuneena Brysselin Euroopan 

Parlamentti pyysi korkean tason asiantuntijoita laatimaan raportin Euroopan Unionista, joka 

ehdottaisi konkreettisia mittareita EU:n implementoimiseksi. (Anttiroiko: Toward the European 

information society) 

 

Euroopan Komissio julkaisi keväällä-kesällä 1998 työdokumentin, joka summaa yhteen laaja-

alaisen eri teknologia-alojen konsultaation loppuvuodelta 1997. Työdokumentti käsittää säädännön 

niin telekommunikaatio-alan konvergenssille, medialle kuin IT-sektorillekin. Työdokumentti tähtäsi 

lisäksi siihen, että saataisiin aikaan politiikkaehdotuksia perustuen kyseiseen konsultaatioon. 

(Business Europe August 26th 1998: EU/country briefing) 

 

Tuloksena saatiin yksi 1990-luvun EU:n vaikutusvaltaisimmista politiikan raporteista, jota yleensä 

kutsutaan Bangemannin raportiksi. Sen tuloksena tietoyhteiskunnasta tuli virallisesti EU:n 

tulevaisuuden strategian ja vision arvostettu elementti. Raportti heijasti niiden teollisuuden johtajien 

intressejä Euroopan teollisuuden avaintekijöinä, joilla oli merkittävä rooli Euroopan teollisuudelle 

ja sen sisällölle. Se myös toi esille EU:n kiireellisen toiminnan tarpeen ylläpitääkseen ja 
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varmistaakseen EU:lle sen globaalin kilpailukyvyn. Se ehdotti 10 toimenpiteen joukkoa, jotka 

käsittelivät uusia sähköisiä sovelluksia mukaan lukien etätyöskentely, etäopiskelu sekä tietyt 

sähköiset palvelut. (Anttiroiko: Toward the European information society) 

 

Sen jälkeen kun Bangemannin raportti oli julkaistu, tuli tarve määritellä enemmän konkreettisia 

toimintoja. Komissio esitteli ”Euroopan tavan informaatioyhteiskunnalle: toimintasuunnitelma” 

(”Europe’s Way to the Information Society: An Action Plan”), joka oli yleinen toimintaraami ja 

rakennusohje niille eri toimialoille, jotka liittyvät tietoyhteiskuntaan. Tarkemmin sanottuna se 

käsitteli lainsäädäntöä, verkostoitumista, palveluja ja sosiaalisia seikkoja. Päivitetty 

toimintasuunnitelma julkaistiin vuonna 1996 pystyäkseen laukaisemaan informaatiopolitiikan toisen 

vaiheen eli parantaakseen liiketoimintaympäristöä, laajentaakseen Euroopan tietotaitotasoa 

tutkimukseen panostuksella, koulutuksella sekä oppimisella, työskennelläkseen yhä enemmän 

sosiaaliseen ja turvallisuuteen perustuvan integroituvan politiikan puolesta sekä kohdatakseen 

globaalit informaatioyhteiskunnan haasteet on EU:n pystyttävä tehokkaaseen, nopeaan ja 

yhtenäiseen päätöksentekoon. (Anttiroiko: Toward the European information society) 

 

3.1.2. EU:n sähköisen talouden politiikka 

 

Eurooppa on keskellä sähköisen liiketoiminnan vallankumousta. Sitä ajaa ICT-sektori, vaikkei 

teknologialla sinällään olekaan kovin paljon tekemistä kyseisen vallankumouksen kanssa. 

Sähköisen liiketoiminnan vallankumous ei myöskään yksinkertaisesti ottaen ole vain kustannusten 

leikkausta ja tuotantoprosessien parantamista, vaan se on radikaaleja talouden muutoksia, jotka ovat 

yrityksen sisäisiä ja niiden sekä kumppaniensa välisiä muutoksia ja arvon luonnin muutoksia.  

(Vittet-Philippe: EU policy for the e-economy) 

 

Monella tapaa sähköinen talous esittää muutosta, joka ei vaikuta pelkästään ICT-sektoriin, vaan 

koko talouden spektriin. Toiset taloudet ovat toisia lähempänä sähköisen talouden vaikutuspiiriä ja 

sähköinen talous on vaikuttanutkin niihin muun muassa digitalisoinnin ja tuotteiden kautta. Toiset 

puolestaan pikkuhiljaa alkavat vasta tuntea sähköisen talouden vaikutuksen. Kuitenkin, sähköinen 

talous vaikuttaa kaikkiin talouden spektreihin aina korkeasta teknologiasta lähtien. Monille 

teollisuuden aloille kyseinen sähköisen talouden vallankumous ei ole pelkästään kysymys 
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sähköisestä taloudesta, vaan kysymys, milloin sähköisestä taloudesta tulee varsinaista taloutta. 

(Vittet-Philippe: EU policy for the e-economy) 

 

EU:n politiikan tekijöille ei ole tärkeää aja pelkästään innovointiin ja suoranaiseen kilpailukykyyn 

vaikuttavia seikkoja, vaan ottaa huomioon sähköisen talouden vaikutukset Eurooppaan. Monia 

kysymyksiä liittyy sähköisen talouden implementointiin eri teollisuuden aloille, mutta on nähtävissä 

ICT-sektorin merkittävä vaikutus bruttokansantuotteeseen ja työllisyyteen vähintään muutamien 

ICT-sektoria voimakkaasti hyödyntävissä ja muutenkin kehittyneissä teollisuusmaissa, joista 

esimerkkinä mainittakoon USA, Suomi, Ruotsi ja Hollanti. ICT-sektori vaikuttaa kohottavasti 

useita prosentteja näiden maiden bruttokansantuotteeseen ja on samalla useita prosentteja vaikuttava 

tekijä työllisyyteen koko työllisyyttä koskevasta kokonaismäärästä. (Vittet-Philippe: EU policy for 

the e-economy)   

 

Mikä on eräs kaikkein tärkeimmistä seikoista sähköisen talouden menestykselle USA:ssa, EU:ssa ja 

yleisemmin ottaen globaalisti, on se seikka, että sähköinen talous on ollut vaikuttamassa uusiin 

liiketoimintamalleihin. USA:ssa niihin on otettu mukaan sähköinen talous riskipääoman ja 

markkinapohjaisen rahoituksen syvyydellä. Kyseisiä uusia liiketoimintamalleja on otettu 

testikäyttöön todellisilla markkinoilla ja vaikka monet malleista ovat epäonnistuneet, monet niistä 

ovat kestäneet pystyssä koko testiajan. Näiden liiketoimintamallien terävimmässä huipussa ovat 

virtuaaliset yhteisöt sekä virtuaalinen yhteistyö, jotka ovat sulautumassa moniin eri teollisuuden 

aloihin, kuten esimerkiksi rakennusteollisuuteen, ICT- ja kulutuselektroniikkasektorille sekä 

autoteollisuuteen. Joustavuus sekä hajautettu rakenne ovat tunnusomaisia piirteitä kyseisille 

virtuaalisille yhteisöille. (Vittet-Philippe: EU policy for the e-economy)   

 

Mahdollisuutena Euroopalle nähdään mobiili teknologia, josta on jo olemassa hyviä esimerkkejä. 

Mobiili teknologia tarjoaa globaalisti kasvavat ja kehittyvät markkinat, joita muun muassa Suomi ja 

Ruotsi ovat pystyneet hyödyntämään tehokkaasti. Eurooppa on lisäksi pystynyt jo hyödyntämään 

vuosittain räjähdysmäisessä kasvussa olevia sähköisiä markkinapaikkoja, joista on tullut hyvin 

merkittävä kauppakanava Internetin yleistymisen myötä. Kaiken kaikkiaan sähköisistä 

markkinapaikoista on tullut hyvin merkittävä osa, Euroopassa noin kolmannes vuoden 2004 

tilastojen mukaan, kaikesta sähköiseen talouteen liittyvästä aktiviteetista. (Vittet-Philippe: EU 

policy for the e-economy)   
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Mobiilin teknologian tehokkaassa hyödyntämisessä ja mobiilin liiketoiminnan vahvan aseman 

ylläpitämisessä ja kehittämisessä globaalisti EU:n johtajien ja politiikan tekijöiden on pystyttävä 

toimimaan hyvässä sisäisessä järjestyksessä ja pystyttävä luomaan hyvät edellytykset uuden 

teknologian sekä sähköisen liiketoiminnan kehitykselle Euroopassa yhteistyössä mobiilin 

teknologian teollisuuden kanssa. (Maitland, Bauer ja Westerveld: The European market for mobile 

data:evolving value chains and industry structures) 

 

Yhteenvetona tästä alaluvusta voidaan todeta, että sähköinen talous tarjoaa vaikean, mutta samalla 

mahdollisuuksia tarjoavan haasteen Euroopalle. Sen kansallisten päätöksentekijöiden yhdessä EU:n 

poliittisten johtajien kanssa on pystyttävä luomaan lainsäädännöllisesti, poliittisesti, teknisesti ja 

taloudellisesti Euroopan maille hyvät edellytykset sisäistää, ottaa käyttöön ja täysin hyödyntää 

sähköinen talous sekä mennä digitaaliseksi. Kaiken tämän on tapahduttava tehokkaasti ja nopeasti 

yhä globaalimmassa ja dynaamisemmassa Internet-ympäristössä. (Vittet-Philippe: EU policy for the 

e-economy) 

 

3.1.3. EU:n tietotekniikkapolitiikan näkemyksiä, visioita, 

strategioita sekä lähestymistapoja 

 

Ei ole olemassa valmista ”reseptiä” menestykselliselle ICT-politiikalle ja e-strategialle. Politiikan 

tekijöiden täytyy identifioida oman maansa kaltaisten maiden menestyksen esimerkit ja mukauttaa 

ne kyseisen maan omiksi menestystekijöiksi ottaen huomioon ainutlaatuiset olosuhteet ja tekijät. 

(Ulrich ja Chacko: Overview of ICT Policies and E-Strategies: An Assessment on the Role of 

Governments) 

 

Euroopassa julkinen tutkimus, teknologia- ja innovaatiopolitiikka eivät ole enää kansallisten tahojen 

yksinoikeus, sillä kansallinen julkinen tutkimus, teknologia- ja innovaatiopolitiikka ovat kasvavassa 

määrin paikoin ristiriidassa, jopa kilpailutilanteessa monikansallisen yhteisön eli Euroopan 

tapauksessa Euroopan Unionin, lähinnä Komission omien intressien ja politiikan kanssa. Samaan 

aikaan, kansainvälinen innovaatioaktiivisuus ja -tuloksellisuus kasvavat yhdessä teknologian 

kehittymisen ja globaalin verkostoitumisen kanssa. Euroopassa toiminnallinen katsantokanta ja 

politiikan päätöksentekotahot ovat leviämässä EU:n laajentumisen myötä. Tämä luo 

mahdollisuuden yhä integroituneemmalle ja yhtenäisemmälle ICT- ja innovaatiopolitiikalle, mutta 

samaan aikaan eri maiden erilaiset intressit ICT- ja innovaatiopolitiikassa ajavat EU:n edellä 
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mainittua politiikkaa hajanaisempaan suuntaan. Kuitenkin, EU on ajamassa vahvasti sen sisäistä 

tutkimusaluetta, jossa tuetaan tutkimustoimintaa ja innovaatiokehitystä. Tämä on merkittävä 

edistysaskel eurooppalaisen tutkimuksen kehitykselle. (Kuhlmann ja Edler: Scenarios of technology 

and innovation policies in Europe) 

 

Eurooppalaiset markkinat puolestaan ovat hitaasti, mutta vakaasti kasvavat. ICT-sektori kasvoi 2,9 

% 745 miljardiin US dollariin vuonna 2005. Mobiili teknologia on voimakkaasti syrjäyttämässä 

vanhaa langallista teknologiaa, sillä niin matkapuhelimet kuin langattomat laajakaistatkin ovat jo 

saavuttaneet merkittävän tai hallitsevan osuuden kaikista EU:n tietoliikennemarkkinoista. 

(Electronic Business: Business Trends Market, Europe at a crossroads) 

 

Mobiilin teknologian voimakas leviäminen Euroopassa on merkittävä edistysaskel kohti paikasta ja 

ajasta riippumatonta tiedon saantia, joka on hyvin merkittävä kilpailuvaltti jo nykyisessä globaalissa 

ympäristössä ja yhä merkityksellisempi kilpailukeino ja -valtti tulevaisuudessa. 

 

3.1.4. i2010 ja Lissabonin strategia 

 

“i2010” perustuu proaktiiviseen politiikan pakettiin valjastaakseen digitaalisen talouden potentiaalin 

luoda kasvua, työpaikkoja sekä moderneja, julkisia on-line palveluja. Se myös tarjoaa työkaluja 

lainsäädännölle ja kehityksen raportteja. Näin ollen, se on avainkomponentti EU:n uudistuneelle 

Lissabonin strategialle. (European Commission > Information Society i2010)   

ICT-sektori on voimakas veturi talouden laajuiselle tuottavuudelle, kasvulle ja työpaikoille ja on 

kiistämättömästi Euroopan paras valttikortti tulevaisuuden investoinneille. ICT-sektori vastaa 

neljänneksestä EU:n bruttokansantuotteen kasvusta ja ICT-sektorin investoinnit sekä innovaatiot 

tuottavat noin 45 % tuottavuuden kasvusta. Internet tai muu tietokoneverkkojen kautta tapahtuva 

kaupankäynti vastaa 8,5 % koko kaupankäynnistä EU:n alueella. (European Commission > 

Information Society i2010)    

 

Teknologiayhteisöt (Technology Platform, ETP) ovat tuoneet toimintamallin EU:n tutkimus- ja 

kehittämiskentälle. Teknologiayhteisöjen syntyminen on edellyttänyt tiedon ja näkemysten 

vapaaehtoista kokoamista. Teollisuuden edustajat ovat yhdessä muiden kanssa pohtineet, millaista 
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kauaskantoista ja EU-tason yhteistä teollista toimintaa tarvitaan, kun tähtäimessä ovat Euroopan 

kasvu, kilpailukyky sekä kestävän kehityksen ja yhteiskunnan tarpeet. (Tekes, lähde 1) 

 

Tähän mennessä on syntynyt 29 teknologiayhteisöä ja useita muita kehitellään. Niitä on syntynyt tai 

on kehitteillä jopa liian useita, koska yhteisöjen yhtenä tehtävänä on nimenomaan Euroopalle 

tyypillisen pirstoutumisen estäminen. Ne tarvitsevat kriittistä massaa ja fokusta. 

Teknologiayhteisöjen joukosta kuutta on ehdotettu seitsemännen puiteohjelman teknologia-

aloitteiksi eli JTI:ksi (Joint Technology Initiative). Niiden suunnitelmien toteuttaminen vaatii 

yhteisöjä järeämpiä keinoja. Puiteohjelman viime kuukausina pienentyneet budjettiraamit eivät 

kuitenkaan salli kaikkien kuuden liikkeellelähtöä heti. Toukokuun 2006 alussa Wienissä pidetyssä 

seminaarissa aisti yhteistyöhalun. Paikalla oli paljon teollisuuden edustajia. Heidän viestinsä oli: 

”Jos näitä teollisuuden kehitysaskelia ei oteta Euroopassa, ne otetaan jossain muualla.” (Tekes, 

lähde 1) 

 

Seminaarissa painotettiin teknologiayhteisön roolia, kun halutaan säilyttää Euroopan johtoasema 

avainteknologioissa, synnyttää kumppanuutta julkisen ja yksityisen sektorin välille ja kehittää 

teollisia ekosysteemeitä uusille nouseville arvoverkoille. Yhteisöille ladataan paljon odotuksia. Ne 

eivät ole vastaus kaikkeen, työllistymisestä koulutukseen, vaan täytyy säilyttää fokus. (Tekes, lähde 

1) 

 

Pelkkä keskustelu ja tulevaisuuteen katselu eivät riitä. Noin puolet nykyisistä yhteisöistä on saanut 

valmiiksi strategisen tutkimussuunnitelman (SRA:n), jonka toimeenpano on nyt edessä. Välineinä 

ovat teollisuuden oman kehitystyön lisäksi puiteohjelman projekteina tehty yhteistutkimus, 

riskirahoituksella toteutetut hankkeet ja suunnitelmien toteuttaminen kansallisissa ohjelmissa. 

Yhteys kansalliseen toimintaan ja ohjelmiin on teknologiayhteisöjen ydinkysymys. Niiden 

tutkimussuunnitelmia tulee hyödyntää kansallisissa ohjelmissa ja kansallisissa yhteisöissä. 

Keskusteluissa korostettiin kuitenkin valintoja ja painotuksia. Täytyy olla kansallinen syy osallistua 

tiettyihin yhteisöihin. (Tekes, lähde 1) 

 

Eurooppalaiset teknologiayhteisöt keskittyvät niihin stategisiin seikkoihin, jotka mahdollistavat 

Euroopan tulevaisuuden kasvun, kilpailukyvyn sekä kestävyyden, joka riippuu suurista 

teknologisista edistysaskeleista. Ne tuovat yhteen osakkeidenomistajat, ovat teollisuusjohtoisia, 

määrittelevät keski- ja pitkän tähtäimen tutkimuksen ja teknologisen kehityksen kohderyhmät sekä 

luovat markkinoita niiden saavuttamiseen. Näiden kohteiden saavuttaminen tulee merkittävästi 
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parantamaan eurooppalaisten jokapäiväistä elämää monilla elämänalueilla. (European Commission 

> Technology platforms – the facts) 

 

Eurooppalaiset teknologiayhteisöt tarjoavat lisäksi investointi- ja hankekehyksen 

osakkeidenomistajille, määrittelevät tutkimus- ja kehitysprioriteetteja, aikakehyksiä ja 

toimintasuunnitelmia monille strategisesti tärkeille kohteille, sillä Euroopan tulevaisuuden kasvu ja 

kilpailukyky on riippuvainen pääasiallisesta tutkimuksesta ja teknologisesta edistyksestä 

keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä. Lisäksi edellä mainitut teknologiayhteisöt näyttelevät pääroolia 

yhdessä laajan tason yritysyhteistyön avulla varmistaakseen tutkimuksen riittävän ja kohdennetun 

rahoituksen. Lisäksi kyseessä olevien teknologiayhteisöjen ja yksityis-yrityssektorin yhteistyö on 

noussut hyvin merkittäväksi lähteeksi luomaan uutta eurooppalaista teknologiaa ja vahvistamaan 

eurooppalaista kilpailukykyä Lissabonin strategian mukaisesti. Eräs tärkeä tehtävä 

teknologiayhteisöillä on ohjata niitä teknologisia haasteita, joista voi myöhemmin tulla globaalia ja 

vallitsevaa teknologiaa, oikeaan suuntaan. (European Commission > European Technology 

Platforms (ETPs)) 

 

Teknologiayhteisöt näyttelevät pääroolia EU:n tutkimuksen prioriteettien paremmassa linjauksessa 

teollisuuden tarpeisiin. Ne kattavat koko talouden arvoketjun varmistaen, että tietämys ja tieto, joka 

on luotu tutkimuksen kautta, pystytään muuntamaan teknologioiksi, prosesseiksi ja viimekädessä 

markkinointikelpoisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. (European Commission > Technology platforms – 

the facts) 

 

Jotta pystyttäisiin säilyttämään eurooppalainen kilpailukyky, eurooppalaisen teollisuuden tulee 

erikoistua enemmän korkean teknologian alueille. Tutkimukseen investointien tulee kasvaa, 

koordinoinnin läpi koko Euroopan tehostua sekä teollisen aktiviteetin teknologisen sisällön nousta. 

Teknologiset yhteisöt ohjaavat näitä haasteita jakamalla osakkeidenomistajien näkemyksiä, 

laajamittaisella politiikan positiivisella vaikutuksella, vähentämällä tutkimuksen ja tuotekehityksen 

hajaantumista sekä lisäksi jalkauttamalla julkisia ja yksityisiä varoja. (European Commission > 

Technology platforms – the facts) 

 

Teknologiayhteisöt seuraavat kolmeportaista kehitysprosessia, joka teknologiayhteisöjen tehokkaan 

kehityksen avustamana voivat auttaa eurooppalaisia investointeja tutkimukseen ja kehitykseen 

nopeasti ja tehokkaasti, joka tuo etuja eurooppalaisille kansalaisille, luo kilpailukykyä 

http://ec.europa.eu/index_en.htm


  29 

eurooppalaisille yrityksille ja lopettaa tilanteen, jossa korkeat tutkimus- ja kehitysmenot tuottavat 

taloudellisesti odotuksia vähemmän.  (European Commission > Technology platforms – the facts) 

 

Eurooppalaiset teknologiayhteisöt kattavat laajan ja muuttuvan haasteiden kentän, jotka ovat 

elintärkeitä Euroopan kilpailukyvylle tulevaisuudessa, joista mainittakoon esimerkkinä uuden 

teknologian ja siihen liittyvän tutkimus- ja kehitystyön voimakkaan panostuksen, politiikan 

uudelleenjärjestämisen EU:n sisällä, jotta taattaisiin kestävä kehitys, uuteen teknologiaan 

perustuvien julkisten tavaroiden, joilla on korkea markkinoilletuloaste, korkean taloudellisen ja 

sosiaalisen potentiaalin hyödyntäminen sekä korkean teknologian keksintöjen läpimurtojen 

tarpeellisuuden ylläpitäminen ja varmistaminen. Edellä mainittuun EU:n teknologiapolitiikan 

onnistuminen turvataan avoimuudella ja läpinäkyväisyydellä, jotka ovat avaintekijöitä 

teknologiayhteisöjen menestykseen. Lisäksi laajan ja kattavan osakkeidenomistajien joukko tuo 

mukanaan tehokkuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. (European Commission > Technology platforms 

– the facts) 

 

Tulevaisuuden haasteista mainittakoon seuraavat faktat, jotka on havaittu tärkeiksi lyhyellä 

tähtäimellä: muuttamalla toiminnalliseen vaiheeseen tutkimuksen ja kehityksen aktiviteetit, 

ottamalla käyttöön laajat taloudelliset lähteet,  tasa-arvoisuuden ja työllisyyden kehittäminen sekä 

ottamalla huomioon tulevaisuuden opetuksen ja koulutuksen tarpeet, asettamalla sopivaa 

lainsäädäntöä, asetuksia ja standardeja Euroopan Unionin alueella toimiville yrityksille ja 

organisaatioille, tutkimalla laaja-alaista ja pitkäaikaista julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön 

potentiaalia. Pitkän tähtäyksen suunnitelmassa on kaksi seikkaa, jotka ovat: strategisen tutkimuksen 

sisällön soveltamisen ja mukauttamisen tarkkailu ja muuttaminen tarpeen mukaan, eurooppalaisen 

tutkimus-, innovaatio- ja teollisuuspolitiikan sekä tulevaisuuden teknologioiden muotoileminen ja 

niihin sitouttaminen tehokkaaksi niin paikallisella, kansallisella kuin koko Euroopan Unionin 

alueella. (European Commission > Technology platforms – the facts) 

 

3.1.5. Tuottavuus ja kilpailukyky Euroopassa 

 

1990-luvun puolesta välistä lähtien Euroopan Unionin bruttokansantuotteen kasvu on jäänyt jälkeen 

Yhdysvaltojen vastaavasta. Mikä tekee tästä merkittävää on se seikka, että EU:n 

bruttokansantuotteen kasvun jälkeenjääneisyys on tapahtunut useita vuosia peräkkäin ensimmäistä 

kertaa sitten Toisen Maailmansodan. EU:n sisällä on suuria bruttokansantuotteen sekä tuottavuuden 
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suorituskyvyn vaihteluita, niin tasollisesti kuin kasvunkin suhteen. Euroopan maista hyvin rajoitettu 

määrä, kuten Belgia ja Ranska, pystyvät suurempaan tuottavuuden tasoon kuin USA, Saksa ja 

Hollanti pystyvät lähes samaan tuottavuuden tasoon kuin USA ja loput huomattavasti pienempään. 

