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Tietotyötä pohjoisessa
– verkottumisen ja Barentsin alueen 
mahdollisuudet Pohjois-Suomen tietotyön 
kehittämisessä

Tietoyhteiskunnan kehittyessä tiedon merkitys tulee jatkuvasti 
kasvamaan käsittäen tiedon tuottamisen ja levittämisen ohessa 
olennaisena asiana kaiken inhimillisen vuorovaikutuksen. 
Tietoyhteiskunta vaatii yhä parempaa koulutusta, vaikka sa-
maan aikaan koneet hoitavat yhä suuremman osan myös niistä 
tehtävistä, joihin aiemmin vaadittiin korkeaa koulutusta. Tie-
totekniikan odotettiin tehostavan työntekoa ja lisäävän vapaa-
aikaa. Kuitenkin tietotekniikka vetää menestyvät ihmiset yhä 
tiukemmin ympärivuorokautiseen kiireiseen työrytmiin. 

Yhteiskuntapaineet
Yhteiskuntaan kohdistuu monenlaisia paineita.  Keskustelu 
väestön ikääntymisestä osoittaa, että työvoimapula ammat-
titaitoisten asiantuntijoiden kohdalta on vaikea asia. Siihen 
ei auta vierastyövoiman hankkiminen. Asiantuntijuus on 
rakennettava osaamisen pohjalle. Samoin asiantuntijatyötä 
on arvostettava. Erityispaineita on johtamisosaamista ja sen 
kehittymistä kohtaan.

Suomen kansantalous on viime vuosina ollut rakennettuna 
kolmijalan varaan. Tukipilareina ovat olleet puunjalostuste-
ollisuus, metalliteollisuus ja sähkö- ja elektroniikkateollisuus. 
Kaksi ensin mainittua ovat vahvasti paikkasidonnaisia, mutta 
kolmas on yhä enemmän riippumaton suorituspaikasta. Tosin 
suomalaista selluloosateollisuutta rakennetaan nopean puun-
kasvun alueelle Etelä-Amerikkaan. Kaikki nämä teollisuu-
den alat edellyttävät tänään entistä enemmän tietopohjaista 
toimintaa.

Yhteiskuntaan kohdistuu odotuksia, jotka liittyvät työhön 
ja sen tuomaan hyvinvointiin. Kansainvälistyville yrityksille 
tärkeätä on työn hinta ja logistiikkaan liittyvät kysymykset. 
Työt pyritään tekemään siellä, missä palkat ovat alhaisimmat ja 
kuljetustarpeet vähäisimmät. Suomen maantieteellinen sijainti 

Perinteisesti työnteko Suomessa on ollut 
konkreettisiin tulostavoitteisiin tähtäävää toimintaa. 
Tietotyössä tulokset ovat usein abstraktissa 
muodossa, esimerkiksi tutkimuksia, suunnitelmia 
ja sovellusohjelmia, ja siten perinteisen 
tuotannollisen työn tuloksista poikkeavia. 
Erityisen merkityksellistä tietotyötä on toiminnan 
johtaminen. 90-luvun alussa opittiin, ettei pelkkä 
paperien käsittely riitä kansakunnan ravitsemiseen. 
Riittääkö nykytilanteessa osaamisemme tietotyössä 
pitämään elinkeinoelämämme organisaatiot 
kilpailukykyisinä ja yritykset kotimaassa?  
Miten toiminnan laajeneminen Barentsin alueella 
heijastuu tiedon ja osaamisen  kysyntään Pohjois-
Suomessa ja onko siihen voimavaroja vastata niin 
yhteistyökyvykkyyden kuin tuotannon volyymin 
kannalta? 
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on sellainen, että olemme kaukana kulutuksen keskuksista. 
Myös työ on täällä huomattavasti kalliimpaa kuin monissa 
kilpailijamaissa. Tähän asti vahvuutenamme on ollut, että 
onnistunut tuotanto on vaatinut rinnalleen tuotekehitys- ja 
suunnittelutyötä. Jotta maksava asiakas, alihankintatyön tai 
ulkoistamispalvelujen tilaaja, pääsisi tavoitteisiinsa, on asi-
akkaan suunnittelun rinnalla oltava myös pienimuotoisempaa 
valmistustyötä paikan päällä alkuperäismaassa. Jos siis suoma-
lainen yritys siirtää valmistustyötään halvemmalle alueelle, sen 
on pidettävä myös kotimaassa vastaavaa valmistusprosessia 
käynnissä suunnittelu- ja kehitystyötä varten. Tähän riittää 
pienempikin valmistuslinja.

