
Kun pörssikriisi iski suomalai-
seen yritysmaailmaan ja talou-
teen 90-luvun alussa, edeltävä 

kausi oli ollut taloudellista ryntäilyä, 
jossa arvostettiin vain kaupankäyntiä 
ja rahaa. Todellinen tuotteiden ja pal-
velujen tuotantoon liittyvä valmistus-
työ joko hylättiin tai sille ei ainakaan 
annettu arvoa. Kun liiketoiminta kes-
kittyi vain kierrättämään samoja pa-
pereita päivästä toiseen yhä kohoavin 
hinnoin, niin kuplan puhkeaminen oli 
odotettavissa. Jos arvopaperien nou-
sevilla kursseilla ei ollut mitään todel-
lista tuottavaa työtä pohjanaan, niin 
myöskään arvonnousulla ei ollut mi-
tään katetta tukenaan. Tulokset ovat 
olleet kaikkien nähtävillä.

Tietoturva-alalla on ollut samoja 
piirteitä havaittavissa. Kun asia tuntuu 
mielenkiintoiselta ja yksinkertaisen 
helpolta hallita, varsin moni tuntee 
alan omakseen. Alalle perehtyminen 
vaatii vuosien, jopa vuosikymmenien 
systemaattisen työnteon. Vasta sitten 
voi alan syvyys paljastua. Kehitystä 
voidaan nopeuttaa koulutuksella. Kui-
tenkin tuntuu siltä, että opetus ei pel-
kästään riitä, vaan rinnalle tarvitaan 
alan käytännön tekemistä, projekte-
ja. Nopeutuva kehitys tarkoittaa myös 
sitä, että ihmisten on oltava verkos-
tomaisessa yhteistyössä muiden alan 
asiantuntijoiden kanssa.

Kun ihmetellään, miksi uusia tie-
toturva-alan yrityksiä ei synny, niin 
ensimmäinen seikka on se, että tarvit-
tavaa osaamista on liian vähän. Myös 
yritysten määrä kokonaisuudessaan 
on vaatimaton, kriittistä yritysmassaa 
ei synny. Vielä vakavampi seikka on 
se, että tarvittavat tietoturvallisuuteen 
liittyvät palvelut ostetaan muualta. Jos 
ulkopuolinen konsultti käy neuvomas-
sa jonkin turvallisuuden osa-alueen 

suorituksen, niin kyseinen alue saa-
daan toimimaan. Tämä helpottaa ko-
konaisuuden kehittymistä yhtä paljon 
kuin aikoinaan arvopaperien kaupan-
käynti ilman reaalista valmistustyötä. 
Lisäarvot eivät tule tyhjästä.

Rovaniemellä toimiville suurille yri-
tyksille tietoturvallisuuteen ja myös 
koko turva-alueeseen liittyvät palve-
lut ovat tärkeitä. Useissa tapauksissa 
ne ostavat palvelut sieltä, mistä niitä 
on saatavilla. Niille on usein riittänyt, 
että niillä on omaa asiantuntemusta 
tarkistaa se, että tuote tai palvelu täyt-
tää sopimuksessa sille asetetut vaati-
mukset. Tällä tavalla uutta alan asian-
tuntijuutta ei pääse syntymään, tai sitä 
syntyy tarkastajien puolella.

Asiantuntemusta
Tietoturva-alalla on ajauduttu siihen 
tilanteeseen, että ulkopuolelta tule-
va ei tuo riittävästi tukea paikallisen 
yritystoiminnan liikkeelle saamiseen. 
Työ on aloitettava nimenomaan tek-
nisten tietoturvallisuuteen liittyvien 
ongelmien ratkaisuilla. Vain konkreet-
tisella työllä asiantuntemusta saadaan 
syntymään. Kun asiakkaat kokevat, et-
tä he saavat omasta lähiympäristös-
tään osaavaa palvelua, niin palvelusta 
voi syntyä aitoa yhteistyötä, joka voi 
laajentua yhteistyökumppanuuteen. 
Yhteydenotot voivat tiivistyä tasolta 
kerran kuukaudessa jopa päivittäisek-
si vuorovaikutukseksi.