(O’Mahony ja Ark: EU Productivity and Competitiveness) 

 

Laaja testaus siitä, mistä Euroopan tuottavuuden kasvun jälkeenjääneisyys ei johdu, löytyy siitä, 

ettei koko teollisuuden tuotannon, liiketoiminnan ja talouden ajoituksissa ole merkittävää eroa. 

EU:n tuottavuuden kasvun jälkeenjääneisyys johtuu puolestaan siitä, että USA:n ICT-

tuotantosektorin, toimistojärjestelmien sekä elektroniikan tuottavuudet pystyvät helposti näyttämään 

sen kasvun kaksinumeroisia lukuja, kun puolestaan Euroopan vastaava teollisuus on ajan mittaan 

hiipunut kasvun suhteen. Toki EU:ssa pystytään osassa edellä mainittua teollisuutta vieläkin 

suurempia kasvulukuja, mutta lukumäärältään vain hyvin harvoissa tapauksissa. ICT:n käytön 

suhteen USA:n kasvu on kiihtyvää, kun taas EU:n ICT-käytön kasvu on stabiloitunut vakaaksi, 

mutta hitaaksi. Tämä on selvin merkki tuottavuuden kasvun eroista EU:n ja USA:n välillä. 

(O’Mahony ja Ark: EU Productivity and Competitiveness) 

 

Euroopan Unionin viimeisimmän kilpailukykyraportin mukaan tuottavuuden kasvuun vaikuttaa 

merkittävästi tutkimukseen ja tuotekehitykseen investointi. Lisäksi nähdään muun muassa se 

suuntaus, että uudet EU-maat sekä alhaisen bruttokansantuotteen per capita omaavat maat ovat 

saavuttamassa parempaan suorituskykyyn pystyviä EU-maita. Tämän tutkimuksen ja EU:n 

Komission Vice President Günter Verheugenin mukaan tiettyjen ICT-sektorin tuottavuuden kasvun 

paraneminen USA:aan ja Japaniin verrattuna on selvä osoitus siitä, että EU:n Lissabonin strategia 

alkaa purra globaalisti. (Euroopan Unionin Cordis-sanomat)  

  

Edellä mainittu viimeisin raportti tunnisti ne avaintekijät, jotka vaikuttavat eniten tuottavuuteen: 

Kasvavat investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen voivat merkittävästi lisätä tuottavuuden 

kasvua, etenkin jos tietämyksen kolmio eli tutkimus ja tuotekehitys, innovaatiokyky sekä koulutus 

ovat hyvin integroituja. Lisäksi tieteellisen tutkimuksen johtavan henkilöstön saaminen ja pitäminen 

Euroopassa on yksi avaintekijä. (Euroopan Unionin Cordis-sanomat)   
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3.1.6. EU:n sähköinen hallinto-projekti 

 

Viimeiset 50 vuotta ovat näyttäneet aivan poikkeuksellista kehitystä, mutta muuttuvassa 

maailmassa Eurooppa ei voi jäädä lepäämään laakereilleen. Tästä johtuen kuusi vuotta sitten 

Euroopan Unionin eräs pääorganisaatioista nimeltään Heads of State and Government allekirjoitti 

kunnianhimoisen ohjelman muutosprojektille. He sitoutuivat siinä tekemään Euroopan Unionista 

tietoon ja osaamiseen perustuvaa kaikkein dynaamisinta ja kilpailukykyistä taloutta maailmassa, 

joka olisi kyvykäs merkittävään ja pitkään taloudelliseen kasvuun ja joka loisi taloudellista kasvua, 

enemmän ja parempia työpaikkoja ja yhteisen sosiaalisen ilmapiirin ja joka kunnioittaisi luontoa. 

Tätä kutsutaan Lissabonin strategiaksi ja joka strategia tähtää siis edellä mainittuihin asioihin 

vuoteen 2010 mennessä.  (Working together for growth and jobs, a new start for the Lisbon 

Strategy, sivu 4) 

 

Seuraavassa käsitellään sähköisen hallinnon riskejä, siis niitä seikkoja, mitkä jokaisen hallituksen 

on otettava huomioon käynnistettäessä ja otettaessa käyttöön sähköistä hallintoa sekä hallituksen 

tarkkojen sähköistä hallintoa koskevien speksien määrityksen tarpeellisuutta. Kaikki edellä mainitut 

seikat koskevat muun muassa tietotekniikan mahdollisesta ulkoistamisesta seuraavia riskejä, 

hallituksen tietoteknisten sovellusten teknologisesta integroinnista seuraavaa riskiä sekä 

asiakaskunnan sähköisten palvelujen käytöstä seuraavia riskejä.  (Helen Margetts: Smartening up to 

risk in electronic government) 

 

On havaittu jo yli kaksi vuosikymmentä, että kaikkien tietotekniikan eri alueiden erilaisista 

projekteista seuraa riskejä. Aikaiset julkista sektoria koskevat tutkimukset, jotka liittyvät 

tietotekniikkaan ja jotka ovat tarkentuneet tiettyjen projektien ominaisuuksiin ja yksittäisten 

hallitusorganisaatioiden teknologiseen kapasiteettiin, osoittavat, että julkisessa sektorissa on 

olemassa kahden tyyppisiä riskejä: projektiriskit ja organisationaaliset riskit. Projektiriskit viittaavat 

vaatimuksiin ja määrittelyihin, projektiin liittyvään teknologiseen epävarmuuteen sekä projektiin 

sitoutumiseen ja itse projektin tarpeellisuuteen. Organisationaaliset riskit puolestaan koskevat muun 

muassa sitä, kuinka valmis kyseisen organisaation henkilöstö on omaksumaan uusia toimintatapoja, 

taitoja ja kokemusta. (Helen Margetts: Smartening up to risk in electronic government) 
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Miten edellä mainitut kappaleet liittyvät Eurooppaan? Ne liittyvät niin, että EU on ottanut käyttöön 

sähköisen hallinnon käyttöönotto-projektin, jotta saataisiin aikaan avoin, saatavissa oleva ja 

läpinäkyvä hallinto EU:n sisällä käyttämällä viimeistä tietotekniikkaa.  Kuitenkin, nykytodellisuus 

on kaukana näistä tavoitteista. Huonosti, tuskin ollenkaan koordinoidut projektit sekä huomattava 

jäsenmaiden individualismi luultavasti kuvaavat parhaiten asioiden laitaa. (Gerhard Strejcek, 

Michael Theil: Technology push, legislation pull?) 

 

Suomi on ollut etunenässä luomassa sähköistä hallintoa, mutta varmasti kohtaa lähes kaikkia, ellei 

jopa kaikkia tämän alaluvun edellä olevissa kappaleissa mainittuja vaikeuksia. On varmasti antavaa,  

mutta myös todella haasteellista ja vaikeaa tehdä hallitusten tasolla EU:ta koskevia ICT-projekteja, 

olkoon ne kuinka haluttuja tai houkuttelevia tahansa. On kuitenkin totta, että pystyäkseen 

kilpailukyvyltään säilyttämään asemansa ja jopa parantamaan sitä, on EU:n pystyttävä nykyistä 

paremmin sitoutumaan ja hyödyntämään ICT-sektorin eri sovellusalueita, kehittämään teknologiaa 

ja innovaatioita sekä muun muassa muuttamaan palvelusektorin rakennetta. Näistä täytyy vain 

päästä yhteisymmärrykseen, yhteistyöhön sekä sitoutua mahdollisimman korkealla tasolla EU:ssa, 

tosin palvelusektorin muuttaminen on kansakohtainen ja sosiaaliturvainen kysymys.    

 

3.1.7. EU:n tuottavuuden speksit suhteessa tietotekniikkaan 

 

 

Nykyiset EU:n komissaarit ja edustajat joutuivat ja joutuvat yhä edelleen haasteellisen tehtävän 

eteen ottaessaan vastaan Euroopan Parlamentin tehtävät viimeisten Euro-vaalien jälkeen. 

Edellisessä EU-parlamentissa budjettikomissaarina ollut Erkki Liikanen on nyt vaihdettu 

vastaamaan komissaarina yhteisö- ja informaatioyhteiskuntapolitiikasta. Hän totesi ensimmäisessä 

kuulemisessaan, että EU:n on pystyttävä omaksumaan uusi yhteisökulttuuri luodakseen nykyistä 

enemmän työpaikkoja ja parantaakseen EU:n kilpailukykyä. Tämä tapahtuisi panostamalla yhä 

enemmän ICT-sektorin koulutukseen, Internetin ja muiden ICT-sovellusten tehokkaaseen käyttöön 

sekä nopeuttamalla ja helpottamalla niin lainsäädännöllisesti kuin taloudellisestikin uusien yritysten 

ja liiketoimintojen perustamista. (Uusi EU Komissio: EU policies, Policy preview (2)) 

 

Kuten jo aiemmin tässä diplomityössä on tullut ilmi, nähdään EU:ssa, itse asiassa hyvin globaalisti 

eräänä hyvin tärkeänä ICT-sektorin alueena sähköinen talous. Myös aiemmin jo 1990-luvun alusta 

lähtien Internetin ja tietotekniikan räjähdysmäinen globaali yleistyminen on tuonut mukanaan 
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termin ”uusi talous” tai toiselta nimeltään ”Internet-talous”, joka koostuu siis nimensä mukaisesti 

tietotekniikan hyväksikäytöstä ja hyödyntämisestä liiketoiminnassa. (Patrick Vittet-Philippe: EU 

policy for the E-economy)  

 

Taloustieteen makrotalouden tasolla sähköistä taloutta on kuvattu muun muassa kolmella eri 

ilmiöllä: sähköinen talous nopeuttaa kasvua alhaisella inflaatiolla, se lisää paljon työpaikkoja ja 

poistaa työttömyyttä sekä lisää tuottavuutta. Pääroolissa tuottavuuden ja kasvun suhteen on ICT-

teknologia. Sähköisen talouden sekä ylipäätänsä ICT-teknologian puolestapuhujat ovat sitä mieltä, 

että ”uusi talous” laajasti hyödyntäen ICT-teknologiaa on muuttanut perinteistä taloutta perusteitaan 

myöten, aiheuttaen näin sekä rakenteellisen että syklisen työttömyyden vähenemistä, alhaista 

inflaatiota sekä pehmeämpiä liiketoiminnan ja talouden syklejä. Sähköisen talouden ja ICT-

teknologian vastustajat puolestaan vähättelevät ja epäilevät sähköisen talouden mukanaan tuomia 

hyötyjä ja kieltävät sen, ettei sähköinen talous ole tuonut mukanaan tuottavuuden lisäystä.  

Kuitenkin, hyvin vahvasti sekä makrotalouteen että mikrotalouteen liittyvien todisteiden mukaan 

ICT-teknologia ja -sektori on ollut ja on yhä edelleen ”rakettipolttoainetta” taloudelle aiheuttaen 

muun muassa talouden kasvua, työttömyyden ja inflaation pienenemistä sekä liiketoiminnan ja 

talouden syklien pehmenemistä. (Patrick Vittet-Philippe: EU policy for the E-economy) 

  

3.2. Japanin näkemyksiä tulevaisuuden tietoyhteiskunnaksi 

 

3.2.1. Tietotekniikka, sen vallankumous ja Japanin talous 

 

Tietotekniikan, sen vallankumouksen sekä IT-investointien vaikutusta tuottavuuden kasvuun 

Japanissa käsitellään tässä diplomityöni alaluvussa. 1990-luku oli japanilaisten mukaan ”hävitty 

vuosikymmen” USA:n talouden kasvaessa ja laajentuessa historiankin valossa ennätyksellisen 

pitkään, Japanin talouden puolestaan juuttuen alamaihin. Ekonomistit ovat eri mieltä tämän Japania 

kohdanneen talouden alakuloisuuden syistä. Osa ekonomisteista on sitä mieltä, että kysyntään 

liittyvät seikat, lähinnä rahapolitiikka ja sen huono hoito ovat syynä talouden heikkoon tilaan, muut 

puolestaan syyttävät tarjonnan sektoria, siis tuottavuuden kasvun hidastumista talouden heikosta 

tilasta. (Miyagawa, Ito ja Harada: The IT revolution and productivity growth in Japan) 
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Ainakin muutamilla edellä mainituilla huonosti hoidetuilla alueilla Japanin hallitus on ne huomioon 

ja tehnyt rakenteellisia taloutta koskevia korjausliikkeitä. Japanin hallitus on pyrkinyt 

kiihdyttämään IT-sektoriin ja -teknologiaan kohdistuvia investointeja, arvostamaan yhä enemmän 

tietotekniikkaa ja tietokoneita, panostamaan tietotekniikan koulutukseen sekä luonut 

tietoliikenteelle optisen kuituverkon. Se lisäksi panostaa myöhemmin tässä diplomityössä (ks. luku 

5) esille tulevaan ubiikkiin tietotekniikkaan miljardeja Yhdysvaltain dollareita vuosittain. 

(Miyagawa, Ito ja Harada: The IT revolution and productivity growth in Japan) 

 

Japanin hallitus on pyrkinyt luomaan talouden parempaa tulevaisuutta siis investoimalla 

tietokoneisiin, telekommunikaatiolaitteisiin sekä ohjelmistoihin aina vuodesta 1996 lähtien eniten 

historiansa aikana. Japanin IT-sektorin kokonaistuotanto on kääntynyt kasvuun, kun taas 

perinteisillä teollisuusalueilla tuotannon kasvu on jäänyt pahasti USA:sta jälkeen. Kuten 

Euroopassa, myös Japanissa on ymmärretty ICT-teknologiaan ja -sektoriin panostamiseen tärkeys, 

jotta kokonaistalouskasvu saataisiin suuremmaksi ja inflaatio pieneksi. (Jorgenson ja Motohashi: 

Information technology and the Japanese economy) 

 

3.3. Yhdysvaltojen näkemyksiä tulevaisuuden tietoyhteiskunnaksi 

 

3.3.1. Visioita tietotekniikkayhteisöistä ja globalisaatiosta 

 

 

Globalisaatio sen kapitalistisessa ja kulttuurellisessa muodossaan koskettaa eri yhteisöjä ympäri 

maailmaa. Tämän alaluvun nämä muutamat kappaleet tuovat esiin sen, että globalisaatio on itse 

asiassa nostanut päätään jo usean viime vuosikymmenen aikana ja on viime aikoina yhä kiihtyvää 

tahtia kehittymässä. Yksi tätä kehitystä kuvaava malli on ”IT-malli” ja toinen on James Millerin 

”elävien systeemien malli”. Tässä alaluvussa otetaan edellä mainitut mallit huomioon ja pyritään 

todistamaan, että globalisaatio heikentää eri yhteisöjä ja huonontaa tulevaisuuteen suuntautuvia 

perspektiivejä. Mikäli nykyinen globalisaatiotrendi leviää ilman rajoituksia, on kuluttajan 

näkökulmasta katsottuna tarjolla hyvin tehokasta, mutta hyvin persoonatonta tarjontaa. Tässä 

maailmassa ihmiset eivät ole heidän taloudelliselle hyvinvoinnilleen suoranaisesti riippuvaisia 

kasvoista-kasvoon -vuorovaikutukseen. Edellä mainittu vuorovaikutuksen puute romahduttaa 
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yhteisöjä ja kulttuureita. On myös väitetty, että on nähtävissä päinvastaista ajattelutapaa, sillä huoli 

tulevaisuudesta saattaa korvata individualistisen ja markkina-orientoituneen politiikan ollen 

pääajattelutapa tulevaisuudessa. Tämänkaltainen tulevaisuuden ajattelutapa voi hyvinkin yleistyä 

globaalisti, sillä sen laajakatseinen näkemys on hyvin yleistä eri kansakuntien keskuudessa. Lisäksi 

nähdään se visio, että korkean teknologian omaksuvat yhteisöt ja niiden jäsenet pystyvät hyvin 

autonomiseen ja itsenäiseen toimintaan, joista syistä johtuen globalisaatiota ei nähdä niin suurena 

uhkana kuin ehkä edellä on käynyt ilmi. (Tonn ja Ogle: A vision for communities in the 21st 

century: back to the future) 

 

Näistä edellisessä kappaleessa mainituista korkean teknologian omaavista yhteisöistä esimerkkinä 

voisi olla episteeminen yhteisö, joka tarkoittaa Peter Haasin määritelmän vuodelta 1992 mukaan 

erilaisten taustojen ja historian omaavia ammattilaisia, jotka muodostavat tietyn verkoston ja samoja 

sääntöjä ja kriteerejä noudattavan sosiaalisen yhteisön. Tästä lähtökohdasta voidaan hyvin nähdä, 

että kyseiset verkostoituneet ammattilaiset, jotka olisivat pääarkkitehtejä tulevaisuuden opeille ja 

visioille, voisivat luoda niistä todella loistavia. Lisäksi tässä yhteydessä mainittakoon, että myös 

muutosten hallinnassa ja niiden johtamisessa tarvitaan siis sellaisia yhteen verkottuneita 

ammattilaisia, jotka ymmärtävät globaalisuuden ja muutoksen laajamittaisesti ja -käsitteisesti, jotka 

omaavat kulttuurellisia eroavaisuuksia ja jotka ovat taustoiltaan sekä historialtaan erilaisia. 

(Cinquegrani: Futurist networks: cases of epistemic community?) 

 

Yhteenvetona edellä mainituista kappaleista voidaan vetää ne johtopäätökset, että globalisaatio 

nähdään sekä huonona että hyvänä asiana. Huonona siinä suhteessa, että tehokkuuden globaali 

maksimointi vie pois pohjan persoonalliselta kaupankäynniltä, hyvänä siinä suhteessa, että 

teknologian kehitys mahdollistaa erilaisten yhteisöjen kehittymisen ja erilaisten ihmisten 

yhteenliittymisen ja verkostoitumisen, joista on selvää hyötyä tulevaisuutta ajatellen.  

 

3.3.2. Visioita ja taistelua suljetun ja avoimen tietotekniikan välillä 

 

Avoimet eli open source-ohjelmistot ja koko open source-ideologia puolustaa hyvin paikkansa 

esimerkiksi ohjelmistojen tuottamisessa, niiden hankkimisessa sekä käytössä verrattuna vastaaviin 

suljettuihin eli closed source-ohjelmistoihin. Tämä siitä syystä, että avoimen ohjelmistoideologian 

ja -politiikan omaavat yritykset ovat hyvin asiakassuuntautuneita sekä joustavia. (Dwan: Open 

source vs closed) 
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Lisäksi suljettujen ohjelmistojen pääpuolestapuhuja ja -kehittäjä Microsoft on saanut sekä 

Yhdysvaltojen että EU:n tuomioistuimilta tuntuvia sakkoja dominoivan markkina-aseman 

väärinkäytöstä ja sanelupolitiikasta. Microsoftin dominoiva ja saneleva asenne lähes johti 

Microsoftin pilkkomiseen pienempiin osiin entisen Yhdysvaltain presidentti William ”Bill” 

Clintonin aikana.   

 

Toisenlaisiakin mielipiteitä on tosin esitetty. On epäilty, että avoimen ohjelmistoideologian ja -

politiikan yritykset varastavat ideoita suljetun ohjelmistoideologian ja -politiikan yrityksiltä ja 

rikkovat niiden julkaisemia patentteja. Edellä mainituista epäillyistä rikkomuksista on tehty lukuisia 

oikeusjuttuja sekä julkisia epäilyjä. (Brandon, PC Magazine, Frontside: Will Patent Battles End 

Free Linux?) 