Ne paineet, joita eurooppalaiset yhteiskunnat kokevat 
odottaessaan tilanteen stabiloituvan, ovat suhteellisen pieniä, 
evoluutioon kuuluvia. Kehittyvissä yhteiskunnissa paineiden 
yhteydessä voidaan puhua voimakkaammasta muutoksesta, 
revoluutiosta. Silloin kyseessä on monessa tapauksessa askel 
suoraan maatalousyhteiskunnasta tietoon ja informaatioon 
pohjautuvaan yhteiskuntaan.

Ulkoistaminen
Vuoden 2005 aikana alettiin tavaratuotannon lisäksi suun-
nittelua siirtää halvan työvoiman alueille. Samoin erilaisia 

palvelujen tuotantoon liittyviä tehtäviä siirrettiin maasta pois. 
Tietoyhteiskunnassa siirretään tuotteita paitsi fyysisesti myös 
tietoverkkojen avulla. Silloin etäisyys ei aiheuta oleellista kul-
jetuskulua. Tämä tietotuotteiden nopea siirtäminen ja jakelu 
on ollut maamme tuotannon etu. 

Kun tiettyjä valmistusvaiheita siirretään yrityksen ulko-
puolelle, niin samalla valmistusprosessiin liittyvää osaamista 
siirtyy. Esimerkiksi tilaajan tulee vaatia, että yrityksen ul-
kopuolella valmistettujen tuotteiden tai niiden osien laadun 
on oltava ainakin samaa tasoa kuin jos ne olisi valmistettu 
alkuperäisessä yrityksessä.

Kun myös palveluja siirretään yrityksen ulkopuolelle, niin 
toiminnan luonteesta, laajuudesta ja monipuolisuudesta riip-
puu, miten ja missä määrin tietoja tulee suojata. Esimerkiksi 
palvelukeskuksen jokapäiväisessä toiminnassaan tarvitsemista 
tiedoista on ehkä asiakastiedosto kaikkein herkin asia. Kun 
suunnittelua siirretään yrityksen ulkopuolelle, niin silloin on 
paljon suurempia uhkia siitä, että yrityksen strategisesti tär-
keiden tietojen luottamuksellisuus tulee uhatuksi. Kuitenkin 
modernissa liiketoimintaympäristössä toimiva joutuu yhteistyön 
nimissä paljastamaan yhteistyökumppaneille ja tärkeimmille 
asiakkaillekin merkittävässä määrin luottamuksellisia suunnit-
telutietoja. Silloinkin on pidettävä huoli siitä, ettei strategisia 
tietoja joudu asiattomille.

Nokian verkkoliiketoiminta on ollut tarkkailun kohteena. 
Kesällä tullut ilmoitus siirtää koko verkkoliiketoiminta uudelle 
Siemensin kanssa perustetulle tasaosuuksin omistettavalle 
yritykselle oli yllättävä. Tämä järjestely kuitenkin takaa 
teollisuuden pysymisen Suomessa.

Yleensä ensimmäisenä toimintojaan ovat olleet siirtämässä 
pois ns. kasvottomat monikansalliset yritykset kuten Flex-
tronix. On yllättävää, että tällaisessa siirtoaallossa on myös 
vastavirtaan kulkevia. Intialainen ”henkilökasvot” ja siis reaa-
liomistajan omaava Wipro osti rovaniemeläisen Sarawaren ja 
Sasken Communication Technologies on vastaavasti ostamassa 
Kaustisissa toimivan Botnia  Hightech oy:tä. Kummassakin 
ostettavassa yrityksessä on runsaasti osaamista langattomien 
tietoliikenneohjelmistojen alueella. Ostajayrityksiltä tämä 

Pistämme pakkaselta
hampaat naulaan!

