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Esitimme hiljakkoin huolen tietoyhteiskunta-
kehityksestä. Esimerkkinä oli silloin Valtio-
neuvoston periaatepäätös kansalliseksi tie-
toturvastrategiaksi 4.12.2008: “Turvallinen 
arki tietoyhteiskunnassa – Ei tuurilla vaan 
taidolla”. Nyt se on saanut jatkoa työn alla 
olevana ohjelmana. Viesti nyt liikkeelle läh-
tevästä työstä on, että tulevaisuuskin nähdään 
organisaatioina, malleina ja mekanismeina. 
Kuitenkin toivoisimme, että näissä hankkeis-
sa vihdoinkin aletaan nähdä yhä enemmän 
ihminen, prosessit ja toiminta. Kuinka sitten 
yleensä voidaan puhua turvallisesta tietoyh-
teiskunnasta, jos meillä sellaista ei ole vielä 
saatu edes aikaan? 

Tietoyhteiskunta meni jo
Marraskuu 2009 toi tietotekniikan asiat par-
rasvaloihin. Tsunami nimeltään EVA (Elin-
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keinoelämän Valtuuskunta) pyyhkäisi koko 
tietoyhteiskunnan mennessään. Enää ei ole 
syytä käyttää koko termiä, tietotekniikka on 
sulautunut normaaliksi ja välttämättömäksi 
osaksi koko modernia yhteiskuntaa. Ja tieto-
yhteiskunnan toimivuudessa paljastuu koko 
yhteiskunnan toimivuus.

Me suomalaiset olemme tuudittautuneet 
omaan lintukotoomme. Kuinka voimme ym-
märtää, että kaikkien kehittyneiden maiden 
kärjestä olemme pudonneet lähes kehitys-
maiden joukkoon. Julkisen hallinnon digitali-
soinnissa Suomi on sijalla 20, e-Demokratian 
arvioinnissa sijoituksemme on 43. Jaamme 
tämän sijan yhdessä Hondurasin,  Mongolian 
ja Filippiinien kanssa. Julkishallinnon verk-
kopalveluissa olemme sijalla 23. 

Nämä kaikki asiat tulivat laajaan keskute-
luun, kun EVA julkaisi raporttinsa “Nykyaikaa 
etsimässä – Suomen digitaalinen tulevaisuus” 

Suomi on pudonnut 
tietoyhteiskunta-
kehityksen kärjestä. 
Sieltä nousu ylöspäin 
vaatii kiireellisiä 
ponnistuksia, muuten 
hukka perii. 
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(www.eva.fi).  Olemme talouskriisissä, vaikea suhdanne on 
pitkittynyt,  kilpailu on kiristynyt, keskeisillä toimialoilla 
tapahtuu merkittäviä muutoksia ja samalla väestö ikääntyy ja 
eläköityy. Tästä kriisistä ei selvitä ilman  tuottavuuden dra-
maattista kasvattamista. Tuottavuuden lisääminen edellyttää, 
että palaamme takaisin kehittämään tietoyhteiskuntaamme.

Tässä tilanteessa julkisen sektorin pitää tehdä ryhtiliike. Valtio 
ja kunnat hallitsevat lukuisia digitalisaation perusratkaisuja ja 
solmukohtia, joiden kimppuun pitää käydä välittömästi. Jat-
kossakin Digitaalinen Suomi elää yksityisen toimeliaisuuden 
varassa. Kehitys ei kuitenkaan etene, ellei julkinen sektori 
ratko ongelmiaan ensin, edistä kehitystä esimerkillään ja linjaa 
Digitaalisen Suomen perusinfrastruktuurin periaatteita.

Kunnossa olevien perusrakenteiden tulisi aidosti tukea 
yhteiskunnan tarpeita ja prosesseja.

Digitaalinen Suomi
EVAn raportin mukaan Suomi on tippunut tietoyhteiskuntake-
hityksen kärjestä. Kysymys ei ole teknologiasta tai yhteyksien 
kehittämisestä. Tuottavuutta ei voi lisätä ilman digitalisaatiota. 
Talouskasvun elpyminen edellyttää sekä julkisella sektorilla 
että yrityksissä tuottavuushyppäystä, jonka digitalisaatio voi 
antaa. Kysymys on dramaattisesti aiempaa tehokkaamman 
ja elämän laadun uudelle tasolle nostavan yhteiskunnan 
perusarkkitehtuurista, alustasta, jonka varaan yhteiskunta 
jatkossa rakentuu.

Julkisella sektorilla tarvitaan yksi taho, jolla on selvä vetovas-
tuu ja mandaatti panna toimeen. Luonnollinen paikka johdolle on 
valtiovarainministeriössä, joka vastaa hallinnon kehittämisestä 
ja kykenee budjettivaltansa avulla resursoimaan, ohjaamaan 
ja kannustamaan julkisen hallinnon kaikkia tahoja.

On saatava yhteiset rekisterit ja kansalliset käytännöt voi-
maan. Samoin tarvitaan sähköistä asiointitiliä. 

Miten tähän on jouduttu?
Matti Vanhasen I hallituksen ohjelmassa vuonna 2003 tietoyh-
teiskuntakehitys oli nostettu erityisaiheeksi. Tarkoituksena oli, 
että hallituksen liikenne- ja viestintäpolitiikalla parannetaan 
kansalaisten hyvinvointia sekä elinkeinoelämän ja julkishallin-
non tuottavuutta ja kilpailukykyä edistämällä tietotekniikan ja 
tietoyhteiskunnan palvelujen käyttöä. Hallitus lupasi panostaa 
vahvasti tietoyhteiskuntakehityksen edistämiseen, muun mu-
assa perustamalla pääministerin johtaman tietoyhteiskunta-
neuvoston, jonka jäseninä olivat tietoyhteiskuntakehityksen 
kannalta keskeiset ministerit. Erityisesti julkisen hallinnon 
virastojen ja laitosten siirtymistä sähköiseen asiointiin haluttiin 
vauhditaa voimakkaasti. Nyt EVAn raportin perusteella jää 
ihmettelemään, mitä on saatu todella aikaan, kun samalla 
hallituspohjallakin on voitu toimia jo pitkään. Miten on 
voinut olla mahdollista, että pääministerin johdolla toimivan 
40 nimekkään henkilön muodostaman tietoyhteiskuntaneu-
voston, sen seitsemän korkean tason pysyväisasiantuntijan 
ja 13 hengen sihteeristön toiminnan vaikutuksesta Suomi 
on vajonnut tietoyhteiskuntakehityksessä takapajulaksi? Ja 
miten paljon tähän on kulutettu rahaa? ”Ihmeitä ei tapahdu, 
ne pitää tehdä.”

Olisiko jo aika kääntää ajatukset lauta- ja lautasteemoista 
todellisiin yhteiskunnan substanssikysymyksiin?     

 

www.slo.fi 

SLO:n tuotteistossa on etusija sähkötarvikkeilla, joiden 

valmistus tai käyttö säästää ympäristöä ja tukee kestä-

vää kehitystä. Selkeästi ympäristöystävälliset tuotteet 

nimeämme BlueWay-tuotteiksi, joiden valinnassa huo-

mioitavat seikat ovat energian säästö, kierrätettävyys, 

pakkaustapa, valmistusmateriaalit ja tuotteen elinkaari. 

BlueWay-tuotteiden ansiosta asiakkaasi säästää energiaa 

sekä ympäristöä. Lisää BlueWay-tuotteista osoitteessa 

www.slo.fi 