 

Tulevaisuuden visiot kuitenkin näyttävät, että maailmaan mahtuu sekä suljetun että avoimen 

ohjelmistoideologian yrityksiä. Tämä johtuu muun muassa ihmisluonteesta, sillä ihmisissä löytyy 

aina tiettyä kapinahenkeä dominoivaa sanelupolitiikkaa ja johtavaa markkina-asemaa vastaan sekä 

myös tuotteiden hinnoittelupolitiikasta, sillä usein on huomattavasti paljon kalliimpaa ostaa ja 

käyttää suljetun ohjelmistoideologian tuotteita verrattuna vastaaviin avoimen ohjelmistoideologian 

tuotteisiin. Toisaalta, suljetun ohjelmistopolitiikan tuotteet ovat hyvin usein todella hyvin 

yhteensopivia toistensa kanssa, toimivat ongelmitta ja ovat monipuolisia.  
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4. SUOMALAISIA NÄKEMYKSIÄ, VISIOITA JA STRATEGIOITA 

TIETOYHTEISKUNNAN, TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN 

TULEVAISUUDESTA JA VAIKUTUKSISTA  

 

4.1. Määritelmiä 

 

Tietoyhteiskunta tarkoittaa sellaista yhteiskuntaa, joka muun muassa osaa tuottaa, pystyy 

hyödyntämään ja käyttää tietoa esimerkiksi erilaisin apuvälinein tuotettuna ja hyödynnettynä. Tieto 

ei synny itsestään, vaan se syntyy tutkimuksen ja keksintöjen pohjalta ja sitä levitetään siis erilaisin 

apuvälinein. Esimerkiksi tietotekniikasta sekä mediasta on tullut merkittävä apuväline 

tietoyhteiskunnalle ja sen tuottaman tiedon hyödyntämiselle ja käyttämiselle. Tietoyhteiskunta 

perustuu informaatioyhteiskuntaan ja on siitä seuraava askel kohti tietämysyhteiskuntaa, jossa tietoa 

pystytään tuottamaan, hyödyntämään ja käyttämään tietoyhteiskunnasta tutuilla välineillä tiedon ja 

sitä tuottavien ja välittävien järjestelmien kehittyessä ja jalostuessa yhä enenevässä määrin 

sisällöltään voimakkaasti tietoon perustuvaan formaattiin. Tiedosta ja sen hyödyntämisestä tulee, 

itse asiassa siitä on jo tullut jo historiankin valossa jo vuosikymmeniä sitten merkittävä 

kilpailuvaltti niin yhteiskunta-, organisaatio- kuin yksilötasollakin. (Olavi Lehtoranta, Pekka 

Pesonen, Esa Mononen, Toni Ahlqvist sekä Torsti Loikkanen: TEKBARO 2007) 

 

Suomen tietoyhteiskunta on menestynyt kansainvälisissä tietoyhteiskuntaa koskevissa vertailuissa 

melko hyvin, mutta aivan viimeaikaisten vertailujen perusteella taantumusta jo aiemmin tässä 

diplomityössä mainituilla alueilla on tapahtunut, mutta tietyillä toisilla ja aiemmin tässä 

diplomityössä mainituilla alueilla tietoyhteiskuntamme on muuttunut parempaan suuntaan 

kansainvälisestikin vertailtuna.  (Olavi Lehtoranta, Pekka Pesonen, Esa Mononen, Toni Ahlqvist 

sekä Torsti Loikkanen: TEKBARO 2007) 

 

Osana Suomen hallituksen laatimaa tietoyhteiskuntaohjelmaa, sen toteuttamista ja jalkauttamista 

käytännön tasolle on vuoden 2006 aikana laadittu kansallinen tietoyhteiskuntastrategia vuosille 

2007–2015, joka on tehty yhteistyössä EU:n kanssa ottaen kuitenkin huomioon Suomen omat 

intressit, resurssit, kehityskohteet ja ne seikat, missä olemme hyviä ja mitkä ovat vahvuutemme 

sekä ottaen huomioon Suomen taloudelliset voimavarat ja taloudelliset sekä koko maatamme 
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koskevat yleiset tietoyhteiskuntaresurssit. Strategiassa on määritelty muun muassa kansallinen 

näkemys eli visio sekä tahtotila esimerkiksi sille, millaisen tietoyhteiskunnan haluamme Suomesta 

luoda, strategian alkaen jo 1990-luvulta lähtien jatkuen hamaan tulevaisuuteen asti. Strategiassa 

kuvataan edellä mainitun lisäksi suomalaisen tietoyhteiskunnan nykytilaa niin nykytutkimuksen 

kuin kansainvälisten vertailujen pohjalta sekä siinä on kuvattu myös kansallisen ja kansainvälisen 

toimintaympäristön muutoksia niin historian kuin nykytietämyksen valossa. Strategia sisältää 

nykyiselle hallituskaudelle ylettyvän tietoyhteiskuntateoriasta aina käytännön tasolle jalkautettavan 

konkreettisen toimeenpano-ohjelman sekä useita toimenpide-esityksiä mahdollisine 

vastuuorganisaatioineen ja muine vastuutahoineen. (Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–

2015) 

 

4.2. Suomen kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 

 

 

Suomen tietoyhteiskuntastrategia on laadittu tukemaan ja auttamaan Suomi-ilmiön syntymistä eli 

Suomen uudistumista niin kansallisesti kuin etenkin kansainvälisesti vetovoimaiseksi, 

ihmisläheiseksi ja kilpailukykyiseksi osaamis- ja palveluyhteiskunnaksi, vaikka se onkin todella 

haasteellinen ja vaikea tehtävä kyseiselle strategialle. Strategian pohja ja malli on hyvin 

samankaltainen kuin koko EU:n yhteinen Lissabon-strategia eli siis osaamista ja luovuutta 

kehittämällä, rakenteita ja toimintamalleja rohkeasti uudistamalla sekä teknologiaa tehokkaasti 

hyödyntämällä on mahdollista luoda edellä mainituin ominaisuuksin varustettu suomalainen 

tietoyhteiskunta myös kiristyneen globaalin kilpailun olosuhteissa. (Kansallinen 

tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015) 

 

Kansallisia tietoyhteiskuntastrategioita on julkaistu tätä strategiaa aiemmin kaksi, vuonna 1995 ja 

vuonna 1998. Suomi tietoyhteiskunnaksi - kansalliset linjaukset on vuonna 1995 julkaistu strategia 

sekä Elämänlaatu, osaaminen ja kilpailukyky on vuonna 1998 julkaistu strategia. Tämän uusimman 

tietoyhteiskuntastrategian valmistelu toteutettiin tiiviissä yhteistyössä yhteiskuntamme eri 

toimijoiden ja päättäjien sekä muiden käynnissä olleiden kansallisten ja kansainvälisten 

strategiaprosessien kanssa mukaan lukien EU:n Lissabon-strategia ja EU:n yhteinen visio ja 

strategia siitä, millainen EU tulee olemaan tulevaisuudessa. Tämän viimeisimmän 

tietoyhteiskuntastrategian valmistelu vaati kaikilta sidosryhmiltä mielipiteiden vaihtoa ja näkemystä 

siitä, millaiseksi Suomen yhteiskunta halutaan kehittyvän, mitkä ovat sen strategisia 
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painopistealueita mukaan lukien tietoyhteiskunnalliset painopistealueet ja kehittämiskohteet. 

Lisäksi käytiin mielipiteiden vaihtoa ja muodostettiin yhteinen mielipide siihen, miten strategian 

valmistelussa esitetyistä erilaisista näkemyksistä luodaan yhteinen kansallinen visio ja tahtotila, 

joka on siis hyvin tärkeää näinkin maantieteellisesti ja asukasmäärältään pienen ja globaalisti sekä 

logistisesti syrjässä olevan maan ollessa kyseessä. (Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–

2015) 

 

Kansallisen strategiaprosessin käynnistämisestä ja yleisistä suuntaviivoista vastasi 

tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmä, joka on siis nykyistä ministeriryhmää edeltävältä ajalta. 

Tietoyhteiskuntaneuvosto mukaan lukien sen jaostot seurasivat kansallisen 

tietoyhteiskuntastrategian muodostumisen edistymistä ja kommentoivat sen eri versioita. Kuinka 

strategian valmistelu nykyiseen asuunsa sitten jalkautettiin ministeriöstä? Sitä valmisteltiin lähes 

150 eri alojen asiantuntijan voimin erilaisissa tulevaisuusverstaissa ja työpajoissa. 

Tulevaisuusverstaissa hahmoteltiin ja muodostettiin näkemys siitä, millainen Suomi on vuonna 

2015 yhteiskunnan eri toimijoiden silmin ottamalla huomioon siis koko yhteiskuntamme rakenne, 

mahdollisuudet, vahvuudet, heikkoudet ja uhat SWOT-analyysiin pohjautuen. Työpajoissa 

puolestaan pureuduttiin luomaan yhteistä näkemystä strategian painopistealueita koskeviin 

tahtotiloihin sekä toimenpide-esityksiin. Saadakseen riittävän suuren ja laajan kansallisen 

näkemyksen sekä tuen tietoyhteiskuntastrategialleen, sen valmistelun aikana järjestettiin myös 

erillisiä, mutta kyseessä olevaan aiheeseen kiinteästi liittyviä työpajatilaisuuksia rajatuille 

kohderyhmille, esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeelle sekä audiovisuaalisen sisältötuotannon 

järjestöille, jotka omilla näkemyksillään auttoivat yhteisen strategian muodostamisessa. 

Strategiaprosessiin osallistui kaikkiaan noin 400 eri alojen asiantuntijaa. (Kansallinen 

tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015) 

 

Vuoden 1998 kansallisessa tietoyhteiskuntastrategiassa määriteltiin tietoyhteiskunnan piirteitä 

seuraavasti: Tietoyhteiskunnassa korostuvat tiedon ja osaamisen alueet, jotka ovat samalla 

sivistyksen perusta sekä sen keskeiset tuotannontekijät. Tuosta ajasta teknologia on kehittynyt 

parempaan ja kypsempään suuntaan niin, että se mahdollistaa laajoja yhteiskunnallisia muutoksia, 

kunhan vaan muu infrastruktuuri, talous, hallinto ja eri toimintamallit sen sallivat yhdessä 

teknologian käyttöönoton rinnalla. Tiedolla on yhä kasvavampi merkitys tietoyhteiskunnan tärkeänä 

ja keskeisenä voimavarana, jota tietoinfrastruktuurin ja tekniikan avulla voidaan ja päästään 

hyödyntämään entistä tehokkaammin yhä enenevässä määrin myös tulevaisuudessa. Tiedon määrä 

lisääntyy lähes eksponentiaalista tahtia muun muassa Internetin ja muun median avustuksella ja 



  40 

välityksellä, ja tiedon tehokas hyödyntäminen sekä turhan tiedon pois suodattaminen onkin yhä 

tärkeämpää yhä kiihtyvää ja tärkeämpää tahtia. Näin ollen tietoperusteisesta kasvusta onkin tullut 

kansallisen tietoyhteiskunnan strategian kulmakivi ja painopiste. Suomen menestyksen kannalta 

onkin elintärkeää tiedon tehokas hyväksikäyttö ja myös sen tuottamiseen panostaminen 

tutkimuksen, kehityksen ja teknologian avulla, jotta maahamme saataisiin houkuteltua 

kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja korkeatasoisia tutkijoita ja se mahdollistaa Suomelle 

sen toimimisen globaalina uudistajana, uuden liiketoiminnan syntymistä sekä uuden tiedon ja 

osaamisen luomista. Edellä mainittu vaatii ja edellyttää eri toimintojen, toimijoiden ja toimialojen 

välistä saumatonta yhteistyötä ja innovaatioiden kehittämistä tuotteiksi sekä palveluiksi. 

(Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015) 

 

Suomen kansallisen tietoyhteiskuntastrategian visio on nyt ja tulevaisuudessa sekä on ollut jo 

viimeisimmän tietoyhteiskuntastrategian julkaisusta lähtien hyvä elämä tietoyhteiskunnassa. Uusi 

tietoyhteiskuntastrategia on laadittu tukemaan Suomen kehittymistä ja uudistumista kansainvälisesti 

kiinnostavaksi, vetovoimaiseksi, ihmisläheiseksi ja kilpailukykyiseksi tietoyhteiskunnaksi eli 

lyhyesti sanottuna sillä tuetaan Suomi-ilmiön syntymistä. Uuden Suomi-ilmiön ydinajatus on 

oivallus osaamisen, rakenteiden ja liiketoimintaympäristön uudelleen muotoilusta ja kehittämisestä 

niin, että hyvä elämä on mahdollinen niin yksilöille kuin organisaatioillekin globaalissa ja 

kiristyvän kilpailun olosuhteissa. Mitä sitten uudistuneen Suomen kilpailutekijät pitävät sisällään? 

Ne pitävät sisällään avoimen yhteiskunnan hyvän ja turvallisen elinympäristön, mahdollisuuden 

sovittaa joustavasti yhteen työn, perhe-elämän sekä vapaa-ajan sekä lisäksi osaamisen jatkuvan 

kehittämisen. (Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015) 

 

Kansallisen tietoyhteiskuntastrategian keskeisiä linjauksia ja toimenpiteitä ovat palvelusektorin 

uudistaminen ja ihmisten elämänlaadun sekä kansakuntamme, siihen kuuluvien organisaatioiden ja 

yritysten kestävän kehityksen tukeminen ja niitä eteenpäin kehittäminen. Strategiassa nämä seikat 

otetaan huomioon osaamisen kehittämisellä, olemassa olevan tiedon soveltamisella, uuden tiedon 

kehittämisellä ja soveltamisella, luovuuden ja innovatiivisuuden kehittämisellä, rakenteellisten ja 

toiminnallisten uudistusten kehittämisellä ja jatkojalostamisella, verkostoitumisella sekä 

teknologian hyödyntämisellä, jatkojalostuksella ja kehittämisellä. Kaikilla yhteiskunnan tasoilla 

tapahtuva vastuunotto on avaintekijä edellä mainitun strategian onnistumiselle, joista tasoista 

mainittakoon muun muassa poliittiset toimijat, julkisen sektorin organisaatiot, elinkeinoelämä sekä 

rahoittajatahot. (Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015) 
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Useita strategia- ja ennakointiprosesseja on ollut ja tulee olemaan samaan aikaan käynnissä 

kansallisen tietoyhteiskuntastrategian luomisen ja kehittämisen kanssa. Kansallisen 

tietoyhteiskuntastrategian valmistelun yhteydessä on käyty kahdensuuntaista vuorovaikutusta edellä 

mainittujen prosessien kanssa, jotka toisaalta tukevat toisiaan, toisaalta tuovat uusia vivahteita, 

pohdintaa ja ajatuksia toisiinsa, jotta päästäisiin mahdollisimman hyvään ja yhtenäiseen 

lopputulokseen. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia onkin yleisiä tietoyhteiskuntakehityksen 

suuntaviivoja hahmottavaa strategiaa. (Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015) 

 

Tietoyhteiskuntakehitystä mitataan pääasiassa tieto- ja viestintäteknisten välineiden ja niiden käytön 

yleistymistä kuvaavien mittareiden avulla, jossa Suomi on kansainvälistä kärkitasoa. Haasteena niin 

kansallisesti kuin kansainvälisesti on kehittää uusia tietoyhteiskuntamittareita, jotka osaltaan niin 

epäsuorasti tukevat kuin suorasti kuvaavat kehitystä laadullisesta ja muun muassa tuottavuuden, 

innovatiivisuuden, tiedon jalostamisen sekä osaamisen näkökulmasta. Alla olevassa kuvassa on 

esitetty tilastotietoa Suomen tietoyhteiskuntakehityksestä 2000-luvulla aina vuoteen 2006 asti. 

(Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015) 
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Kuva 3. Lähde: Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015 
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Suomen strategiana on ollut ja tulee olemaan hyvinvointiyhteiskunnan ja tietoyhteiskunnan yhdessä 

tapahtuva kestävä ja tasapainoinen kehitys. Tähän saakka siinä on onnistuttu hyvin monen 

kansainvälistä kilpailukykyä ja hyvinvointia mittaavan mittarin mukaan. Tähän asti talouskehitys on 

pystytty yhdistämään niin kansalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen että yhdyskunnan rakenteiden ja 

ympäristön positiiviseen kehityssuuntaan, jossa hyvinvointia on lisätty ja lisätään muun muassa 

palvelusektorin, tuotantosektorin sekä viennin alueilla. Kuitenkin etenkin enemmän yleisellä tasolla 

yhteiskuntamme positiivisen kehityksen taustatekijöinä ovat olleet koko väestön hyvä koulutustaso 

sekä tiedon ja taidon entistä monipuolisempi hyväksikäyttö ja kehittäminen. (Tiede- ja 

teknologianeuvosto: Tiede, teknologia, innovaatiot) 

 

4.3. Sähköinen hallinto Suomessa 

 

Suomen tietoyhteiskuntaa uhkaavien ongelma-alueiden ja pullonkaulojen poistamiseksi siis jo 

aiemmissa luvuissa mainitun Suomen tietoyhteiskuntavision toteutumiseksi, on ehdotettu tehtäväksi 

ja toteutettavaksi seuraavaa: 

 

1. Hallinnon aktiviteettien ja prosessien uudelleenmuotoilu 

2. Tarjonnan ja kysynnän palvelujen rohkaisu siirtymään online-palveluun  

3. Loppukäyttäjien palvelujen parantaminen helpottamalla pääsyä Internetiin ja sen 

käytettävyyden parantaminen  

4. Koordinointi 

 

Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään siis tietotekniikan mahdollisimman korkeaan 

käyttöasteeseen, hyväksikäyttöön ja käytettävyyteen. (European Comission: eGovernment in 

Finland, Suomi) 

 

Erään mielipiteen, Jyväskylän yliopiston UniServices Oy:n johtajan Reijo Keurulaisen mukaan 

tulevaisuudessa on pidettävä tärkeänä ja varmistettava, että tieto ja osaaminen eivät ole samaan 

aikaan eriarvoistamassa inhimillisen yhteisön jäseniä sekä kansallisesti että globaalisti, mikä 

helposti tapahtuu niin yhteiskunnassamme kuin globaalistikin. "On pidettävä poliittisesti huolta 

siitä, että tarvittava tieto ja osaaminen ovat yhteiskunnassamme sekä globaalisti kaikkien ulottuvilla 

- erityisesti sen tapahtuen tietoisella politiikalla ja sitä tukevalla koulutuksella", Keurulainen 

painottaa. (Maailmanpyörä) 
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Tulevaisuuden tietoyhteiskunta herättää useimmissa kylmiä väristyksiä, mutta myös odotuksia. Syy 

kylmiin väristyksiin löytyy yhteiskunnastamme, joka tuottaa alati kiihtyvällä vauhdilla valtavat 

määrät tietoa. Se seikka on huomioon pantavaa, että arviolta kaksi kolmesta suomalaisesta käyttää 

työssään ainakin jossain määrin tietotekniikkaa, matkapuhelinten määrän myös yleistyessä, sillä 

matkapuhelimen päästä tavoittaa vähintään joka toisen suomalaisen ja tuoreen tutkimuksen mukaan 

jo noin kaksi kolmesta 15-79-vuotiaasta suomalaisesta on käyttänyt Internet-palveluja, joka 

todettakoon tässä, on kansainvälisessä vertailussakin huomattava määrä. 

Informaatioyhteiskuntaamme leimaavat vahvasti, mutteivät itsestään selvästi, tieto- ja 

viestintätekniikka, jotka osaltaan tukevat yksilöiden ja yhteisöjen välistä vuorovaikutusta, jossa 

nyky-yhteiskuntamme pärjää hyvin kansainvälisissä vertailuissa. Tietoyhteiskunnassa yhä useampi 

työskentelee tieto- ja osaamiskeskeisissä ammateissa, joka on etu ajatellen globaalia 

kilpailukykyämme. Työssä ja vapaa-aikana käytetään tieto- ja viestintäteknisiä välineitä ja 

palveluja, joka on tuonut mukanaan merkittäviä etuja kommunikaation lisääntyessä ihmisten välillä, 

mutta myös sen haitan, että ihmiset ovat fyysisesti alkaneet muuttua yksinäisemmiksi ja 

passiivisemmiksi. Onko tulevaisuuden informaatioyhteiskunta tasa-arvoinen, on hyvä ja tärkeä 

kysymys. (Maailmanpyörä) 

 

4.4. Kommunikaatioteknologia 

 

Lyhyesti esiteltynä kolmannen sukupolven (3G) matkapuhelinverkkojen sekä älypuhelinten jatkuva 

kehittyminen tarjoavat käyttäjille ubiikin kommunikointimahdollisuuden matkapuhelimillaan, joka 

tarkoittaa siis sitä, että käytössä oleva matkapuhelin pystyy kommunikoimaan sille annettujen 

speksien mukaan ympäristön kanssa ja antamaan informaatiota ympäristön tilasta käyttäjälle. Tästä 

voisi olla esimerkkinä matkapuhelimen GPS-sovellus, joka antaa tietoa ympäristön tilasta, halutusta 

ja nopeimmasta reitistä lähtöpisteestä määränpäähän. Lisäksi matkapuhelinten ubiikeista 

tulevaisuuden sovelluksista voidaan mainita tietokoneiden kaltainen profiili ja käyttöliittymä 

miniatyyrikoossa. Kuitenkin on epätodennäköistä, että ”kaikki-yhdessä” kannettavat laitteet tulevat 

korvaamaan kaikki muut kommunikointivälineet. ”Kaikki-yhdessä”-laitteet tulevat olemaan vielä 

toistaiseksi rajoitetulla näyttöresoluutiolla, akun kestolla ja teholla sekä kaistanleveydellä. 

Tehokkaammat yhden tarkoituksen laitteet tulevat todennäköisesti jäämään henkiin, josta johtuen 

seuraavan sukupolven ubiikin tietoliikenteen tulee sallia kaikille käyttäjille samanlainen, 

turvallinen, personoitu Internet-yhteys huolimatta heidän laitteistostaan, olkoon se kiinteä tai 



  45 

kannettava, julkinen tai yksityinen laite. (Ubiquitous Device Personalization and Use: The Next 

Generation of IP Multimedia Communications) 

 

Tulevaisuudessa erilaiset henkilökohtaiset ohjelmistot, tietoliikenneratkaisut ja -verkot rakentuvat 

henkilökohtaisen laitteiston ympärille, jota tukevat erilaiset langattomat ja langalliset 

tiedonsiirtoyhteydet pyrkimyksenä ollen mahdollisimman suuri langattomien tietoliikenneverkkojen 

osuus. Kaksi avaintekijää tulevaisuuden ratkaisuille ovat Internet-protokollan versio kuuden 

mahdollistamat henkilökohtaiset IP-osoitteet sekä verkkoriippumaton pääsy Internetiin, jossa 

käyttäjä tunnistetaan, hänet valtuutetaan ja hänelle annetaan tili erilaisia palveluja varten kolmannen 

osapuolen toimesta, joka antaa mahdollisuuden pitkäaikaisiin kirjautumispalveluihin ja 

yhteistyöhön yhden tai useamman Internet-operaattorin kanssa sekä antaa mahdollisuuden erilaisten 

kommunikaatiopalvelujen käyttöön mistä tahansa käyttäjäkeskeisestä langattomasta 

tietoliikenneverkosta. (Toward a ubiquitous consumer wireless world) 

 

4.5. Erilaisia näkymiä ja pohdintaa suomalaisen ICT-sektorin 

tulevaisuuteen 

 

Suomen tarjontalähtöisen kehittämisen kanssa samaan aikaan yhteistyössä on lisäksi vahvistettava 

tarve- ja kysyntälähtöisiä toimintoja, joilla voidaan parantaa tutkimus- ja koulutusinvestointien 

työllisyyteen, tuottavuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä. Edellä mainittujen vaatimusten 

takana ovat globaalit muutostekijät, jotka siis vaikuttavat niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin 

ja siten vaikuttaen Suomen kilpailukykyyn. (Eduskunnan tiede- ja teknologianeuvosto: Tiede, 

teknologia, innovaatiot) 

 

Suomen trendeiksi on havaittu ja löydetty seuraavat ilmiöt: lisääntyvä kansainvälistyminen sekä 

kotimaassa että ulkomailla, yhteiskunta- ja elinkeinorakenteen muutos, innovaatiotoimintaan 

kohdistuvat kilpailutekijät, tutkimus- ja kehitystoiminnassa meneillään olevat muutokset sekä 

väestön ikääntyminen. Nämä edellä mainitut trendit sekä muutostekijät asettavat Suomen 

tietoyhteiskunnan kehittämistyölle monenlaisia haasteita. Jotta pystyisimme ylläpitämään ja 

luomaan kilpailukyvyltään globaalisti menestyksekkään maan, on edellä mainittuihin trendeihin ja 

haasteisiin pystyttävä menestyksellisesti vastaamaan niin kansantalouden kuin sosiaalisen ja 

kulttuurillisen kehityksen kautta. Edellä mainittuihin trendeihin ja muutoksiin tulee esille eräitä 
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ratkaisuja jatkossa tässä luvussa. (Eduskunnan tiede- ja teknologianeuvosto: Tiede, teknologia, 

innovaatiot) 

 

 

Pohjoismainen tietotekniikan nykykatsaus- sekä tulevaisuuden ennustus- ja neuvontaprojekti 

nimeltään Nordic ICT Foresight aloitettiin toukokuussa 2005 Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan 

toimesta eli siis Pohjoismaista ylivoimaisesti ICT-infrastruktuuriltaan johtavien maiden toimesta. 