Huolehdimme yli 20 vuoden kokemuksella
teollisuuden prosessilämpötilojen sähköisestä

ylläpidosta ja sulanapidosta alkaen putkistoista
ja säiliöistä aina erilaisten instrumentointien

ja rakenteiden lämpösuojeluun. Suuri
kokemuksemme takaa edulliset ratkaisut

suunnittelusta ja komponenttien valinnoista
aina vaativampaankin toteutukseen.

Ota yhteys, pyydä tarjous ja kysy referenssejä
- huomaat, että kokemus ja

kokonaisvastuurakentaminen tarjoavat
edullisemmat ratkaisut ja säästävät myös sekä
aikaa että rahaa - ja mikä tärkeintä syntynyt

toteutus on kestävä ja hyvää tulosta tuottava.

Ota yhteys ja haasta meidät. Pistetään
pakkaselta hampaat naulaan!

HEW • CHEMELEX • PYROTENAX
pitävät pakkasen loitolla

PUH. (019) 5218 200, FAX (019) 5218 230,
PL 8, 06151 PORVOO
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osaaminen on puuttunut. Vaikka tällaisten kauppojen suhteen 
tulee olla varovainen, ensimmäiset viestit ovat liittyneet ammat-
tihenkilökunnan kaksinkertaistamiseen. Ostetuille yrityksille 
on myös tarjottu pohjoismaista yhteydenpitäjäyrityksen roolia 
muihin paikallisiin yrityksiin. Suomalaisella yrityskulttuu-
rilla on helpompi tehdä yhteistyötä muiden pohjoismaiden 
yritysten kanssa. 

Viestit Suomen lähialueilla tapahtuvasta valmistustoimin-
nasta ovat olleet positiivisia ja toiminta laajenee edelleen. 
Vastaavasti kaukomailta on tullut viestejä, joiden mukaan 
tietoturvaan liittyvät ongelmat ovat vaikeita. Ulkomaiset 
työntekijät eivät ymmärrä esimerkiksi luottamuksellisuusso-
pimuksen sitovuutta. 

Monet laajat organisaatiot tekivät aikoinaan ulkoistamisso-
pimuksia liian pikaisen kartoituksen perusteella ja esillä on 
ollut ulkoistamisen lopettamisia (insourcing), joissa toiminnot 
palautetaan alkuperäiselle yritykselle tai uusi yhteistyökump-
pani alkaa tuottaa palveluja.

Myös Elektrobit on omien teittensä kulkija. Vuosi sitten se 
ilmoitti, ettei Suomesta enää palkata työvoimaa, koska se tulee 
liian kalliiksi yritykselle. Nyt se on ilmoittanut palkkaavansa 
yli 200 insinööriä suunnittelutehtäviin, myös Suomesta pal-
kataan. Elekrobitin suunnitteluprojektit liittyvät langattomiin 
viestintäratkaisuihin ja autonsisäisiin ohjelmistoihin. 

Suomi on edelleen tunnettu maailmalla luotettavana yh-
teistyökumppanina, jonka tuotannon laatuun on voitu luottaa. 
Oleellista on, että emme ole pyrkineet olemaan hyviä kaikilla 
alueilla, vaan erinomaisia joillakin kapeilla ”keihäänkärkia-
loilla”.

Tietoturvallisuus ulkoistamisessa
Palvelujen ulkoistaminen sisältää aina tietoturvariskejä. Oleel-
lista on, että niin asiakas kuin palveluja toimittava organisaatio 
tuntevat olevansa voittajia (win-win -periaate). 