On sanottu, että luova työ vaatii on-
nistuakseen valmistautunutta mieltä. 
Samoin se vaatii yleensä ainakin ri-
pauksen hulluutta. Kun työalusta on 
tekninen, jopa bittitasolla asti, niin 
ongelmia ratkaistaessa syntyy uusia 
vaihtoehtoisia ratkaisuja. Ne voidaan 
työntää syrjään hyödyttöminä. Näin 
voisi olettaa rahan perässä juoksevan 
konsulttiyrityksen tekevän. Sen sijaan 
paikallinen tietoturvaan erikoistunut 
yritys voisi käyttää resurssejaan miet-
timällä, miten käytännön teknologiaa 
rakennettaessa voi syntyä uusia in-
novaatioita. Innovaatiotoiminta vaa-
tii onnistuakseen laajan kentän. Vain 
muutamasta prosentista aloittajia syn-
tyy todellisia menestyjiä. Muut jou-
tuvat palaamaan lähtöpisteeseensä. 
Yrittäjänä toimiminen vaatii aitoa si-
toutumista, asiaansa tai tuotteeseensa 
uskomista, itsensä ”likoon” laittamis-
ta. Työtä vuorotta.

Myös heikkoja signaaleja
Tietoturvallisuudelle on ominaista, 
että eräänä ajanhetkenä tietyillä piir-
teillä on vahva merkitys ja vastaavasti 
on piirteitä, joilla ei ole mitään käy-
tännön merkitystä kyseisenä hetke-
nä. Kuitenkin heikkojenkin signaalien 
jatkuva tarkkailu on tärkeää, sillä jo-
nakin toisena ajanhetkenä samat sig-
naalit saattavat olla ensiarvoisen tär-
keitä. Samoin on tietoturvallisuuden 
tuomien haasteiden kanssa. Yritys-
toiminnan kannalta on tärkeää myös 
tarkkailla, miten nyt tärkeät pohjois-
suomalaiset tietoturvayritykset ovat 
syntyneet.

Esimerkkiyritys 1 syntyi aikoinaan 
yliopiston laboratoriossa suoritettu-
jen tutkimusprojektien kautta. Se ir-
taantui yliopistosta ja jatkoi tutkimus-
toimintaa VTT:n laboratorion yhte-

ydessä. Kun liiketoiminta alkoi tuot-
taa, siitä kehitettiin itsenäinen yhtiö. 
Oleellista on ollut, että se on koko 
toimintansa ajan etsinyt ohjelmisto-
jen ja ohjelmistotuotteiden haavoit-
tuvuuksia ja heikkouksia ja pysynyt 
tällä kapealla alalla. Ainoastaan toi-
mintakenttä on laajentunut koko maa-
ilman käsittäväksi.

Esimerkin 2 yritys syntyi myös yli-
opiston sisällä. Jälleen sille on omi-
naista varsin kapea toimintaympä-
ristö. Se tuottaa mobiiliohjelmistojen 
testausjärjestelmiä globaaleihin toi-
mintaympäristöihin. Jos esimerkki-
yritys 1:n tuotannosta menee vientiin 
yli 80 prosenttia, niin jälkimmäisen 
yrityksen markkinat ovat kansainvä-
liset yli 95 % osalta.