Projektin tarkoituksena on ollut tuoda esille ICT-sektorin strategisesta näkökulmasta ne seikat, jotka 

mahdollistavat Pohjoismaiden kilpailukyvyn säilymisen ja paranemisen sekä hyvinvointivaltioiden 

kokonaisvaltaisen ylläpitämisen, kehityksen ja kiinnostavuuden globaalisti. Projekti keskittyi 

maakohtaisesti siis eri metodien (muun muassa haastattelut sekä SWOT-analyysit) pohjalta tehtyjen 

tutkimustulosten esille tuomiseen projektin keskittyen seuraaviin alueisiin: talous, terveydenhoito, 

tuotannon taloudelliset sektorit sekä turvallisuus. Projekti julkaisi skenaarioita, ennustuksia, 

toimintamallianalyysejä sekä suosituksia ICT-sektorin pohjoismaisen tilan, potentiaalisen 

hyödyntämisen ja kehittämisen hyväksikäyttöön. Tutkimustulokset muutettiin myös 

politiikkasuosituksiksi. (VTT publications 653: Nordic ICT Foresight) 

 

Pohjoismaisen Nordic ICT Foresight-projektin osallistujat ovat tanskalainen teknologiainstituutti 

DTI, ruotsalainen puolustusalan organisaatio FOI, norjalainen instituutti SINTEF sekä suomalainen 

Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT yhdessä noin 15 muun asiantuntijaorganisaation kanssa. 

Edellä nimeltä mainitut organisaatiot kantoivat vastuun projektin läpiviennistä, mutta käyttivät siis 

noin 15 asiantuntijaorganisaation asiantuntemusta hyväkseen, jotka osallistuivat projektiin muun 

muassa omien näkemystensä ja tietojensa pohjalta sekä haastattelujen merkeissä. Projekti teki siis 

tutkimuksen eri metodeihin perustuen, jotka ovat siis seuraavat: työtutkimukset, SWOT-analyysit ja 

erilaiset kyselyt, skenaario- ja visiotutkimukset sekä lisäksi koko projektiin perustuvat suositukset 

ja toimeenpanoehdotukset. (VTT publications 653: Nordic ICT Foresight) 

 

Nordic ICT Foresight-projektin teoreettinen viitekehys on kuvattu alla olevassa kuvassa. Kyseessä 

oleva projekti koostuu kahdesta pääotsikosta, joista ensimmäinen pitää sisällään syvällistä IC-

teknologian tuntemusta yhdessä 10 vuoden ajanjaksolle keskittyvän teknologisen ennustuksen 

kanssa. Kun nämä kaksi aihealuetta realisoitiin ja tuotiin lähemmäksi käytännön sovelluksia, 

seuraava askel olikin sitten viiden sosiaalisen tason tutkimisen ja yhdistämisen viimeistely kyseessä 

oleville ICT-sektoreille. Nämä edellä mainitut tasot ovat seuraavat: koulutus ja tiede, teknologia, 

liiketoiminta ja teollisuus, markkinat sekä hallitus. Näitä tasoja käsiteltiin niin, että teknologia ja 
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tietyssä määrin myös liiketoimintaa ja teollisuutta käsiteltiin sovellusten ja tietyn geneerisen 

teknologian näkökulmista. Muista edellä mainituista tasoista tehtiin SWOT-analyysi. (VTT 

publications 653: Nordic ICT Foresight) 

 

 

Kuva 4. Lähde: VTT publications 653: Nordic ICT Foresight 

 

Millaisia tuloksia sitten saatiin kyseessä olevilla analyysikeinoilla? IC-teknologia nähdään sekä 

laajana yhteiskunnallisena rakenteena, mutta myös tukipylväänä ja ”moottorina” melkein kaikille 

sosiaalisille sektoreille tulevaisuudessa. Edellä mainitusta johtuen, ICT-sektori nähdään sekä 

kehittyvänä eli evoluutionaalisena tukipylväänä että heikkojen teknologisten signaalien lähteenä. 

IC-teknologian kehitysaskelina nähdään muun muassa Internet-protokollan yleistyminen koko 

ihmisen elinympäristöön ja sulautumiseen yhdessä kaikkien ihmisen elinpiirissä olevien laitteistojen 

kanssa, joka kytkee laitteistot uudella ja innovatiivisella tavalla osaksi ihmisen jokapäiväistä työ-, 

opiskelu- ja arkielämää. Uusi teknologia mahdollistaa uudenlaisten sovellusten mukaan tulon osaksi 

elämää, josta syystä tarpeiden havaitseminen ja innovaatioiden syntymä halutaan löytää 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa heikkojen signaalien ja ”lead-user:eiden” avulla. Heikkojen 
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signaalien havaitseminen ja hyödyntäminen onkin sitten vaikeampaa, muttei mahdotonta. Edellä 

mainittua ajatellen kyseeseen tulevat tarkat tutkimukset ja saumaton yhteistyö kaikkien 

yhteiskunnan tasojen kanssa, jotta heikkoja signaaleja pystyttäisiin hyödyntämään 100 %:esti. 

Tulevaisuutta jollain käsitteellisellä ajanjaksolla eli noin viiden-kymmenen vuoden ajanjaksolla 

tästä eteenpäin arvioituna esimerkiksi ja etenkin ubiikki tietotekniikka eli siis erilaiset mobiilit ja 

kiinteät verkot yhdistettynä erilaisiin kannettaviin sekä kiinteisiin laitteistoihin yhdessä tietyn ja 

saman profiilin kanssa olevan käyttöliittymän ja sovellusten jokaisessa saman käyttäjän käyttämässä 

erilaisessa päätelaitteessa ovat melkoisella varmuudella tulevaisuuden trendi. Lisäksi esimerkiksi 

modulaariset sovellukset nähdään tulevan tärkeäksi osaksi tulevaisuuden jokapäiväistä elämää ja 

infrastruktuuria. ICT-teknologioiden kehitystä ja -politiikkaa ajatellen, Nordic ICT Foresight-

projektin näkökulma toi esiin muun muassa heterogeenisten ad hoc-verkkojen tärkeyden sekä 

tiettyjen visioiden ja ennustuksien mukanaan tuomat näkemykset Pohjoismaiden eri maiden ICT-

sektorien vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista eli tehtiin kattava SWOT-

analyysi Pohjoismaista.  (VTT publications 653: Nordic ICT Foresight) 

 

Kun katsotaan ICT-sektoria Pohjoismaisesta näkökulmasta, nähdään mobiilin ja langattoman 

teknologian olevan ICT-sektorin keskuksena niin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa kuin 

Tanskassakin. Lisäksi ne teknologiat ovat näissä maissa ICT-sektorin keskuksen vahvuuksina ja 

mahdollisuuksina sekä lisäksi ne nähdään tärkeinä teknologioina niin poliittisesti, taloudellisesti 

kuin teknologisestikin. Edellä mainitut teknologiat nähdään ilmeisenä mahdollisuutena lisääntyvälle 

ja syvenevälle keskittymiselle ja kyseiset teknologiat nähdään samalla pohjoismaisten intressien 

vahvistumisen valintana kehitykselle. Kyseessä olevat teknologiat nähdään neljän kyseisen eri 

Pohjoismaan merkittävänä synergiana. (VTT publications 653: Nordic ICT Foresight) 

 

Ad hoc-verkkojen kehitys on tärkeää yhdessä erilaisten ubiikkien sovellusten kanssa. Tämä yleinen 

ajatus on tuotu esiin tämän kappaleen alla olevassa kuvassa. Joku voi ajatella, että ICT-teknologia 

on 2000-luvun alussa hajanainen joukko erilaisia teknologioita ja sovelluksia, joista voidaan 

helposti tunnistaa erilaisia hajanaisia joukkoja ICT-tuotteita. Nämä erilaiset tuoteryhmät on sitten 

yhdistetty joukkoon erilaisia teknologisia alustoja eli platformeja. Näihin päiviin asti teknologian 

kehityksen logiikka on ollut melko hajanaista. Kuitenkin, jo nyt voidaan havaita, että ICT-

teknologian kehitys kohti intensiivisempää ja tiiviimpää yhteistyötä ja standardointia on alkanut. Jo 

nykyisin on menty kohti keskittynyttä ICT-alustojen kehitystyötä, standardointia ja julkaisua. 

Kyseisenä kehityssuuntana voidaan erikseen poimia jo aiemmin mainittu osakokonaisuuksien ja -

alustojen eli modulaarisuuden voimakas esiin tuleminen kaikessa ICT-teknologiassa. Tämä 
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keskittymistrendi johtaa taas puolestaan siihen, että yhä useampi ICT-teknologia on toistensa kanssa 

yhteensopivaa. Edellä mainitusta esimerkkinä voisivat olla esimerkiksi TCP/IP-protokolla ja 

Internet. Esimerkiksi erilaiset Internet-alustat saadaan toimimaan toistensa kanssa yhdessä juuri 

TCP/IP-protokollan kanssa. (VTT publications 653: Nordic ICT Foresight)    

 

 

 

Kuva 5. Lähde: VTT publications 653: Nordic ICT Foresight 

 

Tämä projekti toi esiin sen seikan, että Pohjoismaista Suomella, Ruotsilla, Tanskalla ja Norjalla on 

selvästi erilaiset ICT-sektorin lähtökohdat, tarkastelupolitiikka, ennustuspolitiikka sekä päämäärät 

tulevaisuuden tietämysyhteiskunnan rakentamiseksi sekä eri Pohjoismaiden ICT-sektorien 

arvioinniksi. Tämä tarkoittaa sitä, että voi olla vaikeaa arvioida eri maiden ICT-sektoria 

puolueettomasti ja tasapuolisesti niin, että painopiste kertoisi kyseisen maan globaalin 

kilpailukyvyn. Näistä Pohjoismaiden ICT-sektorin eroista on kuva tämän kappaleen alla olevassa 

kuvassa. Kuvan x-koordinaattina eli x-koordinaatin suuntaisena painopistealueena ovat sekä 

edistyksellinen teknologisen että innovatiivinen toiminnan painotus ja y-koordinaattina sekä 

yhteiskunnallinen että teknologinen painotus. Kuvasta voidaan havaita, että Ruotsi painottaa ja 

painottuu ICT-sektorin yhteiskunnalliseen toimivuuteen, kun taas Suomi teknologian kehittämiseen 

ja käyttöönottoon. Tanska ja Norja tulevat Ruotsin ja Suomen välimaastossa hieman erilaisin 
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painotuksin, kuten tämän kappaleen alla olevasta kuvasta voidaan havaita. (VTT publications 653: 

Nordic ICT Foresight) 

 

 

 

Kuva 6. Lähde: VTT publications 653: Nordic ICT Foresight 

 

Mielestäni Tanska ja Norja ovat oikealla tiellä, kun haetaan kansallisesti ja kansainvälisesti ICT-

sektorille tasapuolista kehitystä, kuten Suomen kansallisen tietoyhteiskuntastrategian mukaan 

Suomenkin kuuluisi tehdä. Toisaalta saattaa olla vaikeaa olla haluttu maa asua ja työskennellä, jos 

haetaan pelkästään teknologista painotusta, toisaalta se luo vaurautta ja mahdollistaa taloudellisesti 

hyvinvointiyhteiskunnan kehityksen. Ilman taloudellista menestymistä ei yksikään maa pysty 

kehittämään yhteiskuntaansa oikeaan suuntaan, jossa teknologinen kehitys näyttelee suurta roolia. 

Suomen tietoyhteiskuntastrategian mukaan on otettava huomioon teknologisen kehityksen lisäksi 

sosiaalinen kehitys.   

 

Suomen ICT-sektorista tehty SWOT-analyysi aloitettiin joulukuussa 2005 Espoossa, jonka teemana 

ja pääkysymyksenä on ollut: mitä haasteita määritellyt sovellukset ja geneeriset teknologiat 

asettavat Suomen taloudelliselle ympäristölle vuonna 2015? SWOT-analyysissä toteutettiin hieman 

eri tavalla kahden ryhmän välillä, sillä ryhmän yksi SWOT-analyysi pitää sisällään pitkän listan 

muuttujia, joita sitten käsiteltiin SWOT-analyysissä ryhmäpäälliköiden toimesta. Ryhmän kaksi 
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analyysi perustuu konsensus-metodiin, joka tarkoittaa sitä, että ryhmäpäälliköt keskustelivat 

ryhmiensä kanssa ja yrittivät löytää yhteisymmärryksen jokaiseen analyysin väittämään. Ryhmän 

yksi tuloksista sen verran, että vahvuuksina löydettiin Suomen poliittisten päättäjien halu ja 

kyvykkyys tehdä ICT-sektorilla hyviä poliittisia päätöksiä ja ohjata yhteiskuntaamme oikeaan 

suuntaan politiikan keinoin. Lisäksi vahvuuksina mainittakoon vahva ICT-infrastruktuuri sekä 

edistykselliset markkinat. Heikkouksista löydettiin muun muassa seuraavia seikkoja: Kansallisen ja 

alueellisen, mutta Suomen laajuisen politiikan konflikti, aina ei alueellisesti nähdä kansallista etua. 

Lisäksi heikkouksina mainittakoon pääoman, taloudellisten resurssien ja sijoittajien puute sekä 

verotukselliset seikat. Mahdollisuuksista tuli esiin Suomen houkuttelevuuden markkinointi 

kokonaisvaltaisena ja hyvinvoivana tietoyhteiskuntana sekä investointien saatavuus ICT-sektorille. 

Uhkana nähdään taloudellisten resurssien ja sijoittajien puute sekä globalisaation tuoma 

kansainvälisen kilpailun tiukkeneminen, Suomen pienuus maana, Suomen imago sekä sijainti. 

(VTT publications 653: Nordic ICT Foresight) 
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Kuva 7. Lähde: VTT publications 653: Nordic ICT Foresight 

 

Mitä seikkoja sitten on löydetty Pohjoismaiden tulevaisuuden menestyksen päätekijöiksi? Lyhyesti 

sanottuna on määritelty sosio-teknologisia visioita, jotka lisäävät Pohjoismaiden tuottavuutta, luovat 

työpaikkoja ja lisäävät hyvinvointia. Itse visioprosessi oli jaettu kolmeen istuntoon sekä kolmeen 

ryhmätyötapaamiseen, joiden tuloksena saatiin kyseiset visiot. Keinoja näiden visioiden 

toteuttamiseen esitellään tämän kappaleen alla olevassa kuvassa, josta siis yhteenvetona voidaan 

todeta kahden eri vision keskittymää ympyröivät jo edellä mainitut ympäristötekijät eli 

tekijäsektorit, jotka ovat perustavaa laatua olevia tekijöitä yhteiskunnalle, jotka siis kuvan mukaan 

sekä linkittyvät tärkeysjärjestyksen perusteella osittain ristiin, osittain sekä oman vision että toisen 

tarkasteltavana kohteena olevan vision kanssa linkittyvät yhteen, osittain samalla tukien yhtä aikaa 
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molempia visioita ja sektoria ja osittain erikseen tukien omaa visiota ja sektoria. (VTT publications 

653: Nordic ICT Foresight) 

 

 

 

Kuva 8. Lähde: VTT publications 653: Nordic ICT Foresight 

 

Mitä visioita sitten löydettiin ja nostettiin esiin Nordic ICT Foresight-projektin avulla? Kuten edellä 

jo todettiin, tähän asti on ollut joukko hajanaisia ICT-teknologioita. ICT-teknologiat tulevat 

olemaan osana modulaarista eli osista koostuvaa yhtenäistä ICT-alustaa. Monenlaiset eri ICT-

teknologiat tulevat linkittymään yhteen tavalla tai toisella yhdessä niitä tukevien erilaisten 

palvelujen kanssa. Kuten edellä jo todettiin, hyviä esimerkkejä ICT-alustasta ovat Internet ja sen 

mahdollistava TCP/IP-tietoliikenneprotokolla. Tämän kappaleen alla olevasta kuvasta selviää 

lyhyen tähtäimen, keskipitkän tähtäimen sekä pitkän tähtäimen ICT-teknologioiden visiot, 

ennustukset ja mahdolliset toteutumat. Lyhyen tähtäimen visioista ja arvioista mainittakoon erilaiset 

ICT-ratkaisut, modulaaristen ICT-teknologioiden muodostuminen sekä vielä niiden hajanaisuus. 

Keskipitkän tähtäimen visioista ja arvioista esimerkkeinä tuotakoon esille ICT-sektorin 

muuttuminen kohti mobiilia sekä toistensa kanssa yhteensopivaa teknologiaa. Pitkän tähtäimen 

näkemyksenä voidaan todeta ubiikin tietotekniikan esille tulo, erilaisten sovellusten ja erilaisten 

laitteistojen saumaton kommunikointi toisensa kanssa sekä asuinympäristön verkottuminen 

Internetiin ja sitä tukevat ubiikit ja sulautetut järjestelmät ja sovellukset. (VTT publications 653: 

Nordic ICT Foresight) 
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Kuva 9. Lähde: VTT publications 653: Nordic ICT Foresight 

 

Suomen kansallisten ja kansainvälisten intressien toimiminen ja menestyminen globaalissa 

toimintaympäristössä toteutuu esimerkiksi vahvistamalla tietoperustaa ja osaamista, investoimalla 

laadukkaaseen kolutukseen, parantamalla ja kehittämällä palvelu-, tuotanto- ja yritysrakenteita, 

kansainvälistä markkinointi- ja liiketoimintaosaamista, innovaatiokykyä sekä parantamalla tiedon ja 

tietopääoman hyödyntämistä. (Eduskunnan tiede- ja teknologianeuvosto: Tiede, teknologia, 

innovaatiot) 

 

Edellä mainittuja edellytyksiä pitää pystyä toteuttamaan noin kymmenen vuoden tähtäimellä, 

mielellään ennakoiden tulevaisuutta niin politiikan korkeimmalla tasolla kuin organisaatioidenkin 

ICT-strategioissa jo lyhyemmälläkin aikatähtäimellä, sillä tulevaisuuden ubiikki tietotekniikka (ks. 

määritelmä tämän diplomityön alussa ja lisää asiaa ubiikista tietotekniikasta luvussa 5), joka on 

hyvin vahvalta näyttävä trendi globaalisti tulevaisuuden tietotekniikassa, tulee mullistamaan niin 

organisaatioiden kuin yksityishenkilöiden tietotekniikan. Ubiikki tietotekniikka tuo tietokoneet 

kiinteäksi, mutta vähintään melko suurelta osin langattomaksi ja mobiiliksi osaksi ihmisten 

elinympäristöä niin työ- kuin kotielämässäkin, ubiikin tietotekniikan ottavan tärkeän roolin siinä 

tulevaisuuden tietoyhteiskunnan haasteessa, jonka mukaan tieto tulee olla aina ja joka paikassa heti 

saatavilla. Tämä on mahdollista vain ihmisten työ- ja elinympäristöä ympäröivän tietotekniikan, 

langattomien päätelaitteiden sekä langattomien tietoliikenneverkkojen toimiessa saumattomasti 

yhteen, joka tulee toteutumaan tulevaisuudessa.  Tämä vaatii tietoyhteiskunnilta voimakasta 

panostusta tietotekniikka-infrastruktuuriin, sillä OECD on varoittanut maapallon eri maita, että 

Internetin IP-osoitteet tulevat loppumaan parin vuoden päästä keväästä 2008 lähtien nykyisellä 
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tietotekniikan infrastruktuurilla ja kehityksellä, ellei Internet-laitteistoihin ja -infrastruktuuriin 

panosteta voimakkaasti. Edellä mainittu panostus on ensiarvoisen tärkeää jo lyhyelläkin 

aikatähtäimellä tärkeyden korostuessa ubiikin tietotekniikan alkaessa yleistyä, jolloin Internetin IP-

osoitteita tulee olemaan eräiden lähteiden mukaan maapallolla miljardeja, vähintään satoja 

miljoonia. 

 

Liiketoiminnan näkökulmasta tulevaisuudessa keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä katsottuna 

odottavat valtavat haasteet, mutta myös mahdollisuudet. Mikäli ubiikki tietotekniikka valtaa alaa 

tulevaisuudessa, ja siltä vahvasti näyttää, on yritysten panostettava tietotekniikan infrastruktuuriin 

entistä huomattavasti enemmän. Tulee olemaan valtava harppaus siirtyä ubiikkiin tietotekniikkaan, 

mikäli se toteutuu myöhemmin tässä työssä mainitulla tavalla (ks. luku 5.). Etenkin ICT-yrityksille, 

tietotekniikkaa myyville yrityksille sekä tietotekniikan huolto- ja palveluyrityksille edessä 

tulevaisuudessa ovat valtavat haasteet, mutta etenkin mahdollisuudet, mikäli ennustukset 

tietotekniikan vaatimuksista ja infrastruktuurista pitävät edes hieman paikkaansa. Tulevaisuudessa 

keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä tietotekniikan näkökulmasta katsottuna erilaisilla langattomilla 

järjestelmillä ja sovelluksilla sekä sulautetulla tietotekniikalla, siis sulautetuilla laitteistoilla ja 

ohjelmistoilla tulee olemaan kova kysyntä. Lisäksi myös ICT-palvelusektorilla, etenkin myynti-, 

asennus-, huolto- sekä varaosapalveluilla tulee olemaan varmasti kova kysyntä.     