Ulkoistaminen voi tarkoittaa vain jonkun tietyn rajallisen 
lyhytaikaisen kohteen siirtämistä yrityksen ulkopuolelle, se 
voi tarkoittaa myös jotakin erillistä projektia tai järjestelmää, 
joka annetaan palveluntarjoajan hoidettavaksi. Kun kumpi-
kin osapuoli tuntee tarkoin toiminta-alueen, tietotekniikan 
erityiskysymykset ja sopimusjuridiikan, ulkoistamisella ovat 

onnistumisen edellytykset. Jos taas kyseessä on täydellinen 
ulkoistaminen, esimerkiksi koko tietotekniikan ulkoistami-
nen, on vaarana menettää myös yrityksen kannalta strategista 
osaamista. Jos sitä menetetään, yrityksen kehittyminen voi 
vakavasti häiriintyä ja vinoutua.

Ulkoistamisen yhteydessä oleellista on, että asiakkaita 
koskevat tietoaineistot täyttävät tietoturvan perusvaatimukset; 
tietojen luottamuksellisuuden, tietojen oikeellisuuden ja tark-
kuuden ja tietojen saatavuuden. Tietojen luottamuksellisuus 
tarkoittaa, että aineistot ovat vain niiden käyttöön oikeutettujen 
saatavilla eikä niitä paljasteta kenellekään muulle eikä niitä 
pääse myöskään kukaan manipuloimaan. Palveluntarjoajan 
asiakkaat ovat monesti keskenään kilpailevia yrityksiä. Tällöin 
luottamuksellisuuden menettäminen olisi palveluntarjoajalle 
katastrofaalista. Ulkoistamisen yhteydessä korostuu ihmisten 
luotettavuus. Virheettömyys tarkoittaa, että tiedot ovat kaiken 
aikaa sellaisina kuin niiden pitää ollakin eli tiedot vastaavat 
yrityksen sen hetkistä todellista tilannetta. Tietojen saatavuu-
della tarkoitetaan, että tietojen on oltava tietoihin oikeutettu-
jen saatavilla välittömästi tai korkeintaan lyhyellä viiveellä. 
Tärkeille tiedoille asetetaan usein merkintä 365/7/24, joka 
tarkoittaa tietojen saatavuutta ympäri vuoden ja vuorokauden 
viikon jokaisena päivänä. 

Tietoturvamenettelyjen ja -tavoitteiden määrittely ulkois-
tamisen yhteydessä on tärkeää. Tämä edellyttää, että tieto-
turvatietoisuus on  asiallisesti hallinnassa ja että tietoturvan 
hallinta organisaatiossa on ammattitaitoista.

Erikoiskaapelit ja kaapelointitarvikkeet

- FABA-APOS                - Koteloidut virtakiskot
Absoluuttianturikiskot

- Virtakiskot
- Turvatikkaat
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Haasteellinen kysymys
Kaikki alat, kuten myös nykyinen tietotekniikka ja esimerkiksi 
matkapuhelinverkot saavuttavat ajan myötä kypsyysasteen, 
jolloin tämän alan, niin tuotantoon kuin suunnitteluunkin 
liittyvä tietotyö vakiintuu. Vakaa, vahvasti teknologiseen alan 
liittyvä tietotyö on helpommin ulkoistettavissa tai siirrettävissä 
halvan työvoiman maihin kuin esimerkiksi ihmiskeskeisillä 
ja sosiaalisia innovaatioita painottavilla aloilla. Olisiko meillä 
kuitenkin mahdollista löytää sellainen tutkimuskenttä, jolla 
on laaja kehittämispotentiaali ja jonka vaatima suunnittelu- ja 
toteutustyö edellyttää asiantuntijuutta ja läsnäoloa käyttäjien 
tai tutkimus- ja kehittämiskohteen suhteen. Palvelutoiminta on 
osoittautunut tällaiseksi. Se voidaan lisäksi ymmärtää laaja-alai-
sesti, jolloin siihen sisältyvät julkinen ja yksityinen sektori sekä 
tutkimus-, kehitys-, suunnittelu- ja toteutustehtävät. Tuekseen 
tämän toiminnan kehittyminen tarvitsee ainakin innovaatio-
järjestelmän kehittämistä siten, että se tukee tehokkaasti sekä 
sosiaalisia että teknologiainnovaatioita. Miten tähän olisi vielä 
mahdollista liittää jotakin monitieteisyyden toimintamallien 
ja tieteenteoreettisten tutkimusten taustoista? 