 

 

Seuraavassa esitellään tietoliikenneteknologian kehitysaskelista nykyhetkestä tulevaisuuteen 

suomalaisessa yhteiskunnassa ja laajemminkin eli globaalisti, sillä ICT-sektorin globaaleja 

kehitysaskelia on Suomenkin seurattava ja kaikkein mieluiten oltava kärkipäässä uuden teknologian 

implementoinnissa, käyttöönotossa ja käytössä. VTT on tehnyt Communications Technologies-

tutkimuksen eli siis tietoliikennetekniikan tutkimuksen, näkemyksen ja ennustuksen 

tietoliikennetekniikan kehittymisestä, joka käsittelee neljää tietoliikennetekniikan aluetta, mutta 

tähän niistä soveltuvat parhaiten tutkimuksen kolme osa-aluetta. Nämä ovat yhteensopivuus ja 

mobiilisuus tulevaisuuden tietoliikenneverkoissa, palveluarkkitehtuurit ja älykkäät ympäristöt. 

(VTT tiedotteita 2146: Communications Technologies) 

 

 Tietoliikenne- ja muut tietoverkot ja niissä käytössä olevat palvelut ovat voimakkaan muutoksen 

alla. Erilaiset palveluntarjoajat ja palvelut ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti ja samalla 

voimakkaasti monipuolistuneet, samoin myös niiden käyttäjien määrä, joten myös käytettävältä 

tietoliikenneyhteydeltä odotetaan vastaavaa kasvua ja kaistaa. Päätekijöinä tähän kehitykseen on 
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nähty tietotekniikan ja tietoverkkojen teknologinen vallankumous Internetin yleistymisen myötä 

sekä toisena syynä yhteiskunnalliset muuttujat ja tekijät. Tulevaisuuden visioissa ja skenaarioissa 

nähdään se tosiasia, että tiedon on oltava saatavilla ja käytettävissä aina ja kaikkialla, josta syystä 

langattomat tietoliikenneyhteydet ja langattomat päätelaitteet ovat keinona tämän seikan 

toteuttamiseksi. Tietoverkkojen kehittäminen vaatii kuitenkin suuria pääomia eli on kallista, ja tästä 

syystä nähdäänkin nykyisten kaltaisten verkkoteknologioiden säilyvän vielä pitkään. Kuitenkin eri 

verkkoteknologioiden yhteistoiminta on korostunut ja tulee tulevaisuudessa yhä enemmän 

korostumaan, jotta pystytään saumattomasti, langallisesti ja langattomasti toteuttamaan ubiikkia 

tietotekniikkaa, jossa tieto on heti saatavilla. (VTT tiedotteita 2146: Communications Technologies) 

 

Tietotekniikassa palvelulla tarkoitetaan yksittäisen laitteen tai järjestelmän kykyä vastata 

palvelupyyntöön, joka tulee toiselta laitteelta niin, että siitä on hyötyä palvelua pyytäneelle laitteelle 

tai sovellukselle. Palveluarkkitehtuuri on joukko niitä käsitteitä, periaatteita, malleja, ohjelmistoja ja 

sovelluksia sekä ohjeita, jotka tekevät palvelujen toteutuksen ja hallinnan mahdolliseksi. 

Palveluarkkitehtuurin tärkeys on korostunut ja tulee korostumaan tulevaisuudessa. Jo nykyisin, 

mutta etenkin tulevaisuudessa tietoliikenneverkkojen ja palveluarkkitehtuurien, jälkimmäiset siis 

sovelluksen ja verkon välissä olevia sovelluksia, tulevat näyttelemään hyvin merkittävää roolia 

edellä mainittuun tiedon saatavuuteen perustuen. (VTT tiedotteita 2146: Communications 

Technologies) 

 

4.5.1. Kuinka ICT-sektorin yhteiskunnalliset muutokset 

vaikuttavat yksittäisten organisaatioiden näkökulmasta 

niiden tulevaisuuteen?  

 

SWOT-analyysiä käytettiin tietoyhteiskuntastrategian valmistelun pohjana sekä Suomen 

tietoyhteiskuntaa koskevien eri sen ominaisuuksien löytämiseksi. Esitettyihin Suomen yhteiskuntaa 

koskevien ominaisuuksien ja sitä koskevien uusien löytöjen mukana tulee Suomen yhteiskunnan 

vahvuuksiin ja heikkouksiin että mahdollisuuksiin ja uhkiin reagoida voimakkaasti sekä tarttua 

niihin rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. (Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015) 

 

Me elämme keskellä niin kansallisia kuin etenkin kansainvälisiä muutosvoimia, joihin reagointi niin 

sekä etukäteen ennakoiden että muutoshetkellä vastaaminen ovat niin teknologisesti, taloudellisesti 

kuin sosiaalisestikin elintärkeitä Suomelle yhteiskuntana. Reagointi ja ennakointi muutosvoimiin on 
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myös elintärkeää Suomen eri organisaatioille ja yrityksille etenkin ajatellen edellä mainittujen 

teknologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen yhteiskuntamme ja sen eri rakenneosasten mukaan 

lukien siihen kuuluvat eri organisaatiot ja yritykset, siis yhteiskuntamme eri ominaisuuksien kasvua 

ja kehitystä. Edellä mainittuja muutosvoimia ovat globalisaatio, palvelusektoriin kohdistuvat 

muutokset ja sen vapautuva kilpailu, Suomen ja Euroopan unionin kilpailukyvyn ja talouden 

kehittäminen sekä muun muassa energiapoliittiset kysymykset mukaan lukien ilmastonmuutos. 

(Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015) 

 

Tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa odotetaan ja oletetaan, että yksilöillä ja organisaatioilla on 

uudenlaisia vahvuuksia ja taitoja, joita on jo tarvittu ennen varsinaisen tietoyhteiskunnan alkua. 

Suomessa on yleensä aina arvostettu nopeaa omaksumiskykyä, monimutkaisten ongelmien 

ratkaisutaitoa, kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tiedontuottamiseen, innovatiivisuutta ja 

kriittisiä mediataitoja, mutta yhä enenevässä määrin niin koko Suomen yhteiskunnan kuin sen eri 

organisaatioiden, yritysten ja yksilöiden menestyminen ja kilpailukyky ovat riippuvaisia edellä 

mainituista vaatimuksista, joiden merkitys korostuu etenkin tulevaisuutta ajatellen, mutta jotka 

pitäisi huomioidaan jo nyky-yhteiskunnassamme. Työyhteisöjen toimintaympäristöstä tulee entistä 

verkottuneempia ja verkottuneisuuden merkitys yhdessä globaalin toiminta- ja ajattelutavan kanssa 

kasvaa sitä enemmän, mitä pitemmälle tulevaisuuteen katsotaan. Näitä edellä mainittuja 

vaatimuksia syntyy niin organisaatio- kuin yksilötasollakin. Kyseessä olevat vaatimukset ovat 

johtaneet Suomessa työelämän joustovaatimuksiin sekä teollisen tuotannon vähenemiseen 

maassamme. (Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015) 

 

Tekes on käynnistänyt Sulautettu tietotekniikka - Ubicom -teknologiaohjelman vuoden 2007 alussa 

ja se on kestoltaan seitsenvuotinen. Kyseisen ohjelman budjetti tulee olemaan arviolta 294 

miljoonaa euroa, josta Tekesin osuudeksi on määritelty 117 miljoonaa euroa. Ubicom-ohjelmassa 

kehitetään ja pilotoidaan teknologiaratkaisuja valittuihin sovelluksiin sekä liiketoimintaosaamisen 

kehittämiseen, joka on tärkeällä sijalla. (Tekes, lähde 1)  

 

Ubicom-ohjelman valmistelu on alkanut vuoden 2006 lopussa ja jo pelkästään se ja itse ohjelma 

herättivät suurta mielenkiintoa. Ohjelma on alkanut 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2013. (Tekes, lähde 

1) 

 

Ubicom-ohjelma nähdään hyvin merkitykselliseksi ottaen huomioon ennustettava tietotekninen 

kehitys ubiikkiin tietotekniikkaan. Kyseessä oleva ohjelma luo paineita Suomen 
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tietoyhteiskuntastrategian suorittamiselle ja menestykselle, sillä ubiikki tietotekniikka on niin 

teknologisesti kuin poliittisesti todella haastavaa. Haasteellisen siitä luo ubiikkiuden olemassaolo 

kaikkialla, valtava teknologinen harppaus ubiikkiuteen ja ne seikat, mitä, miten ja minne 

informaatiota saa kerätä kustakin yksilöstä. Ubiikki teknologia nähdään hyvin tärkeänä osana 

tulevaa tietoyhteiskuntaa, josta syystä Ubicom-ohjelman budjetti sekä tutkimuspanokset ovatkin 

Suomen mittakaavassa merkittäviä. 

 

Tekes odottaa muun muassa tästä Ubicom-ohjelmasta keinoa parantaa Suomen kansainvälistä 

kilpailukykyä. Elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden toivotaan sen avulla pystyä parantamaan 

ja nopeuttamaan teknologian kaupallistamista sekä nostamaan tutkimuksen tasoa. (Tekes, lähde 1) 

 

VTT:n mukaan suomalaisen ICT-teollisuuden ja informaatioyhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta 

keskeisimmät haasteet liittyvät tulevaisuudessa kaikkialla läsnä olevaan sulautettuun 

tietotekniikkaan eli niin sanottuihin älykkäisiin ympäristöihin. VTT vastaa ICT-alan nykyisiin ja 

tuleviin haasteisiin Digitaalinen maailma-teknologiateemalla, jossa kehitetään ratkaisuja 

personoidun digitaalisen tiedon tuottamiseen ja jakeluun sekä ajatellen käyttäjää tulevaisuuden äly-

ympäristöissä. (VTT, lähde 1) 

 

VTT:n tunnistamat, ICT-alan tieto- ja viestintäteknologian neljä keskeisintä aihealuetta ovat tiedon 

jalostus ja kehittyneet hakumenetelmät, nopea, joustava ja tehokas ohjelmistotuotanto, langattomat 

alustat ja tietoliikenne sekä sisältö- ja kontekstitietoisuus. Näitä kaikkia edellä mainittuja aihealueita 

yhdistävät älykkäät ympäristöt. Tulevaisuuden digitaalisessa maailmassa korostuvat kaksi aluetta: 

teknologiapainotteisuus sekä kuluttajat. Kuluttajat haluavat huipputeknistenkin laitteiden olevan 

yksinkertaisia ja mukautuvia laitteita, jotka "vain toimivat", mutta vaativat käyttäjät vaativat niiden 

ominaisuuksilta yhä enemmän personointia ja monipuolisuutta. Kuluttajakohtaisesti räätälöidyille 

tuotteille ja palveluille on kysyntää, ja käyttäjä voi myös itse luoda sisältöä, kuten esimerkiksi 

musiikkikappaleita, taustakuvia tai kuten YouTuben ja Wiki-verkkotietosanakirjojen menestys 

osoittavat. Myös tietoliikenne tulee muuttumaan, kun Internet ulottuu kaikkialle ja ohjelmistoalan 

kilpailu kovenee. (VTT, lähde 1)  

 

Kun ajatellaan nykyistä hupputeknologiaa, sen erä merkittävä kehityksen edellytys ja lähtökohta on 

nopea ja halpa ohjelmistojen tai ohjelmistointensiivisten tuotteiden testaaminen. 50 % kaikista 

ohjelmistokustannuksista käytetään testeihin. Hyvänä esimerkkinä testauksesta mainittakoon, että 

systeemitestauksessa virheen löytämiseen ja korjaamiseen kuluu 40 kertaa aikaa kuin 



  59 

moduulitestauksessa, joka on todella merkittävää testauksen kannalta. Testaamiseen ja virheiden 

korjaamiseen kuluva aika pitäisi siis saada vähintään jonkin verran lyhyemmäksi, jotta 

ohjelmistoala pystyisi vastaamaan riittävän nopeasti korkealuokkaisilla tuotteilla muuttuviin, 

globaaleihin eli maailmanlaajuisiin markkinoihin. (VTT, lähde 1) 

 

VTT:n julkaisema ja ajama Digitaalinen maailma-teema tähtää muun muassa nykyistä paljon 

tehokkaampaan, niin sanottuun ketterään (englanniksi Agile) ohjelmistotuotantoon. Toisena 

kehityskohteena ovat neljännen sukupolven 4G-radioalustat, joihin mahtuu enemmän bittejä 

vähemmällä teholla ja radiokaistalla kuin mitä vielä on yleisesti globaalisti käytössä. Tietotekniikka 

voi ja tulee tulevaisuudessa mukauttamaan palveluja käyttäjän tarpeisiin paremmin sopiviksi 

paikan, ajan, käsillä olevan tehtävän, sosiaalisen tilanteen ja ympärillä olevien ihmisten perusteella 

eli siis personoi käyttöliittymät. Sama teema tähtää myös sosiaalisen median ilmiöiden ja 

tapahtumien ymmärtämiseen sekä sosiaalisen median työkalujen rakentamiseen. (VTT, lähde 1) 

  

Yksi keskeisistä ICT-alan tulevaisuuden haasteista ja odotuksista kohdistuu neljännen sukupolven 

tietoliikennejärjestelmiin. Niillä tarkoitetaan joukkoa radio- ja langattomia 

tietoliikenneteknologioita, joilla päästään muun muassa nykyistä taloudellisempaan 

radiotaajuuksien käyttöön ja tehohyötysuhteeseen. Matkapuhelin tulee kehittymään kannettavaksi 

laskenta-alustaksi, joka tarjoaa monipuolisia tietokonetyyppisiä sovelluksia palvelujen 

tuottamiseen. Kuluttajalle tämä tulee näkymään uudenlaisena mobiili-tv:nä ja mahdollistaa 

huippunopean langattoman Internet-surffauksen. (VTT, lähde 1) 

  

VTT on jo käynnistänyt Digitaalinen maailma-teeman hankkeet. Vuonna 2008 luodaan ja 

kehitetään teknologisen sovellusosaamisen ratkaisevat osuudet. Hankkeet toteutetaan muun muassa 

yhteistyössä yritysten kanssa. Kuluttajalle tulokset konkretisoituvat uusina sovelluksina ja 

käyttöliittyminä esimerkiksi matkaviestimissä viiden vuoden kuluessa. (VTT, lähde 1) 

 

4.5.2. Pohdintaa muutosten vaikutuksista 

 

 

Eräs amerikkalainen tutkimus vuodelta 2003 tutki ja haastatteli 50 tietohallintojohtajaa 22 

organisaatiosta Kanadassa ja Yhdysvalloissa, joiden tietohallinto on heidän omassa 

organisaatiossaan. Tutkimuksen tulosten valossa tulevaisuuden ajurit, veturit, näkymät ja 
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pääjohtopäätökset ovat muun muassa seuraavia yritysten sisäisessä tietohallinnossa: nopea 

strateginen toimintaympäristön sekä liiketoiminnan muutos, yhä asiakaskohtaisempi sovelletun 

tietotekniikan leviäminen sekä sähköisen liiketoiminnan ja teknologian monimutkaisuus. (In Their 

Own Words: CIO Visions About the Future of In-House IT Organizations) 

 

 Nämä ajurit ja veturit muuttavat jokaista tietotekniikkaorganisaation osaa: rakenteita ja rooleja, 

sovelluskehitystä, teknologia-arkkitehtuureita sekä tietotekniikkaa harjoittavien ihmisten tietoja ja 

taitoja.  

 

Tietohallintojohtajien mukaan heidän virtuaalien, globaalien tietotekniikkaorganisaatioiden täytyy 

siirtyä lähemmäksi organisaatioiden strategista keskusta, joka vaatii niiltä kasvavaa liiketoiminnan 

tuntemusta, lisääntyvää ja paranevaa vaikutusvaltaa, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä 

uudistuvaa keskittymistä standardeihin arkkitehtuureihin, mittareihin sekä arvon luontiin. (In Their 

Own Words: CIO Visions About the Future of In-House IT Organizations) 

 

Samat näkymät pätevät hyvin pitkälle suomalaisiin tietotekniikkaorganisaatioihin, joissa on 

tietohallinto yrityksen sisällä. Muissa tietotekniikan alan yrityksissä entistä voimakkaampana tulee 

olla asiakaslähtöisyys ja -tyytyväisyys, innovatiivisuus ja muuntautumiskyky sekä globaali 

liiketoiminta-ajattelu. (In Their Own Words: CIO Visions About the Future of In-House IT 

Organizations) 

 

Nordic ICT Foresight-tutkimuksen SWOT-analyysistä voidaan lisäksi johtaa seuraavanlaisia 

ajatuksia ja vetää seuraavia johtopäätöksiä: vahvuuksia, joita ovat muun muassa taloudellinen ja 

poliittinen houkuttelevuus ja tuki, valtion poliittinen vakaus ja sääntely, IC-teknologian taso ja 

rakenne sekä edistykselliset markkinat ja niin edelleen, joita Suomen yhteiskunnan tulee kehittää 

yhä enenevässä määrin, jotta virtuaalien, globaalien tietotekniikkaorganisaatioiden kasvuvoima 

tulee kehittymään jatkossa. (VTT publications 653: Nordic ICT Foresight) 

 

Globaalia ajattelua tarvitaan etenkin ICT-sektorilla, ja tämä täytyy tietohallintojohtajien ja -

päälliköiden huomioida omissa organisaatioissaan, kuten myös koko Suomen poliittisen johdon ja 

muiden taloudellisissa ja sijoitusasioissa toimivien päättäjien sekä ICT-organisaatioissa toimivien 

muidenkin päättäjien ja hallitusten tulee käyttää globaalia ajattelua niin tuotteita, toimintamalleja, 

organisaatiorakenteita, visioita, strategioita kuin skenaarioita luodessaan, kehittäessään ja 

muuttaessaan.  
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Suomea koskevina heikkouksina kyseisen Nordic ICT Foresight-tutkimuksen valossa tuli muun 

muassa esille alueellisen kehittymishalukkuuden ohittaminen Suomen valtion kansalliset edut, 

rahoituksen ja pääomien puute, korkea verotusaste, heikko innovaatioiden jalostuminen 

kaupallisiksi tuotteiksi, Suomen pieni koko ja syrjäisyys, Suomen pienet markkinat ja pieni 

ihmismassa, uusien teknologioiden heikko käyttöaste, perustutkimuksen tason alhaisuus sekä muun 

muassa liiallinen teknologiasuuntautuminen, sillä sosiaalinen vaikuttavuus pääsee liian usein 

unohtumaan nyky-yhteiskunnassamme. (VTT publications 653: Nordic ICT Foresight) 

 

Näitä edellä mainittuja heikkouksia voitaisiin vähintään melko pitkälle kehittää parempaan suuntaan 

ottaen huomioon Suomen yhteiskunnan vahvuudet niin poliittisella kuin organisaatiollisella 

päätöksentekotasolla yhdessä EU:n kanssa ja sen tuella. Lissabonin strategia on hyvä pohja kehittää 

yhteiskuntaamme tasapuolisesti niin maamme yhteisiä etuja kuin ICT-sektoria ja globaalia 

ajattelutapaa ja markkinoita ajatellen. 

 

Suomessa uhkana on muun muassa nykyisen rahoituspolitiikan jatkuminen seuraavien seikkojen 

lisäksi: uhkana on monikansallisten sektoreiden ja globaalien virtausten, jotka sanelevat lähes täysin 

kansainväliset markkinat; niiden kehityssuunnan ja hintatason, muuttuminen Suomen kilpailukyvyn 

vastaisiksi, aiemman tuotantopainotteisen teollisuuden muuttaminen Aasian maihin yhdessä 

tutkimus- ja tuotekehityksen kanssa sekä tutkimus- ja tuotekehityssektorin voimakas globaali 

kehittyminen ylipäätänsä ICT-sektorilla etenkin Aasian maissa yhdessä muun muassa 

amerikkalaisen sekä EU:n sisäisen ICT-sektorin päättäjien ja rahoittajien avustuksella, huolimatta jo 

jälkimmäisen alueen julkistetusta Lissabonin strategiasta. Suomalaisen ICT-sektorin rahoituksen 

uhkista puheen ollen, Tekes rahoittaa kohtuullisella tuella eri yrityksiä, mutta muun rahoituksen 

vaatimukset eivät ole enää kohtuullisia. Yritysten ja organisaatioiden alkuvaiheen riskisijoittajat 

vaativat liian suurta osuutta pienestä yrityksestä ja organisaatiosta suhteessa pieneen panostukseen, 

ja pankit ja Finnvera vaativat 9% korkoa kovan rahan lainoilleen. Tämä tappaa yritykset parissa 

vuodessa. (Tekes) 

 

VTT ja yliopistot kilpailevat pienyritysten kanssa samoilla teknologioilla, ilman vastuuta tuloksesta 

ja mahdollisten tuotteiden teollistamisesta, mikä seikka on kuitenkin muuttumassa parempaan 

suuntaan tulossa olevien organisaatiouudistusten, säätiöittämisten sekä mahdollisien 

yksityistämisien myötä. Valtio rahoittaa VTT:tä, joka kilpailee isojen yritysten alihankinnasta 
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pienyritysten kanssa, joka on enemmän kuin epätervettä kilpailua eli siis ristiriitaisuuksien poisto 

olisi ensiarvoisen tärkeää. (Tekes)  
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5. UBIIKKI TIETOTEKNIIKKA JA MUITA LAAJOJA MUUTOSTRENDEJÄ  

 

Ubiikki tietotekniikka ja muita laajoja muutostrendejä-luku pitää sisällään yhteiskunnallisia 

näkymiä tietotekniikan muutostrendeihin niin Suomen tietoyhteiskunnan, Suomen ICT-sektorin 

kuin liiketoiminnan näkökulmista katsottuna. Lisäksi se pitää sisällään ubiikin tietotekniikan 

määritelmän, rakenteen, ubiikin tietotekniikan vaikutuksia ja sähköisen liiketoiminnan näkökulmia 

sekä vaikutuksia yhdessä ubiikin tietotekniikan kanssa.  

 

5.1. Yhteiskunnallisia näkymiä tietotekniikan muutostrendeihin 

 

Uusien teknologisten innovaatioiden sekä mobiilin teknologian edistysaskelien myötä ihmiset ovat 

alkaneet vaatia yhä enenevässä määrin erilaisia mobiileja palveluja, mutta myös ubiikin pääsyn 

sähköisen hallinnon palveluihin. Yhä pitemmälle edistynyt mobiili teknologia integroituine 

päätelaitteineen ja ohjelmistoineen mahdollistaa palvelujen käyttämisen missä tahansa milloin 

tahansa. Kuitenkin, mobiilisuus asettaa rajat mobiilien laitteiden suorituskyvylle, akunkestolle sekä 

käytettävyydelle muutamia olennaisimpia heikkouksia esille otettuna. Näitä edellä mainittuja 

heikkouksia pyritään poistamaan uusien teknologisten innovaatioiden myötä. (Chiu, Hong, Cheung ja 

Kafeza: Towards Ubiquitous Government Services through Adaptations with Context and Views in 

a Three-Tier Architecture) 

 

Näissä edellä mainituissa ihmisten luomissa mobiileissa sekä tämän kappaleen alla esille tulevissa 

seikoissa ja vaatimuksissa on otettava eettiset arvot huomioon. On elintärkeää uudelle teknologialle, 

etenkin ubiikin teknologian tulevaisuudelle, että ihmiset voivat luottaa siihen. Sen tulee olla 

luotettavaa, yksityistä, henkilökohtaista eikä siitä syntyvää informaatioita saa käyttää väärin. Täytyy 

olla selvät pelisäännöt ja lainsäädäntö sille, kuka pääsee käsiksi ubiikin tietotekniikan luomaan 

informaatioon käyttäjästä, itse asiassa hänen koko elämästään.  

 

Älykkään ubiikin tietotekniikan kehitys luo uusia loistavia mahdollisuuksia kokonaan uusille 

liiketoiminnoille, muun muassa uusien ja hyödyllisten tietotekniikan hyväksikäyttöön ja 

mahdollistamiseen suunnattujen palvelujen sekä yhteys-kytkentäisten palvelujen kehittyminen ja 

uusien, alhaisten kustannusten omaavien tietoliikenneverkkojen kehitys asiakasrajapintaan tuovat 
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kokonaan uusia mahdollisuuksia tietotekniikan hyväksikäytölle niin liiketoiminnassa kuin 

asiakkaillekin. Nopeasti muuttuva teknologia ja kasvavat markkinat tulevat muuttamaan mukana 

olevien eri tahojen liiketoimintalogiikkaa sekä arvoketjuja ja mahdollistavat uusien eri tahojen 

mukaan tulon. (VTT publications 653: Nordic ICT Foresight) 

 

Mitä tämä tarkoittaa Suomen tietoyhteiskunnan kannalta? Se tarkoittaa sitä, että pysyäksemme 

kansainvälisessä kärjessä tai edes kansainvälisen kärjen tuntumassa tietotekniikkaa tehokkaasti 

kehittävänä ja hyödyntävänä maana, meidän tulee olla valmiit hyvin nopealla, mutta mahdollisesti 

portaittaisella vaiheella kehittää, hyödyntää ja ottaa käyttöön ubiikkia tietotekniikkaa ja älykkäitä 

ympäristöjä niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Suomen täytyy pysyä älykkäiden 

ympäristöjen kehityksessä mukana, olla mieluiten kehityksen etunenässä niin politiikan ylimmältä 

päätöksentekotasolta lähtien kuin aina käyttäjille suunnatun infrastruktuurin kehittämisessä niin 

kaikessa uudessa teknologiassa, etenkin hyvin vahvalta näyttävän trendin eli älykkäiden 

ympäristöjen kehittyminen globaalisti. Niitä tukevien päätösten, päätösten jalkauttamisen, 

rahoituksen, liiketoiminnan, infrastruktuurin, rakentamisen ja omaksumisen käytäntöön, on Suomen 

valtion ylimmältä tasolta lähtien aina tavalliseen ”Matti Meikäläiseen” pystyttävä esimerkillään ja 

päätöksillään järjestämään, organisoimaan ja toimeenpanemaan aina Suomen pääkaupunkiseudulta 

ja teknologisista keskuksista logistisesti kaukana oleviin kohteisiin asti.   

 

Näihin päiviin asti teknologia on nähty eräällä tavalla sisäisen logiikan ohjaamana eli jos jotkut 

teknologiset seuraamukset ovat olleet sosiaalisesti tai eettisesti problemaattisia, arveluttavia tai jopa 

laittomia, ne on korvattu uusilla teknologisilla keksinnöillä ja innovaatioilla. Uusien teknologioiden 

ja tuotteiden vastuuasiat ovat erityisen vaikeita, sillä eettiset arvot sekä lainsäädäntö laahaavat usein 

perässä teknologista kehitystä. Niin kutsuttu ”eettinen kaula” syntyy silloin, kun uusia tietoteknisiä 

teknologioita kehitetään eivätkä niiden suunnittelijat ja markkinat ole eettisesti valmistautuneita. On 

elintärkeää yhdistää eettiset arvot yhteen alusta loppuun asti koko teknologisen suunnittelun kanssa. 

(VTT tiedotteita 2146: Communications Technologies) 

 

Eettisen näkökulmien avaintekijät suhteessa älykkääseen ihmislähtöiseen eli ubiikkiin ympäristöön 

ovat seuraavat:  

 Yksityisyys eli kuka omistaa ja voi käyttää sitä tietoa, jota on kerätty käyttäjän käytöksestä. 

 Vastuullisuus eli kuka on vastuullinen, jos älykäs ympäristö antaa harhaanjohtavaa tai 

väärää tietoa tai toimii väärin.  
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 Avuttomuus eli häviääkö ihmisiltä aiemmat taidot, kun teknologia tekee yhä enenevässä 

määrin asioita heidän puolestaan. 

 Tasa-arvoisuus eli voivatko kaikki ihmiset hyötyä samalla tavoin teknologisesta 

kehityksestä vai lisääkö se ”sosiaalista kaulaa” ihmisten välillä. Vammaiset ja ikääntyvät 

ihmiset saattavat hyötyä kaikkein eniten teknologisesta kehityksestä, mutta voivatko he 

antaa luottamuksellisesti osaamistaan, tarpeitaan ja kokemustaan älykkään ympäristön 

kehittämiseksi. 

(VTT tiedotteita 2146: Communications Technologies) 

 

5.2. Ubiikin tietotekniikan määritelmä 

 

Yli 30 vuoden ajan olemme nähneet mikroprosessorien tehon kaksinkertaistuvan noin joka 18. 

kuukausi. Myös muiden tietoteknisten laitteiden, kuten tallennuskapasiteetin koon ja 

tietoliikenneyhteyksien nopeuksien kanssa on käynyt lähes vastaavasti. Tämä johtaa siihen, että 

tietokoneista tulee tulevaisuudessa huomattavasti nykyisiä pienempiä, halvempia ja enemmän läsnä 

jokapäiväisissä toimissamme. Uudet tietokoneet tulevat löytämään tiensä myös arkipäivän 

laitteisiin. Tietotekniikalla varustetut kodinkoneet tulevat pääsemään Internetiin ja niistä tulee 

älykkäitä. Niillä tulee olemaan joukko muitakin tehtäviä kuin mihin ne ilman tietotekniikkaa 

pystyisivät ja ne pystyvät kommunikoimaan keskenään. (Friedemann: Ubiquitous Computing: 

Scenarios for an informatized world) 

 

Ubiikin tietotekniikan yhdeksi kattavaksi määritelmäksi voidaan syyllä sanoa seuraavaa: se on 

näkymätöntä tietotekniikkaa, jonka korkein tavoite on tulla niin sulautetuksi, niin sopivaksi ja niin 

luonnolliseksi, ettei meidän tarvitse ajatella sitä tai sen läsnäoloa ympäristössämme. (VTT 

tiedotteita 2146: Communications Technologies) 

 

Ubiikin tietotekniikan rakenteesta voidaan seuraavan kuvitteellisen esimerkin mukaan voidaan 

saada hieman käsitystä: Käyttäjä, olkoon tässä esimerkiksi yrittäjä P, kytkee aamulla kotoa töihin 

lähtiessään matkapuhelimellaan tai kannettavalla taskutietokoneellaan kotinsa ubiikin järjestelmän 

”poissa”-moodiin, joka siis voi kytkeä ilmastoinnin pienemmälle, varas- ja turvahälyttimet 

valppaampaan moodiin sekä valaistuksen pienemmälle. Matkapuhelimen tai taskutietokoneen 

moodi myös muuttuu ”koti”-moodista samalla ”työ”-moodiin, jolloin tulevat puhelut, kalenteri, 

hälytykset ynnä muut sellaiset voidaan lajitella erilaiseen tärkeysjärjestykseen kuin ”koti”-
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moodissa. Yrittäjä P. liikkuu työmatkat autollaan, jonka tietokone informoi työmatkan pituudesta, 

reitistä, ruuhkista, nopeimmasta reitistä ja niin edelleen ja sen kalenteri informoi yrittäjä P:tä 

tärkeistä tapahtumista. Töissä yrittäjä P:llä voi olla käytössään kannettava tietokone, jonka moodi 

muuttuu hänen saavuttuaan työpaikalle ja kirjauduttuaan kannettavaan tietokoneeseensa sisälle 

”varmuuskopiointi”- ja ”virransäästö”-tilasta ”työskentely”-tilaan. Illalla kotiinsa lähtiessään 

yrittäjä P. kirjautuu pois kannettavan tietokoneensa käyttöliittymästä, jolloin hänen päivällä 

tekemänsä asiat kopioituvat tietoliikenneverkon ylitse automaattisesti varmuuskopioksi palvelimelle 

säilyen kuitenkin edelleen yrittäjä P:n työtietokoneen muistissa, jonka jälkeen tietokone siirtyy 

”virransäästö”-tilaan. Lisäksi yrittäjä P:n työtilan valaistus himmenee tai sammuu automaattisesti 

siihen asti, kunnes työpaikan siistijä tulee ja asettaa valaistuksen päälle esimerkiksi omalla 

matkapuhelimellaan. 

 

Edellä mainittu esimerkki oli kuvitteellinen, mutta jo tänä päivänä toteutumassa jo 

nykytekniikallakin. Se antaa osviittaa niistä tietotekniikan ja ubiikin teknologian potentiaalisista 

mahdollisuuksista, joita teknologinen kehitys mahdollistaa. Vaikutuksia Suomen tietoyhteiskuntaan 

ja Suomen ICT-sektorin liiketoimintaan on pohdittu ja aiemmin, ks. luku 5.1. 

 

Älykkäät ympäristöt ovat voimakkaan kehityksen alla ja nähdään tärkeänä osana tulevaisuuden 

elinympäristöä. Ne tulevat muuttamaan hyvin voimakkaasti ihmisten tapaa ja teknologiaa olla 

vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja teknisen ympäristönsä kanssa. Luonnollisuus tulee 

korostumaan kaikessa ihmisen, ympäristön ja teknologian välisessä vuorovaikutuksessa, jota siis 

tuetaan edellä ja jäljempänä mainituin teknologioin. Teknologinen ympäristö tulee auttamaan ja 

auttaa jo nykyisin ihmistä hänen toimissaan, mutta tämä auttaminen tulee osaksi kaikkea ihmisen 

toimintaa. (VTT tiedotteita 2146: Communications Technologies) 

 

5.3. Ubiikin tietotekniikan sisällöstä ja rakenteesta 

 

Ubiikin teknologian edelläkävijöiksi voidaan hyvällä syyllä todeta matkapuhelimet, sillä ne ovat 

nykyisin täysin toimivia tietokoneita, jotka on varustettu erilaisin muunlaisin ominaisuuksin kuin 

pelkästään puhelija varten. Melko yksinkertaisetkin matkapuhelimet pystyvät toimimaan 

navigaattoreina, Internetissä sekä lisäksi eräissä malleissa on puheentunnistus. Niistä voi hyvinkin 

tulla ubiikin teknologian kontrollikeskuksia eli laitteita, joilla pystytään ohjaamaan muita laitteita, 

sovelluksia ja palveluja ja jotka samalla toimivat itsenäisinä kommunikaatiovälineinä. Keskipitkän 
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ja pitkän ennustustähtäimen mukaan ubiikista teknologiasta tulee hyvin merkittävä osa ihmisten 

jokapäiväisiä toimia ja siis merkittävä osa tietotekniikkaa. Sillä tulee olemaan myös huomattavia 

taloudellisia ja teollisia vaikutuksia. Teollisista sovelluksista mainittakoon erilaiset elintarvike-, 

lääke-, vaatetus- ja lelusovellukset, joissa on mukana ”älykkyyttä” johtuen niihin integroidusta 

tietojenkäsittelyteknologiasta tai ne voivat ottaa sähköisen identiteetin, jota voidaan kauko-ohjata 

tai ne voidaan varustaa erilaisin sensorein, joilla ne voivat havainnoida ympäristöään ja paikallistaa 

sitä. Ne voivat olla myös kaikkein kehittyneimmissä laitteissa kaikkea edellä mainittua yhdessä. 

(Friedemann: Ubiquitous Computing: Scenarios for an informatized world) 

 

Jokapäiväisen elämämme odotetaan muuttuvan radikaalisti ubiikin tietotekniikan yleistymisen 

myötä. Tämä ubiikki tietotekniikka tekee mahdolliseksi integroida useita kohteita elämäämme. 

Tulevaisuuden sulautetut järjestelmät vaativat ja käyttävät uudenlaista lähestymistapaa, joka ottaa 

huomioon muuttuvat tarpeemme, esimerkiksi spontaanin kommunikoinnin, personoinnin, 

yksityisyyden suojaamisen ja toiminnan yhteen. Ubiikki ja mobiili tietotekniikka ovat siis 

avainteknologioita tulevaisuuden sulautetuissa järjestelmissä.  

 

Ei tarvitse viettää paljon aikaa Internetissä havaitakseen, että skenaarioita älykkäiden ympäristöjen 

visiosta on Internetissä valtava määrä. Analyysi näistä skenaarioista voi lajitella kuuteen 

kategoriaan nämä edellä mainitut ympäristöt niiden sisältämän informaation ja älykkyyden 

perusteella, joita järjestelmiltä vaaditaan. Kategoriat ovat seuraavat: 1) Hallinta, 2) Kommunikaatio, 

3) Informaation pyyntö, 4) Huomautukset, 5) Informaatioon pääseminen sekä 6) Automaatio. Näistä 

hallinta-osio pitää sisällään sen skenaarion, että laitteistoista tulee joustavampia, vapaita ja samaan 

aikaan tiedostettuja. Niiden kuuluu olla tiedostettuja, sillä minkäänlaista informaation vaihtoa ei saa 

tapahtua ilman, että käyttäjä olisi siitä tietoinen ja ilman hänen aloitettaan. Perusperiaatteiltaan on 

olemassa kaksi tapaa hallita älykkäitä ympäristöjä eli kauko-ohjaus tai paikallinen ohjaus. Kauko-

ohjauksen tapauksessa käyttäjä antaa komentoja jollain mobiililla päätelaitteella, kuten 

matkapuhelimella tai taskutietokoneella. Paikalliseen hallintaan voidaan käyttää älykkäässä 

ympäristössä olevaa interaktiivista käyttöliittymää, joka voi olla puhetta, älykäs vaate tai muu 

sellainen älykkään ympäristön ohjaamiseen tarvittava väline. (VTT tiedotteita 2146: 

Communications Technologies)     
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5.3.1. Ubiikkien laitteistojen personointi ja käyttö: multimedia-

kommunikoinnin Internet-protokollan seuraava sukupolvi 

 

Seuraavissa kappaleissa esitellään ubiikki arkkitehtuuri, jonka päämääränä on poistaa raja-aidat ja 

mahdolliset erilaisten laitteistojen väliset ristiriidat ja jonka päämääränä on toimia saumattomasti ja 

personoidusti kutakin käyttäjää kohtaan. Tämä toteutetaan seuraavalla kolmella palvelulla: 

laitteistojen etsimisellä ja tunnistamisella sekä istunnon ja profiilin langattomuudella ja 

liikuteltavuudella eli mobiilisuudella. Laitteistojen etsintä ja tunnistaminen löytää laitteet ja niiden 

ominaisuudet niiden paikkaan perustuen. Istunnon mobiilisuus on median saumatonta siirtoa 

laitteesta toiseen käynnissä olevassa kommunikointi-istunnossa. Tarkemmin kuvattuna, mikä 

tahansa käytössä olevaa mediaa voidaan siirtää toisille laitteille ja uutta mediaa voidaan puolestaan 

lisätä toisille laitteille. Profiilin mobiilisuus on käyttäjän profiiliin liittyvä ominaisuus, jolla luodaan 

sama käyttöliittymä ja toiminnallisuus mihin tahansa käytössä oleviin laitteisiin. Tämä sisältää 

mobiilia liittymää koskevat tiedot, personoidut soittoäänet, erilaiset kontaktilistat sekä 

käyttäjäkohtaisesti räätälöidyn soitonhallinnan ja -palvelut. (Shacham, Schultzrinne, Thakolsri ja 

Kellerer: Ubiquitous Device Personalization and Use: The Next Generation of IP Multimedia 

Communications) 

 

Pervasiivinen tietotekniikka määritellään mikroelektroniikan minialisoinniksi ja sulauttamiseksi ei-

tietoteknisiin laitteisiin. Se luo ei-tietoteknisistä laitteista ja langattomista tietoliikenneyhteyksistä 

osan ubiikkia tietotekniikkaa.  Toisin kuten useimmat tämän päivän ICT-laitteet, pervasiiviset 

komponentit tulevat olemaan varustettuja erilaisin sensorien, jotka pystyvät tunnistamaan ja 

liittämään yhteen havaintoja muun muassa ubiikin tietotekniikan käyttäjistä, ympäristöstä, 

laitteistoista, tietoliikenneyhteyksistä sekä sisällöstä koskien erilaista ubiikkia informaatiota. 

(Bütschi, Courant ja Hilty: Towards Sustainable Pervasive Computing) 

 

Minkä tahansa suuren luokan arkkitehtuurin, joka mahdollistaa ubiikit palvelut, täytyy perustua 

yhteisiin protokolliin. Lisäksi, ei voida olettaa, että kyseessä olevat palvelut vaatisivat laajalle 

levinneet laitteet, joiden toiminnallisuus ylittää perustason, vaan ubiikkien palvelujen täytyy pystyä 

toimimaan vähintään jollain tasolla aivan olemassa olevilla laitteilla. Sen lisäksi, jopa kaikkein 

uudenaikaisimmilla laitteilla on toisistaan eriytyviä ominaisuuksia ja ubiikkien palveluiden täytyy 

pystyä toimimaan noiden eroavaisuuksien läpi. Ubiikin järjestelmän tulee olla automaattinen, niin 

ettei käyttäjän tarvitse erikseen pyytää palvelua. Palveluiden tulee automaattisesti olla tarjolla 
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perustuen käyttäjän paikkaan. Hänellä tulee lisäksi olla mahdollisuus vaikuttaa kyseessä olevaan 

automaatioon. Käyttäjän turvallisuus ja yksityisyys täytyvät myös turvata. Hän nimittäin joutuu 

luovuttamaan ubiikin palvelun tarjoajalle henkilökohtaista tietoa, kuten paikan, jossa käyttäjä on 

sekä laitteistomääritykset pystyäkseen käyttämään palveluja ja hänellä tuleekin olla mahdollisuus 

vaikuttaa henkilökohtaiseen suojaukseen. Käyttäjällä tulee olla oikeus vaatia niihin lainattuihin 

laitteisiin, johon hänellä on varaa sama henkilökohtainen koskemattomuus ja suojaus kuin omilla 

laitteilla. (Shacham, Schultzrinne, Thakolsri ja Kellerer: Ubiquitous Device Personalization and 

Use: The Next Generation of IP Multimedia Communications) 

 

Nämä edellä mainitut palvelut vaativat tietoliikenneprotokollan, joka etsii ja paikantaa saatavilla 

olevat laitteet käyttäjän profiilin mukaisesti. Useita sellaisia protokollia on jo olemassa, joita 

voidaan käyttää sellaiseen sovellukseen. Palvelun paikannusprotokolla SLP (englanniksi Service 

Location Protocol) on standardoitu protokolla tietyissä katto-organisaatioissa, joka kykenee 

etsimään ja paikantamaan laitteita paikallisessa tietoliikenneverkossa. Palvelut, kuten tulostimet, 

esitellään Palveluagenteissa SA (englanniksi Service Agents). Käyttäjäagentit UA:t (englanniksi 

User Agents) tarjoavat käyttäjilleen muun muassa palvelutyyppi- ja lisäarvopalveluita.  

Käyttäjäagentit voidaan lähettää monikanavalähetyksinä (englanniksi multicast) kaikille 

Palveluagenteille ilman palvelujen keskushakemistoa. Palveluagentit voivat myös mainostaa 

palvelujaan monikanavaisesti niin että Käyttäjäagentit voivat löytää ne ilman jonotusta. Eli siis 

edellä mainittu toiminta yksinkertaistettuna: Käyttäjien käyttämissä laitteistoissa olevat 

Käyttäjäagentit, joita on siis monta, lähettävät palvelupyynnön Palveluagenteille, jotka hoitavat 

kyseisen palvelun takaisin Käyttäjäagenttien kautta laitteistoille ja siis käyttäjille. Tämä vaatii siis 

mobiilia laitteistoa. Vaihtoehtoisesti tietoliikenneprotokollana voi olla paikallisesti ja 

lähietäisyydellä langaton protokolla kuten esimerkiksi Bluetooth, jonka avulla laite voi löytää 

lähiympäristöstään muita laitteita. Bluetooth mahdollistaa laitteistojen tunnistamisen ja palvelujen  

käytön käyttämällä lyhytkantoista radioteknologiaa. (Shacham, Schultzrinne, Thakolsri ja Kellerer: 

Ubiquitous Device Personalization and Use: The Next Generation of IP Multimedia 

Communications) 

 

5.3.2. Ubiikin tekniikan teknologiset ja tieteelliset näkymät 

 

IBM:n arvion mukaan kymmenessä vuodessa vähintään useat sadat miljardit, ehkäpä noin biljoona 

erilaista IP-osoitetta ovat miljardin ihmisen käytettävissä, jotka edellä mainitut seikat tulevat mitä 
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todennäköisimmin liittymään ubiikkiin tietotekniikkaan ja sen eri sovelluksiin. (Bütschi, Courant ja 

Hilty: Towards Sustainable Pervasive Computing) 

 

Edellä mainittu tarkoittaa IP-osoitteiden määrän räjähdysmäistä kasvua, ja jo aiemmin tässä 

diplomityössä mainittu OECD:n tutkimus Internetin IP-osoitteiden määrän ja Internet-liikenteen 

valtavasta kasvusta tukee sitä seikkaa, että radikaaleja ratkaisuja on tehtävä Internet-

infrastruktuurille ja -laitteistoille, jottei Internet kaatuisi liialliseen kuormitukseen ja omaan 

kasvuunsa.  