Odotukset koilliseen
Nyt Suomen koillisella lähialueella ollaan käynnistämässä 
laajoja hankkeita energian ja raaka-aineiden hyödyntämiseksi. 
Barentsinmerellä arvioidaan olevan 25 prosenttia maailman 
öljy- ja kaasuesiintymistä. Niistä suurin osa sijaitsee Venäjän 

alueella. Venäjän arvioidaan omistavan maailman suurim-
mat maakaasuresurssit. Suomen pohjoispuolella sijaitsevat 
merialueet ovat muuttumassa kylmän sodan aikaisesta soti-
laallisstrategisesti merkittävästä alueesta energiastrategisen 
kilpailun näyttämöksi. Lähi-Idän tilanteen jatkuessa epä-
varmana kansainvälinen huomio tullee kiinnittymään yhä 
voimakkaammin Barentsin alueelle. 

Tällä hetkellä kansainvälinen huomio kohdistuu Murmanskin 
edustalla Barentsinmerellä sijaitsevaan Shtokman -kaasu-
kentän suunnitelmiin. Hanke on vähintään kymmenen kertaa 
norjalaisten rakenteilla olevaa Lumikki-kenttää suurempi. 
Suomalaisyrityksiä ei ole tarjolla hankkeen toteuttajiksi, mutta 
alihankintoja olisi tarjolla runsaasti. Jotain hankkeen suuruudes-
ta kertoo sekin, että muuttotappioalue Murmanskin asuntojen 
hinnat ovat kääntyneet nousuun. Esimerkiksi satamien uuden 
infrastruktuurin luomiseen tarvittaisiin suomalaisyrityksiä. 

Ei siis ole vaikeata arvata, että tuotannon ja palvelujen ul-
koistamisen suunta tulee muuttumaan meille edullisemmaksi. 
Mitkä ovat Pohjois-Suomen yritysten mahdollisuudet vastata 
siihen kysyntään, jota tänne tullaan suuntaamaan? Yllättäen 
kaukaisesta sijainnista onkin etua, olemme suhteellisen lähellä 
suuria ”apajia”. 

Barentsin alue voi olla meille pohjoissuomalaisille mui-
naisen Sammon veroinen lähde. Yritystemme koko Poh-
jois-Suomessa on pieni. Samoin jokaisella yrityksellä on 
”oma menestystarinansa”. Kuinka hajallaan olevat yritykset 
saataisiin suunnattua samansuuntaisesti yhteisiä päämääriä 
tavoittelemaan, ei kilpailemaan toisiaan hengiltä? Yksittäisten 
yritysten tuotantokapasiteetti ei riitä tarvittavan volyymin 
saavuttamiseen. Tarvitaan laajaa verkostomaista yhteistyötä 
nimenomaan pk -sektorilla, jotta myös Pohjois-Suomessa 
työnteko olisi arvossaan ja laajuudeltaan riittävää.

Suomen tavoitteet
Pohjois-Suomen kauppakamarit ovat vaatineet viranomaisia 
kiinnittämään enemmän huomiota pohjoisen mahdollisuuksiin. 
Poliitikot ja virkamiehet ovat tehneet jo paljon, mutta työn 
hedelmät ovat vielä kypsymässä. Niitä on mahdollista poimia 
jo Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. 

Pohjoisen ulottuvuuden politiikka on yksi Suomen EU-pu-
heenjohtajuuden painopistealueista. Valmisteilla olevaan uuteen 

Tähän Tietosähkön ilmoitus
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pohjoisen ulottuvuuden asiakirjaan myös Venäjä on sitoutunut. 
Uusi asiakirja ja poliittinen julistus on tarkoitus hyväksyä EU-
Venäjä -huippukokouksen yhteydessä marraskuussa. Pohjoisesta 
ulottuvuudesta tulee EU:n, Venäjän, Islannin ja Norjan yhteistä 
politiikkaa. Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuus 
on tarjonnut suomalaisille yrityksille hankkeita. Suunnitteilla 
oleva liikennekumppanuus toimisi epäilemättä samoin. Toinen 
merkittävä puheenjohtajuuden painopistealue on kilpailukyky. 
Nämä kaksi aluetta yhdistyvät Pohjoisen yritysten tutkimus- 
ja kehitysrahoituksessa. Rahoitusta voitaisiin suunnata juuri 
verkostoitumisen edistämiseen.