 

Pervasiivisen teknologian nopea ja tehokas kehitys sekä siihen tehdyt muut panostukset ovat 

mahdollistaneet pervasiivisen teknologian soveltamisen ympäristöömme jo näinä päivinä. Se on siis 

nyt jo valmis laajamittaiseen käyttöönottoon. Pervasiivisen teknologian monet sovellukset tulevat 

vaikuttamaan työskentelyyn, työympäristöihin, autoihin ja julkisiin kulkuvälineisiin, 

terveydenhuoltosektoriin, vapaa-ajan markkinoihin, koteihin ja niin edelleen. (Bütschi, Courant ja 

Hilty: Towards Sustainable Pervasive Computing) 

 

5.3.3. Ubiikin tietotekniikan sosiaalisia vaikutuksia 

 

Koska teknologiset analyysit voivat pystyä ennustamaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, 

sosiaalinen prosessi puolestaan vastaa siihen kysymykseen, mitä tulevaisuudessa sallitaan tulevan. 

Jos informaatio on yhdistetty elektronisesti edistyksellisiin laitteisiin eli toisin sanoen fyysisistä 

kohteista tulee mediaa, kuka voi tai kenen pitäisi määritellä niiden sisältö? Tämä kysymys on jo 

noussut esille muun muassa niissä tapauksissa, joissa kysytään Internetin sisältöön liittyviä 

oikeuksia; muun muassa vapaasta musiikin levittämisestä Internetissä vastoin tekijänoikeuslakeja, 

Internetin hakukoneiden sisällön vapaasta saatavuudesta sekä siitä, saako henkilön kotisivuihin 

viittaavaa linkkiä tallentaa omiin tarpeisiin ja kuka kantaa niistä vastuun. Näistä on jo tullut sekä 

poliittinen että teknologinen pähkinä purtavaksi niin lainsäätäjille, Internet-palvelujen tarjoajille 

kuin Internet-asiakkaillekin. (Friedemann: Ubiquitous Computing: Scenarios for an informatized 

world) 

 

Ubiikin tietotekniikan tapauksessa kysymys on siitä, kuka valvoo esimerkiksi vapaasti saatavilla 

olevan informaation laillisuutta, saatavuutta, oikeellisuutta ja tekijänoikeuksia. Lisäksi kysymys on 

siitä, kuka valvoo ja rajoittaa henkilökohtaisten tietojen mahdollista leviämistä langattomissa ja 
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langallisissa tietoliikenneverkoissa ja kuka valvoo henkilökohtaiseen informaatioon käsiksi 

pääseviä tietoliikenneoperaattoreita. 

 

Ubiikki tietotekniikka pitää sisällään sellaisia muun muassa sellaisia laitteita, jotka on sulautettu 

ympäristöön sekä niiden kanssa kommunikoivia kannettavia laitteita, joita käytetään kyseisen 

ympäristön sisällä tai toisessa ympäristössä, mutta silloin mahdollisesti eri roolissa. Laitteita 

käytetään johdottomasti varustettuna langattomalla tietoliikenneyhteydellä ja ne voivat olla 

yhteydessä useisiin eri tietoliikenneinfrastuktuureihin, kuten paikalliseen verkkoon ja Internetiin. 

Sellaisilla laitteilla on useita rajoituksia, kuten esimerkiksi rajoitettu laajakaistan nopeus suhteessa 

käytettävissä oleviin sovelluksiin, akun kesto suhteessa laitteista saatavaan tehoon sekä pieni näyttö, 

vaikkakin langattomuus tuo mukanaan muita hyötyjä ja etuja. (Wang, Bodily ja Gupta: Supporting 

Persistent Social Groups in Ubiquitous Computing Environments Using Context-Aware Ephemeral 

Group Service) 

 

Useimmat ubiikin tietotekniikan tutkijat tutkivat ubiikkiutta vain yksilön näkökulmasta, mutta 

yksilöt lähes poikkeuksetta kuuluvat johonkin sosiaaliseen ryhmään. Nämä sosiaaliset ryhmät 

täytyy ottaa huomioon jo ubiikin tietotekniikan suunnitteluvaiheessa. Sosiaalisen ryhmien 

huomioonottaminen on erityisen tärkeää ubiikin tietotekniikan saumattoman käytettävyyden 

takaamiseksi, joka on eräs peruslähtökohta ja varsinainen tavoite ubiikkiudelle. (Wang, Bodily ja 

Gupta: Supporting Persistent Social Groups in Ubiquitous Computing Environments Using 

Context-Aware Ephemeral Group Service) 

 

5.3.4. Ubiikin tietotekniikan vaikutuksia Suomen ICT-sektoriin, 

liiketoimintaan ja käyttäjiin 

 

Älykkäiden ympäristöjen kehitys tarkoittaa myös sitä Suomen ICT-sektorin ja liiketoiminnan 

kannalta, että on oltava riittävä määrä resursseja; esimerkiksi niin taloudellisia, innovaatiollisia, 

infrastruktuurillisia kuin henkilömäärään liittyviä resursseja varattuna älykkäiden ympäristöjen 

kehittämiseen, käyttöönottoon ja jalkauttamiseen käytännön tasolla asti. Nämä edellä mainitut 

speksit tulevat näyttelemään hyvin merkittävää roolia siinä globaalissa kilpailukyvyssä, jotka 

liittyvät tietotekniikkaan ja sen hyväksikäyttöön. Tässä joukossa pelureita on niin suuri määrä, että 

jotta Suomen ICT-sektori pysyisi kansainvälisesti houkuttelevana niin liiketoiminnan, kehitystyön, 
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innovaatioiden kuin työmahdollisuuksien kannalta katsottuna, on sen pystyttävä globaalisti 

osoittamaan kansainvälistä huippuluokan osaamista, panostusta ja resursseja sekä infrastruktuuria.   

 

Suomen ICT-sektorin ja liiketoiminnan kannalta katsottuna älykkäiden ympäristöjen parissa tulevat 

olemaan seuraavat pelaajat: asiakkaat, laite- ja tuotetoimittajat, palvelutarjoajat, 

tietoliikenneverkko- ja tietoliikenneinfrastruktuurioperaattorit sekä huoltopalvelujen tarjoajat. 

Massamarkkinoilla, joita älykkäistä ympäristöistä on odotettavissa tulevan ja jotka speksit pätevät 

yleisesti massamarkkinoilla, ovat muun muassa asiakkaiden kohtuuhintaiset, helppokäyttöiset, 

mielenkiintoiset sekä hyödylliset ilman managerointia tapahtuvat tuotteet ja palvelut. (VTT 

publications 653: Nordic ICT Foresight) 

 

Eräät hyvin mielenkiintoiset liiketoiminnalliset näkymät tulevat olemaan muun muassa älykkäisiin 

ympäristöihin liittyvät mahdolliset ja ennustamattomat ongelmat, jotka nousevat esille muun 

muassa kyseistä ja muutakin teknologiaa käyttöön otettaessa, toimivatko älykkäät ympäristöt 

ollenkaan ja jos toimivat, milloin ne toimivat tai eivät toimi. Lisäksi erilaiset teknologioiden 

yhteensopivuus- ynnä muut sellaiset ongelmat tulevat hyvin tärkeiksi seikoiksi yhdessä 

mahdollisten lisäarvoa tuottavien palvelujen myötä. Älykkäisiin ympäristöihin tulevat mitä 

todennäköisimmin liittymään nopean teknologisen kehityksen sekä teknologian lyhyen elinkaaren 

myötä erilaiset leasing- ja franchising-palvelut, joita tavataan jo nykyisinkin tietotekniikkaa 

käyttävien ja hyödyntävien yritysten parissa. Edellä mainittujen palveluiden tarpeellisuus ja 

ajankohtaisuus vain korostuvat tulevaisuudessa älykkäiden ympäristöjen myötä. Myös niihin 

liittyvät erilaiset leasing- ja franchising-palveluiden erilaiset speksit: toimivuus ja palvelukyky, 

edullisuus suhteessa omistettuun teknologiaan, käytettävyys sekä yleisyys ovat merkittäviä tekijöitä. 

Koska älykkäiden ympäristöjen teknologia perustuu integroituun ja erilaisissa paketeissa olevaan 

infrastruktuuriin tulevat menestymiseen vaikuttavat tekijät olemaan jo edellä mainittujen lisäksi 

muun muassa monimutkaisten arvoketjujen omaksuminen ja hallinta sekä myyntilogistiset palvelut. 

Ne ovat hyvin merkittäviä tekijöitä, jotta saadaan älykkäät ympäristöt tehokkaasti ja riittävän 

laajalla alueella toimimaan. Se tarkoittaa sitä, että erilaiset partnerisuhteet eri pelaajien välillä 

tulevat olemaan merkittävässä roolissa yhdessä erilaisen ja ristikkäisen sovellusomaksumisen, -

kehityksen, proviisioiden ja innovaatioiden kanssa. (VTT publications 653: Nordic ICT Foresight) 

 

On myös elintärkeää ja samalla haasteellista älykkäiden ympäristöjen visioiden toteutumiselle ne 

seikat, että tarpeellisista käyttöliittymistä on tultava tunnistus- ja (de facto)-standardi, sillä kyseessä 

olevat käyttöliittymät vaativat saumatonta yhteistyötä lähes lukemattomien laitteiden ja palvelujen 
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kanssa. Koska liiketoimintamalleilla on merkittävä vaikutus ”voittaja”-teknologian kehittymisen 

suhteen, on Suomelle hyvin tärkeää, että VTT on tietoinen näistä edellä mainituista malleista. 

Luonteva rooli VTT:lle olisikin aktiivisesti seurata ja osallistua kyseisten älykkäiden ympäristöjen 

eri avainteknologioiden kehitykseen ja standardointiin. (VTT publications 653: Nordic ICT 

Foresight) 

 

Edellä mainittujen näkökulmat vaikuttavat liiketoimintaan niin, että jo aiemmin tässä luvussa esille 

tulleiden seikkojen lisäksi tietyt tietotekniset ratkaisut eli ohjelmalliset ja laitteistolliset 

salaussovellukset ja algoritmit tulevat näyttelemään merkittävää roolia eri profiileiden salassa 

pitämisessä, joka on tärkeää, sillä samoja päätelaitteita voi käyttää useampi käyttäjä. Tämä 

salassapito korostuu etenkin vuokratuissa ja yhteiskäytössä olevissa sovelluksissa ja laitteissa. Tämä 

tarkoittaa tiettyjen erikoisliiketoiminnan alueiden hyvin voimakasta korostumista älykkäiden 

ympäristöjen ollessa kyseessä tarkoittaen erilaisten tietoturvayritysten osaamisen voimakasta 

tarpeellisuutta ja vastuullisuutta. Lisäksi liiketoiminnan näkökulmasta katsottuna tietojen 

oikeellisuus ja oikeiden tietojen saatavuus oikeaan paikkaan tulee olemaan globaalisti ja 

kansallisesti merkittävä kilpailuvaltti. 

 

5.4. ICT-sektorin muita tulevaisuuden trendejä ubiikin 

tietotekniikan lisäksi 

 

Esimerkiksi erilaiset turvallisuuteen liittyvät ICT-palvelut ja -sovellukset jokaisella yhteiskunnan 

tasolla, erilaiset koulutukseen ja innovatiivisuuteen liittyvät ICT-palvelut ja -sovellukset, 

terveydenhuoltoon liittyvät ICT-palvelut ja -sovellukset sekä erilainen mediaan kohdistuva 

digitalisointi ovat ICT-sektorin muita tulevaisuuden trendejä ubiikin tietotekniikan lisäksi.  

(Ahlqvist, Carlsen, Iversen ja Kristiansen: Nordic ICT Foresight) 

 

Edellä mainitut trendit ovat joukko ICT-palveluja ja -sovelluksia ja seuraavassa käsitellään hieman, 

mitä niiden toteuttaminen vaatii tietoteknisesti. Eräitä selviä vaatimuksia tietotekniikan 

soveltamisessa käytäntöön on olemassa ja testattu niin teoriassa kuin käytännön tasolla. Niistä 

mainittakoon standardin mukainen käyttöjärjestelmä, joka toimii yhteen erilaisten laitteistojen ja 

mahdollisesti muiden käyttöjärjestelmien kanssa, käyttöjärjestelmän ja laitteiston kanssa 

yhteensopivat sovellukset, käyttöjärjestelmän ja laitteiston kanssa yhteensopiva 

tietoliikennetekniikka ja -yhteydet, päivitettävyys, laajennettavuus sekä tietotekninen muu tuki.  
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Tietoliikenneverkkojen kehittäminen ja niiden rakentaminen vaatii suuria taloudellisia panostuksia 

sekä investointeja. On ennustettu ja on selvästi nähtävissä, että erilaisten tietoliikenneverkkojen 

välinen yhteensopivuus ja yhteistoiminta on hyvin tärkeää. Tämä koskee infrastruktuuriltaan 

erilaisia tietoliikenneverkkoja eli piiri- ja pakettikytkentäisiä verkkoja, joista suurimman haasteen 

tuo mukanaan piirikytkentäisten verkkojen yhdistäminen pakettikytkentäisiin verkkoihin. (Sipilä: 

Communications Technologies, The VTT Roadmaps) 

 

5.5. Sähköisen liiketoiminnan näkökulmia 

 

Mikroelektroniikan vallankumous 1900-luvun alussa mahdollisti kehityksen suurelle joukolle 

erilaisia mikroelektronisia laitteita. Ohjelmistonhallinta toi mukanaan toisen toiminnallisen 

monimutkaisuuden tason. Niistä johtuen, laitteiden käsittelystä tuli pian käyttäjien suurin 

huolenaihe. Virtuaalitodellisuus tarjoaa lupaavan ratkaisun ihminen-kone -käyttöliittymän 

ongelmiin. Tänä päivänä virtuaalitodellisuus on läpäissyt sille asetetut toiveet ja päässyt eroon sitä 

vaivanneesta harhaluuloisuudesta. Sähköisen liiketoiminnan näkökulmasta katsottuna 

virtuaalitodellisuus on pystynyt kehittymään muun muassa alustaksi tuottavuudelle, jonka seikan 

teollisuuskin on noteerannut. Se on ottanut virtuaalitodellisuuden käyttöön muutamissa 

domaineissa. (Astheimer ja Rosenblum: A Business View of Virtual Reality) 

 

Virtuaaliseen todellisuuteen liittyvien sähköisten liiketoiminta-alueiden lisäksi, joista mainittakoon 

erilaiset teollisuuteen, lääketieteeseen sekä puolustusvoimiin liittyvät sovellukset, sähköinen 

liiketoiminta on myös tunkeutunut julkiselle sektorille. Sähköinen liiketoiminta on voimakkaasti 

ohjaava visio sille muutokselle, joka kaupallisen ja hallinnollisen sektorin täytyy omaksua. Tässä 

hallinto tulee perässä, mutta palvelusektorilla on havaittu selviä sähköisen liiketoiminnan 

implementoinnista tulleita hyötyjä. Sähköisen liiketoiminnan implementointi yhteiskuntaan 

vaikuttaa syvästi ja pitkälle ja on siis hyvin merkityksellinen. (Wimmer, Traunmüller ja Lenk: 

Electronic Business Invading the Public Sector) 
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5.5.1. Tietotekniikan mahdollisuudet ja uuden liiketoiminnan 

kehittäminen 

 

Organisaatiot, niiden toimintatavat, niiden tuotteet ja asiakkaat sekä niiden liiketoimintamallit ovat 

muuttuneet ja muuttuvat uusien teknologioiden myötä. Tätä muuttumista voidaan kuvata 

kaksisuuntaiseksi, sillä uudet toimintatavat ja tuotteet tarvitsevat syntyäkseen uusia teknologioita 

jotka puolestaan mahdollistavat uusia toimintatapoja. Näistä syistä johtuen teknologinen kehitys on 

erittäin tärkeää. Sähköisen liiketoiminnan ja mobiilipalvelujen lisääntyminen sekä Internet 

muuttavat voimakkaasti eri organisaatioiden toimintatapoja. Lisäksi yhä enenevässä määrin 

lisääntyvä ulkoistaminen vaikuttaa liiketoimintoihin niin, että yritykset keskittyvät 

ydinliiketoimintaan, joka puolestaan synnyttää tietotekniikalle ja siihen liittyville erilaisille 

palveluille uutta ja erilaista liiketoimintaa. Eräs kasvava alue on yritysten toiminnan pääasiassa 

sisäinen, mutta myös ulkoinen seuranta, johon tarvitaan toiminnanohjausjärjestelmiä sekä 

asiakashallintasovelluksia ja niiden hyödyntämistä ja käyttöä. (Tekes: Digitaalinen verkostotalous, 

tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä, Teknologiakatsaus 110/2001) 

 

Yritystoiminnan globalisoituminen sekä uuden teknologian, etenkin uuden tietotekniikan 

implementointi testipöydältä käytäntöön ovat muuttaneet monin eri tavoin eri yritysten tapoja 

toimia. Suomalaisista yritysten liiketoimintastrategioita tukevista, eri teknologioita tutkivista sekä 

tutkimusta tukevista ja harjoittavista organisaatioista mainittakoon muun muassa Tekes, jonka 

teknologiaohjelmissa on tapahtunut merkittävää kehitystä. Tekesin useissa teknologiaohjelmissa 

kehitetään uutta tietotekniikkaa yritystasolle sekä uudistetaan yritysten ja verkostojen 

toimintatapoja. Näistä trendeistä on vuosien mittaan tullut yhä merkityksellisempiä. (Tekes: 

Digitaalinen verkostotalous, tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä, 

Teknologiakatsaus 110/2001) 

 

Muun muassa ja etenkin eri teollisuudenhaaroista valmistava teollisuus elää jatkuvasti suurten 

haasteiden, kehityksen ja muutosten vuorovaikutuksessa. Valmistavalle teollisuudelle uusi 

tietotekniikka tuo uusia haasteita, mutta etenkin uusia mahdollisuuksia. Näitä mahdollisuuksia ovat 

muun muassa uudet toimintatavat sekä uudet tuotteet. Hyödyntämällä uutta teknologiaa yritykset 

pystyvät halutessaan kehittämään toimintatapojaan, joista mainittakoon tuotantoketjun ja 

tietämyksen hallinta. (Tekes: Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan, Teknologiakatsaus 

111/2001) 
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Yritystoiminnan globalisoituminen näkyy rahoitusmarkkinoilla ja hyödykemarkkinoilla. 

Hyödykemarkkinoiden globalisoituminen tarkoittaa yksinkertaisesti kokonaisvaltaista globaalia 

tapaa toimia, ei pelkästään raaka-aineiden tai komponenttien hankintaa ulkomailta tai ulkomaista 

markkina-aluetta, vaan globaalia kokonaisvaltaista uutta toimintatapaa. Tämä tarkoittaa muun 

muassa sitä, että globaalin organisaation eri toiminnot voivat sijaita eri puolilla maapalloa sen 

mukaan, minkä strategian mukaan kyseinen yritys toimii ja kuten kaikissa kaupallisissa 

organisaatioissa, mikä on kaikkein kannattavinta ja millä saadaan paras tuotto. Ne seikat loppujen 

lopuksi ratkaisevat kunkin yrityksen kansallisen ja myös globaalin menestyksen. (Tekes: Uuden 

tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan, Teknologiakatsaus 111/2001) 

 

Organisaatioilla on olemassa oleva järjestelmäinfrastruktuuri, joka on usein tulosta 

vuosikymmenten tiettyjen sovellusten yksi-yhteen implementoinnista. Kun organisaatiot, tuotteet, 

asiakkaat ja teknologiat yhä kiihtyvällä tahdilla vaihtuvat, managerit ovat etsineet ratkaisuja, jotka 

auttavat heitä ymmärtämään kuinka liiketoiminta ja IT heidän organisaatioissaan liitetään yhteen. 

Yritysarkkitehtuuri on organisaatiolle esimerkki siitä ratkaisusta, joka mahdollistaa organisaation 

muutoksen suunnittelun. Yritysarkkitehtuuri pitää sisällään nykyiset ja tulevaisuuden tulevat 

liiketoimintakohteet, ihmiset, organisaatiorakenteet, sovellusjärjestelmät, teknologiset 

infrastruktuurit ja niin edelleen. (Pereira ja Sousa: Enterprise Architecture: Business and IT 

Alignment) 

 

Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien välinen linjaus on avaintekijä jokaisessa organisaatiossa, 

vaikuttaen kaikkialle organisaatioon. Esimerkkeinä virhelinjauksista ovat muun muassa tarve 

tietojen toistuville lisäyksille eri järjestelmiin, ponnistelu, joka tarve on ylläpitää monia saman 

tiedon eri kopioita sekä liiketoimintatiedon puute. Linjauksen rakenne perustuu ajatuksiin, joita 

käytetään yleisesti yritysarkkitehtuurin rakenteessa. Kuitenkin, vaikkakin liiketoiminta ja 

tietotekniikka ovat yleisesti ymmärrettyjä toimintoja, niitä on sovellettu ja linjattu eri tavoin eri 

ympäristöissä. Tähän on yritetty löytää ja löydettykin ratkaisuja oikeanlaisilla ja liiketoimintaan 

soveltuvilla yritystason arkkitehtuureilla. (Pereira ja Sousa: Enterprise Architecture: Business and 

IT Alignment) 
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5.6. Ohjelmistot ja laitteistot, tulevaisuuden näkymiä 

 

Ohjelmisto on se käyttäjän ja jonkin laitteen, esimerkiksi television, digisovittimen, tietokoneen tai 

matkapuhelimen välinen rajapinta, jota käyttäjä käyttää saadakseen jonkun tuloksen aikaan 

kyseessä olevalla laitteella. Tämä tulos voi olla mitä tahansa, mutta esimerkiksi pikaviestinten eli 

erilaisten viestintäohjelmien käyttöä, matkapuhelimessa olevan puhelinluettelon ja 

tekstiviestiohjelmistojen käyttöä, sähköpostin lukua ja lähettämistä, tekstinkäsittelyä, 

taulukkolaskentaa, Internetin käyttöä, ohjelmointia ja ohjelmistonkehitystä, Internet-sivujen luontia 

ja niin edelleen. 