Tällä hetkellä Suomi on myös Barentsin euroarktisen neuvos-
ton puheenjohtajamaa. Tässä elimessä korostuu alueellinen ja 
hallitustenvälinen yhteistyö. Puheenjohtajuuden kärkiteemoihin 
lukeutuva talousyhteistyö edistää osaltaan pk-yritysten ver-
kostoitumista. Barentsin neuvoston tukemana Lapin yliopiston 
alainen Arktinen keskus tarjoaa pian entistä monipuolisemmin 
Barentsin alueen yritysten kaipaamaa informaatiota. Maiden 
välisten rajojen kutistuessa tietojen vaihto ja tietoturvakysy-
mykset ovat ajankohtaisempia kuin koskaan.

Jo 70-luvun lopulla perustetun suomalais-venäläisen Man-
nerjalustatyöryhmän tehtävänä on kehittää arktisten alueiden 
ja jäätyvien merien mannerjalustan öljy- ja kaasuvarojen 
hyödyntämisyhteistyötä. Kauppa- ja teollisuusministeriön 
koordinoimaan ryhmään kuuluu keskushallinnon lisäksi alu-
eiden ja elinkeinoelämän edustus. Työryhmä toimii nykyään 
suomalais-venäläisen talouskomission alaisuudessa.

Toimintaan osallistuvat Venäjän federaation energiaminis-
teriö, luonnonvaraministeriö, teollisuus-, tiede- ja teknologia-
ministeriö, kauppa- ja talouskehitysministeriö sekä yrityksistä 
muun muassa Gazprom, Lukoil, Rosneft. Suomen pääorga-
nisaatiot ovat Fortum, telakka- ja meritekninen teollisuus ja 
rakennusteollisuus. Yhteistyöhön osallistuvat myös keskeiset 
tutkimuslaitokset. Toiminnan koordinoinnista vastaa kauppa- 
ja teollisuusministeriö. 

Suomen tavoitteena on tukea Venäjän pohjoisten alueiden 
öljy- ja kaasuesiintymien hyödyntämishankkeita, joilla Suo-
men energiahuolto voitaisiin turvata. Yhteistyön tavoitteena 
on myös kehittää koillisväylän alueen öljyn ja kaasun vienti-
kuljetuksia ja muita palveluja. Lisäksi sillä tuetaan Suomen 
teollisuutta öljy- ja kaasuteollisuuden laitteiden ja infrastruk-
tuurin rakentajana. 

Kauppakamarit muodostavat luonnollisen alustan yritys-
ten verkostoitumiselle. Barentsin alueella onkin yhteistyötä 
kauppakamarien kesken. Kun kyseessä on Venäjän kaltainen 
maa, on tärkeää myös viranomaisten tuki yhteistyölle. Heidän 
roolina on huolehtia maiden välisten suhteiden hoidosta ja 
tehdä yritysten esteetön yhteistyö ylipäätään mahdolliseksi. 
Tämän Suomi on pyrkinyt varmistamaan kahdenvälisessä ja 
monenkeskisessä yhteistyössä EU:n, alueellisten järjestöjen ja 
suomalais-venäläisen talouskomission kautta. Barentsin alueella 
tässä työssä pitää olla pitkän aikavälin tavoitteet. Kaikkia työn 
hedelmiä ei ole mahdollista poimia kerralla. 

Pk-sektori   
Tulevien vuosien aikana Pohjois-Suomen pk-sektorin tehokas 
verkostoituminen on yksi tärkeimmistä kansantalouteemme 
vaikuttavista tekijöistä. Esitämme jo alkaneeseen tutkimus- 
ja kehitystyöhön verkostokyvykkyyden edistämistä, jolla 
tarkoitamme verkostoon kuuluvan yrityksen tai organisaation 
kykyä toimia verkostossa 1) prosessipohjaisesti, verkostossa 
suoritettavien toimintojen tehokkaana suorittajana, 2) hallitulla 
ja ammattimaisella tavalla, esimerkiksi sovittuja standardeja 
ja toimintatapoja käyttäen, 3) tietoturvatietoisena verkosto-
kumppanina. Tämä tarkoittaa kunkin yksittäisen verkostossa 
toimivan organisaation oman johtamissystematiikan ja myös 
yhteistoimintaosaamisen kehittymistä. On syytä rakentaa 
toimialakohtaiset yritysten verkostot, joita aluksi käytetään 
koulutuksessa ja valmennuksessa. Yhteistoimintaverkoilla 
on kasvava merkitys, kun varsinaisen tuotannon volyymi 
kasvaa.

Tulevaisuuden avaimet
Kun työ nyt on ”haihtumassa” käsistämme halvan työvoiman 
maihin, niin näköpiirissä on uusia mahdollisuuksia. Barentsin 
alueen toimitusten yhteydessä ei keskustella mistään halpatyö-
voimasta, vaan korkeasta ammattitaidosta ja asiantuntijateh-
tävistä arvostetulla palkkatasolla. Osaammeko valmistautua 
tähän uuteen vaiheeseen tukemalla pieniä yrityksiä ja niiden 
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yhteistyötä? Miten tietoturvatietoisuuteen 
liittyvät asiat saadaan vietyä osaksi yri-
tysten jokapäiväistä toimintaa? Muussa 
tapauksessa tehtäväksi jää todeta, kuin-
ka tuotanto riittämättömän volyymin 
ja yritysten yhteistyökyvyttömyyden 
takia lipuu kohti Itämerta, jopa Keski-
Eurooppaan.  

Ajan vuorovedet
Liike-elämässä hyvät ja huonommat 
vuodet vaihtelevat. Myöskin taloudelliset 
romahdukset ovat edelleen mahdollisia. 
Niistä tuoreessa muistissa on esimer-
kiksi 90-luvun alun pörssiromahdus, 
samoin toinen romahdus hyper-ilmiön 
puhkeaminen vuosituhannen vaihteessa. 
Nyt ollaan opettelemassa e-kirjaimen 
poisjättöä itsestään selvistä paikoista, 
kuitenkin ilman romahduksia. Tieto-
tekniikka sulattaa tämän korostuksen 
itsestäänselvyytenä.

Ehkä aikakausi on vaihtumassa. Tie-
tojenkäsittelyssä ollaan siirtymässä yhä 
pienempiin yksikköihin, jotka ovat aina 
läsnä. Perinteisten tietokoneiden rin-
nalla on mukana pieniä laitteita, jotka 

sieppaavat tehonsa sieltä, missä sitä on 
saatavilla. Uusissa verkoissa ei tarvita 
enää varsinaisia palvelimia. Kuitenkin 
perinteinen Internet tulee säilymään 
”tiedon valtatienä” ja protokollatasolla 
verkot tulevat olemaan edelleen vahvasti 
IP -pohjaisia ratkaisuja. Kuitenkin olisi 
syytä ottaa esille merkittävä muutos: 
varsinaisesta teknologiasta (IT, Infor-
mation Technology) ollaan siirtymässä 
moderneissa organisaatioissa kirjain-
ten IT uuteen tulkintaan (Interactive 
Technology).

Miten suhtaudumme nyt ja tulevaisuu-
dessa globalisaatioon? On väitetty, että 
Suomen kaltainen pieni yhteiskunta ei 
voi muuttaa tai vaikuttaa globalisaation 
suuntaan ja sisältöön; Suomi voi aino-
astaan pyrkiä sopeutumaan muutoksiin 
mahdollisimman tehokkaasti. Tällainen 
väite ja sitä seuraava toteamus tuntuu 
ahdistavalta. Onko meidän vain sopeu-
duttava tuhansien työpaikkojen menettä-
miseen halvan työvoiman maihin. Olisiko 
meidän sittenkin mahdollista löytää me-
nettely purjehtia menestyksellisesti ajan 
vaihtuvissa olosuhteissa?     
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