 

Laajakaistaverkot ja -liittymät ovat yleistyneet todella nopealla tahdilla muutaman viime vuoden 

ajan johtuen teknisestä kehityksestä sekä sen mukanaan tuomasta hintojen laskusta. DSL- ja 

kaapeliyhteydet ovat olleet yleisiä ratkaisuja Internet-yhteydeksi ja niiden yleistyminen on 

pudottanut liittymien hintoja. Lisäksi langattomat tietoliikenneverkot ja -laitteistot ovat yleistyneet 

räjähdysmäistä vauhtia globaalisti. 3G-verkkoratkaisun julkaisun myötä myös langattomat 

tietoliikenneverkot ovat alkaneet toimia laajakaistayhteyksinä. Mitä sitten tulevaisuus tuo tullessaan 

langattomille tietoliikenneverkoille? Ultranopeat tietoliikenneyhteydet tulevat yleistymään ja 

teknologian tulee tuoda ne langattomina kaikkialle henkilökohtaisiin laitteisiin. Lisäksi niiden tulee 

olla monen käyttäjän samanaikaisia yhteyksiä tai niin kutsuttuja broadcast-yhteyksiä, joilla 

tarkoitetaan muun muassa televisiokanavien tapaisia tietoliikenneyhteyksiä, mutta niiden tulee olla 

kaksisuuntaisia ja saumattomasti yhteen toimivia. (Howson: Technology outlook for broadband and 

mobile networks) 

 

Me olemme astuneet digitaaliselle vuosikymmenelle ja teknologinen edistyminen vaikuttaa niin 

yrityselämään kuin yksityiselämäämme, kuten koteihimme. Aiempi trendi, joka vallitsi viime 

vuosikymmenellä, oli saada mikrotietokone ”joka pöydälle”. Nykyinen trendi on saada ohjelmistot 

toimimaan erilaisissa päätelaitteissa ajasta, paikasta ja laitteista riippumatta. (Heath ja Bell: The 

Changing World of Home Technology: A Microsoft Case Study) 

 

5.6.1. Ohjelmistoteknologia 

 

Tulevaisuudessa tietotekniikka mahdollistaa tietoliikenneverkkoon kytkeytymisen kaikkialla. 

Sovelluksilta odotetaan ennen kaikkea luotettavuutta, helppokäyttöisyyttä sekä saumatonta 
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yhteistyötä erilaisten päätelaitteiden kanssa. Edellä mainitut ominaisuudet liittyvät olennaisesti 

tulevaisuuden ohjelmistoihin, sillä persoonakohtaisuus ja ”älykkäät” palvelut tulevat olemaan hyvin 

tärkeässä, pääroolissa niin yritysten kuin kodin tietoteknisten palvelujen yhteydessä. (Heath ja Bell: 

The Changing World of Home Technology: A Microsoft Case Study) 

 

Niin yrityksissä kuin kotonakin erilaiset langattomat ja langalliset palvelin/asiakas-ratkaisut tulevat 

yleistymään. Kodista löytyy tulevaisuudessa palvelin tai useampi palvelin, joka tarjoaa 

ohjelmistopalveluita ja tallennustilaa eri sovelluksille ja tiedostoille. Samalla tulevat viihde-

elektroniikka, kodin muu elektroniikka ja tietotekniikka yhdistymään, olemaan osana Internetiä ja 

vaihtamaan tietoja keskenään ja Internet-palvelujen kanssa. 

 

Tämä tarkoittaa Euroopan ja Suomen tasolla sitä, että jos Eurooppa aikoo pysyä jatkossakin 

vahvana mobiilin teknologian kehittäjänä ja soveltajana, sen täytyy pystyä standardoimaan tulevat 

ubiikit tietoliikenneyhteydet. Tämä tarkoittaa tulevaisuuden mobiilin teknologian standardien 

yhteistä ja julkista hyväksyntää ja käyttöönottoa. EU:n politiikoilta ja politiikalta vaaditaan suurta 

päättäväisyyttä, panostusta, motivaatiota ja yhteistyötä tietoteknisen teollisuuden kanssa, jotta 

tulevaisuuden tietoliikenneratkaisuista päästää laajaan yksimielisyyteen. Tämä on tärkeää niin 

Euroopassa kuin globaalistikin, jotta päästään lähemmäs kaikkialla olevaa ja aina käytettävissä 

olevaa ubiikkia tietotekniikkaa, siis aina ja kaikkialla tietoon ja eri palveluihin pääsyä. (Maitland, 

Bauer ja Westerveld: The European market for mobile data:evolving value chains and industry 

structures) 

 

5.6.2. Laitteistoteknologia 

 

Laitteistoista mainittakoon, että mobiilit laitteistot tulevat näyttelemään olennaista osaa 

tulevaisuuden tietotekniikkaratkaisuissa erilaisten palvelinten sijaitessa mitä todennäköisimmin 

tulevaisuudessa langattomien tietoliikenneyhteyksien toisessa päässä ohjelmistopalvelimina myös 

kotoa löytyen erilaisia asiakas/palvelin-ratkaisuja. Lisäksi erilaiset moniydinprosessorit ja 

moniprosessorilaitteet, moniydinprosessorien ollessa luokkaa 32-128 erilaista ydintä yhdessä 

prosessorissa sekä niitä monta kappaletta laitteistoissa, tulevat lyömään itsensä läpi viimeistään ensi 

vuosikymmenenä. Prosessorien viivanleveydet tulevat pienenemään laserien tarkkuuden 

parantuessa ja tätä kautta saadaan myös kellotaajuudet ja edellä mainitut moniydinprosessorit 

tulemaan merkittäväksi osaksi laitteistoja. Kysymys onkin siitä, kuinka saada tietoliikenne riittävän 
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nopeaksi, luotettavaksi ja turvalliseksi niin erilaisissa asiakas/palvelin-ratkaisuissa tietokoneiden 

välillä, itse tietokoneiden sisällä massamuistien ja prosessorien ja massamuistien välisen 

tietoliikenteen ollessa pullonkaula tietotekniikan tehossa jo menneisyydessä ja nykyisin 

tulevaisuuden kodinkone- ja viihde-elektroniikkalaitteistoissa tullessa osaksi Internetiä laitteistojen 

erillisillä IP-osoitteilla ja osaksi henkilökohtaista tietotekniikkaratkaisua.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Suomen ICT-sektorin tulevaisuus näyttää osittain valoisalta, mutta tietyillä alueilla Suomen ICT-

sektorin kehitys on osoittanut taantumisen merkkejä suhteessa kilpailijoihin. Koska teknologisesta 

ja taloudellisesta kehityksestä, markkinoista globaalisti, eri maiden houkuttelevuudesta asuinmaina, 

työvoimasta ja työpaikoista käydään maiden välillä todella kovaa kilpailua, on Suomen pystyttävä 

profiloitumaan todella merkittäväksi ja halutuksi paikaksi asua ja työskennellä. Se ei todellakaan 

ole helppo tehtävä, mutta onneksi Suomen vahvuutena on hyvä sosiaaliturva, menestyksellinen 

koulutuslaitos, korkeasti koulutettua työvoimaa sekä muun muassa globaalisti huippuluokan metsä- 

ja tietotekninen osaaminen ja koulutustaso sekä Suomen vientiteollisuudelle globaalit markkinat. 

Suomen politiikan taso ja vakavuus sekä politiikan ”yhteen hiileen” puhaltaminen yhdessä eri 

liiketoimintaorganisaatioiden ja niiden välisten sidosryhmien kanssa voidaan katsoa olevan 

vahvuuksina. Lisäksi vahvuuksina mainittakoon Euroopan Unionin jäsenyys, sillä se takaa muun 

muassa kansainväliset markkinat, talouden ja teknologian.  

 

Suomen ICT-sektorin heikkouksina voidaan todeta korkea verotusaste, ulkomaisen pääoman niukka 

saanti Suomeen, tuotannon, huippututkimuksen kapea sektori Suomessa, tutkimuksen ja 

tuotekehityksen muuttaminen ulkomaille sekä työvoiman niukka saatavuus jo nykyisin tietyillä 

teollisuuden aloilla, mutta laajemminkin tulevaisuudessa sekä kiristyvä globaali kilpailu 

markkinoista.  

 

Suomen ja koko Euroopan mahdollisuutena pidetään ICT-sektorin ja mobiilin teknologian 

kehitystä, niihin panostamista sekä ylipäätänsä innovaatioihin ja tutkimukseen ja tuotekehitykseen 

panostamista. Sekä ICT-sektori että mobiili teknologia ovat Euroopassa maailman kärkitasoa, jossa 

Yhdysvallat on toistaiseksi edellä tai osittain Euroopan kanssa tasoissa. Mobiilin teknologian 

nousevia maita tulee Aasiasta, joihin maihin on voimakkaasti panostettu. 

 

Uhkina Suomelle ja Euroopalle voidaan pitää pääomien mahdollinen virtaaminen ulospäin 

Suomesta ja koko EU:sta, tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä henkisen pääoman muuttaminen 

pois Suomesta ja Euroopasta sekä talouden taantuva kehitys EU:n alueella. Talous ei ole kasvanut 

ennustetusti EU:ssa, se on taantumaan päin ja osittain jo taantunut, joka seikka yhdessä kasvavan 
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inflaation kanssa ovat selvä uhka koko EU:lle. Verrattuna Yhdysvaltain talouskasvuun EU on 

jäljessä, ja EU:n on otettava opiksi Yhdysvaltain menestystekijöistä.   

 

Suomen tietoyhteiskuntastrategia vuosille 2007-2015 on ottanut huomioon edellä mainitut 

vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. Siitä huolimatta tietoyhteiskuntastrategia on 

haasteellisen ja vaikean tehtävän edessä, sillä muutosvastarinta on varmasti useilla maamme eri 

liiketoiminta-alueilla sekä palvelusektorilla merkittävää. Koko Suomen aina valtiovaltamme 

ylimpiä johtohenkilöitä, rahoittajia, liiketoiminnan eri organisaatioita, koulutuslaitosta sekä 

tavallisia kansalaisia on pystyttävä toimimaan yhteistyössä kansallisen tietoyhteiskuntastrategian 

mukaan, toteuttaa se ”puhaltamalla yhteen hiileen” ja hyväksyttävä muun muassa palvelu- ja 

koulutussektoria koskevat muutokset.  

 

Mitä sitten tapahtuu tulevaisuudessa tietoteknisesti globaalilla tasolla? Niin Yhdysvalloissa, 

Japanissa, Euroopan Unionissa kuin Suomessakin tietotekninen tulevaisuus näyttää seuraavalta: 

tulevaisuudessa ubiikki teknologia näyttää väistämättä tulevan valtatrendiksi, jossa sekä laitteiden 

että ohjelmistojen mobiilisuus ja yhteistyö täytyvät olla saumatonta. Sama tai lähes sama 

käyttöliittymä, samankaltainen profiili ja samankaltaiset tai samat sovellukset eri laitteistojen 

kanssa ja niiden välillä täytyvät olla käytettävissä riippumatta päätelaitteista. Erilaiset mobiilit ja 

ubiikit palvelut tulevat lisääntymään suurella nopeudella, kunhan langaton 

tietoliikenneinfrastruktuuri saadaan rakennettua riittävän laajalle alueelle. Niin eri organisaatioissa 

kuin kodissakin ubiikin teknologian yleistyminen vaikuttaa muun muassa yritysten liiketoimintaan 

ja kodin eri elektroniikan alueille todella voimakkaasti, kuten jo aiemmin tässä työssä on tullut 

todettua.  

 

Ubiikki tietotekniikka tarjoaa yrityksille tehokasta ja aina saatavilla olevaa tietoa, jonka pitää olla 

oikeaa. Oikea tieto oikeaan aikaan eri liiketoiminnan alueista, muun muassa tuotteista, kilpailijoista, 

markkinoista, niiden kehittymisestä, asiakkaista ja liiketoiminnan kehittymisestä ovat ”kullan 

arvoista” tietoa yrityksille. Ubiikki teknologia tarjoaa tiedon läsnäoloa kaikkialla sekä tietotekniikan 

eri liiketoiminta- ja palvelumahdollisuuksia. Se lisää globaalia kilpailua markkinoista, mutta ubiikin 

tietotekniikan tehokas hyväksikäyttö avaa kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille.  

 

Kotona erilaiset langattomat ja langalliset palvelin/asiakas-ratkaisut tulevat yleistymään yhdessä 

ubiikin teknologian yleistymisen kanssa. Kodista löytyy tulevaisuudessa yksi tai useampi palvelin, 

joka tarjoaa ohjelmistopalveluita ja tallennustilaa eri sovelluksille ja tiedostoille. Samalla tulevat 
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viihde-elektroniikka, kodin muu elektroniikka ja tietotekniikka yhdistymään, olemaan osana 

Internetiä, olemaan läsnä kaikkialla ja vaihtamaan tietoja keskenään. Muun muassa tietotekniikan 

yleinen kehitys sekä ubiikin teknologian kehitys ja käyttöönotto ovat tämän trendin takana. 
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7. YHTEENVETO 

 

Tämän diplomityön tarkoitus on tutkia ja tehdä päätelmiä Suomen ICT-sektorin tulevaisuudesta 

kansallinen tietoyhteiskuntastrategia huomioiden aina vuoteen 2015 asti ottaen työssä huomioon 

niin kansallinen kuin kansainvälinen näkökulma. Diplomityö tutkii Yhdysvaltojen, Japanin ja EU:n 

sekä Suomen trendejä ja kehittää niistä päätelmiä Suomen ICT-sektorin tulevaisuudeksi. Se siis 

antaa vastauksen diplomityöni päätutkimuskysymykseen eli mihin suuntaan suomalainen 

tietoyhteiskunta, tietotekniikka ja ICT-sektori kehittyvät tulevaisuudessa kansainvälinen ja 

kansallinen näkökulma huomioiden. Tämä suomalaisen ICT-sektorin tulevaisuuden tutkiminen ja 

kehittäminen on tärkeää siksi, että globaali kilpailu eri on tulevaisuudessa yhä kiihtyvällä vauhdilla 

kovempaa, globaalit markkinat avautuvat koko maailmalle, tietotekniikan muutosvauhti kiihtyy yhä 

merkittävämmällä tavalla sekä kilpailu niin talouden panoksista kuin työvoimastakin tiukkenee yhä 

enenevässä määrin ihan lähitulevaisuudessa jatkuen kauas ajalliseen horisonttiin. 

 

Lisäksi diplomityö antaa vastauksen seuraaviin alakysymyksiin eli millainen näkemys suurissa 

teollisuusmaissa ja EU:ssa on tietoyhteiskunnan ja tietotekniikan kehittymisestä? Millainen 

näkemys on Suomessa? Millaisia laajoja trendejä tietotekniikan kehittymisessä on nähtävillä? 

Millaisia mahdollisia vaikutuksia trendeillä on suomalaiseen yhteiskuntaan ja ICT-sektorin 

yrityksiin? 

 

Diplomityö on kirjallisuuspohjaisiin lähteisiin perustuva tietojohtamisen diplomi-insinööriopintojen 

opinnäytetyö ja tehdään Lappeenrannan teknillisen yliopiston teknistaloudellisen tiedekunnan 

tuotantotalouden osastolle.  Työ pyrkii vastaamaan siihen ongelmaan, mikä aiheutuu 

globalisaatiosta, sen leviämisestä ympäri maapalloa ja globalisaation aiheuttaman kansainvälisen 

kilpailun tiukkenemisesta.   

 

Työn rakenne on seuraava: luku 1 on johdanto. Luvussa 2 pohditaan tietotekniikan yleisiä 

vaikutuksia, määritellään tietotekniikka ja ubiikki tietotekniikka, käsitellään 

informaatioyhteiskunnan suorituskyvyn mittausta ja arviointia, tietoyhteiskuntapolitiikkaa yleisesti 

sekä kansallisen tietoyhteiskuntastrategian muodostamista. Luku 3 käsittää EU:n, Japanin ja 

Yhdysvaltojen näkemyksiä ja EU:n strategioita tulevaisuuden tietoyhteiskunnaksi. Lisäksi se pitää 

sisällään Euroopan tuottavuutta ja kilpailukykyä valottavaa tietoa. Luku 4 käsittää suomalaisia 
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näkemyksiä, visioita ja strategioita Suomen tietoyhteiskunnan, tietotekniikan ja tietoliikenteen 

tulevaisuudesta ja vaikutuksista. Luku 5 puolestaan käsittelee ubiikkia tietotekniikkaa ja muita 

laajoja muutostrendejä eli muun muassa yhteiskunnallisia näkymiä tietotekniikan muutostrendeihin, 

ubiikin tietotekniikan määritelmän, rakennetta ja sisältöä. Luku 6 pitää sisällään johtopäätökset ja 

tämä luku 7 yhteenvedon. 

 

Tässä diplomityössä ”Suomen ICT-sektori vuonna 2015” on käsitelty Suomen tietoyhteiskunnan ja 

tietotekniikan tulevaisuutta kansainvälisestä ja kansallisesta näkökulmasta. Se koskee niin 

Yhdysvaltojen, Japanin, Euroopan Unionin kuin Suomenkin tietoyhteiskuntia. Tästä työstä käyvät 

ilmi SWOT-analyysillä analysoidut Suomen tietoyhteiskunnan ja EU:n ICT-sektorin vahvuudet, 

heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. Yhdysvallat, Japani ja EU toimivat suunnan antajana Suomen 

ICT-sektorin tulevaisuudelle.  

 

Tietyissä ja monissa eri tietoyhteiskuntaa, tietotekniikan käyttöä ja sen levinneisyyttä käsittelevissä 

tutkimuksissa on käynyt ilmi, että tietotekniikka nähdään vielä osittain pelottavana teknologiana 

etenkin iäkkäiden ihmisten joukossa, mutta on selvästi havaittavissa ollut trendi, että kynnys ottaa 

uutta tietotekniikkaa käyttöön on madaltunut. Sitä kautta Internetin käyttö on lisääntynyt 

merkittävästi myös iäkkäiden ihmisten joukossa. Nuoret puolestaan käyttävät tehokkaasti 

tietotekniikkaa hyväkseen ja edukseen niin opiskelu- kuin vapaa-ajan tarkoituksiin. Nuoret pystyvät 

myös nopeasti omaksumaan nykyiset ja uudet laitteistot, sovellukset ja trendit, kuten tutkimuksista 

on ilmennyt. Liiketoiminnan näkökulmasta katsottuna tietotekniikan tehokas hyväksikäyttö nostaa 

kannattavuutta ja on taloudellinen tapa toimia. 

 

Euroopan Unioni on laatinut koko EU:n ICT-sektoria, poliittisia päättäjiä, rahoittajia sekä 

tutkimusta ja tuotekehitystä koskevan Lissabonin strategian, joka käsittää EU:n nykytilan 

kartoituksen kuin tulevaisuuden vision ja skenaarion, jotka koskevat kaikkia EU:n eri kansakuntia. 

EU:n visiossa ja skenaariossa on mukana toivottu taloudellinen panostus, innovaatiokehitys, 

koulutus kuin tutkimus ja tuotekehityskin.  

 

Suomen tietoyhteiskunta on ICT-sektoria ja tietoyhteiskuntaa mittavien speksien mukaan monilla 

alueilla maailman kärkitasoa, muutamilla sen keskitasoa. Suomen tietoyhteiskunnasta on tehty 

SWOT-analyysi, jossa on kartoitettu Suomen tietoyhteiskunnan vahvuudet, heikkoudet, uhat ja 

mahdollisuudet. Kyseistä SWOT-analyysiä on käytetty hyväksi luotaessa Suomen 

tietoyhteiskuntastrategia vuosille 2007-2015. Tietoyhteiskuntastrategia käsittää ne keinot, millä 
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Suomi pystyy tulemaan kansainvälisesti tasapainoiseksi, hyväksi ja houkuttelevaksi paikaksi asua ja 

työskennellä sekä ne keinot, jolla Suomen kilpailukyky taataan globaalisti kiristyvässä 

kilpailutilanteessa.  

 

Suomen tietoyhteiskuntastrategia vuosille 2007-2015 on ottanut huomioon edellä mainitut 

vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. Siitä huolimatta tietoyhteiskuntastrategia on 

haasteellisen ja vaikean tehtävän edessä, sillä muutosvastarinta on varmasti useilla maamme eri 

liiketoiminta-alueilla sekä palvelusektorilla merkittävää. Koko Suomen aina valtiovaltamme 

ylimpiä johtohenkilöitä, rahoittajia, liiketoiminnan eri organisaatioita, koulutuslaitosta sekä 

tavallisia kansalaisia on pystyttävä toimimaan yhteistyössä kansallisen tietoyhteiskuntastrategian 

mukaan, toteuttaa se ”puhaltamalla yhteen hiileen” ja hyväksyttävä muun muassa palvelu- ja 

koulutussektoria koskevat muutokset.  

 

Mitä sitten tapahtuu tulevaisuudessa tietoteknisesti globaalilla tasolla? Niin Yhdysvalloissa, 

Japanissa, Euroopan Unionissa kuin Suomessakin tietotekninen tulevaisuus näyttää seuraavalta: 

tulevaisuudessa ubiikki teknologia näyttää väistämättä tulevan valtatrendiksi, jossa sekä laitteiden 

että ohjelmistojen mobiilisuus ja yhteistyö täytyvät olla saumatonta. Sama tai lähes sama 

käyttöliittymä, samankaltainen profiili ja samankaltaiset tai samat sovellukset eri laitteistojen 

kanssa ja niiden välillä täytyvät olla käytettävissä riippumatta päätelaitteista. Erilaiset mobiilit ja 

ubiikit palvelut tulevat lisääntymään suurella nopeudella, kunhan langaton 

tietoliikenneinfrastruktuuri saadaan rakennettua riittävän laajalle alueelle. Niin eri organisaatioissa 

kuin kodissakin ubiikin teknologian yleistyminen vaikuttaa muun muassa yritysten liiketoimintaan 

ja kodin eri elektroniikan alueille todella voimakkaasti, kuten jo aiemmin tässä työssä on tullut 

todettua.  

 

Ubiikki tietotekniikka tarjoaa yrityksille tehokasta ja aina saatavilla olevaa tietoa, jonka pitää olla 

oikeaa. Oikea tieto oikeaan aikaan eri liiketoiminnan alueista, muun muassa tuotteista, kilpailijoista, 

markkinoista, niiden kehittymisestä, asiakkaista ja liiketoiminnan kehittymisestä ovat ”kullan 

arvoista” tietoa yrityksille. Ubiikki teknologia tarjoaa tiedon läsnäoloa kaikkialla sekä tietotekniikan 

eri liiketoiminta- ja palvelumahdollisuuksia. Se lisää globaalia kilpailua markkinoista, mutta ubiikin 

tietotekniikan tehokas hyväksikäyttö avaa kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille.  

 

Kotona erilaiset langattomat ja langalliset palvelin/asiakas-ratkaisut tulevat yleistymään yhdessä 

ubiikin teknologian yleistymisen kanssa. Kodista löytyy tulevaisuudessa yksi tai useampi palvelin, 
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joka tarjoaa ohjelmistopalveluita ja tallennustilaa eri sovelluksille ja tiedostoille. Samalla tulevat 

viihde-elektroniikka, kodin muu elektroniikka ja tietotekniikka yhdistymään, olemaan osana 

Internetiä, olemaan läsnä kaikkialla ja vaihtamaan tietoja keskenään. Muun muassa tietotekniikan 

yleinen kehitys sekä ubiikin teknologian kehitys ja käyttöönotto ovat tämän trendin takana. 
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