Esimerkkiyritys 3 perustettiin aut-
tamaan pohjoissuomalaisten pk -yri-
tysten normaaleja tietotekniikkaan 
liittyviä ongelmia, esimerkiksi talous-
hallinnon alalla. Toimittuaan lähes 
kymmenen vuotta sen osti suurempi 
kotimainen yritys, jolla oli pulaa verk-
koihin ja mobiiliin tietoliikenteeseen 
liittyvistä tietoturvaa hallitsevista asi-
antuntijoista. Kaupan jälkeen se on 
suunnannut toimintansa puhtaasti 
tietoturva-alle ja tukee toimintansa 
ohella pääkaupunkiseudulla toimivaa 
omistajayritystä. Yritys edustaa laajaa 
teknistä tuotevalikoimaa virustorjun-
taohjelmista palomuureihin. Se tuo-
tannosta arviolta 30 prosenttia menee 
vientiin. Oleellista kullekin on ollut, 
että niillä on ollut ”suojattu vaihe” jul-
kisten tutkimusta harjoittavien orga-
nisaatioiden läheisyydessä. Mitä ka-
peampi niiden tuotanto on ollut, sitä 
terävämpi on niiden kärki ollut. Kan-
sainvälisillä markkinoilla tarvitaan ni-
menomaan kaikkein terävintä suoma-
laista tuotantoa.

P ääsin tässä juttelemaan viisi-
kymppisen kaverin kanssa. Hän 
menettää Kemijärven tehtaan 

loppuessa työpaikkansa. Palkkaa 
maksetaan näillä näkymin ensi ke-
sään saakka, mutta sitten rahantulo 
loppuu. Mies tietää, että näillä palki-
silla ei ole helppo kehittää itsellensä 
toista leipätyötä.

Surullisinta oli kuulla, miten kaveri 
sai tietää siitä, että pitkään jatkunut 
työsuhde on päättymässä. Tapa oli 
lähes karmaiseva, kun ottaa huomi-
oon, minkä suuruusluokan asiasta on 
kysymys.

Mies uskoi, että tehtaalla kaikki on 
hyvin. Näin hänelle oli vakuutettu 
vain hieman aiemmin. Ei ollut mitään 
syytä olla uskomatta. Mutta se usko 
mureni hetkessä, kun asioiden oikea 
laita selvisi.

Kaveri tuli nimittäin rautakaupasta 
autoonsa, kun pommi putosi. Hänen 
oma poikansa kertoi, että oli kuullut 
juuri radiosta, että tehdas lopetetaan. 
Poikakin ymmärsi, mitä se heidän 
perheensä kohdalla merkitsee.

Tämä samainen kaveri on tehnyt 
melko pitkän työuran yhtiön palve-
luksessa. Ensin hän ahersi metsurina, 
mutta kun metsätalouden murros toi 
koneet savotoille, jouti mies mennä.

Hän ei kuitenkaan katkeroitunut, 
vaan kouluttautui uskollisesti saman 
yhtiön tehtaalle töihin. Kymmenen 
vuoden aikana hän ehti tehdä mo-
nenlaista. Ja päivittäistä työmatkaa-
kin kertyi Sodankylän ja Kemijärven 
väliltä yli kaksisataa kilometriä.

Nyt tuo mies kuuli omaan autoon 
tullessaan, että sai mennä. Asia val-
keni hänelle hetkessä, mutta syyt 
tilanteeseen jäivät epäselviksi. Niin 
ne saattavat jäädäkin. Pörsseistä pu-
hutaan ja puupulasta, Venäjän puun 
kalleudesta ja tuotantokustannuksis-
ta. Hänen hätäänsä nuo puheet eivät 
kuitenkaan lievitä.

Häneltä meni leipä.

En ruvennut tarkemmin kyselemään, 
tunsiko mies katkeruutta. Ajattelin 
kuitenkin itsekseni, että lupa sellai-
siin tuntemuksiin kyllä on olemassa. 
Sen luvan antoi yhtiön johto, joka il-
moitti, että mies on panoksensa anta-
nut ja saa nyt mennä.

Jos jotakin lohduttavaa voisi ka-

verille avuksi kaivaa, niin eipä ole 
paljon löydettävissä. Lohdutuksek-
si ei voi laskea sitäkään, että monille 
muille sanottiin samalla tavalla. Jolla-
kin saattaa tilanne olla vielä vaikeam-
pi. On mahdollista, että joku joutuu 
muuttamaan sieltä, missä haluaisi 
aina asua.

Vakinaisen työpaikan menetys on 
niin raju isku, että toipuminen kestää 
kauan. Tilannetta on vaikea käsittää, 
kun kuitenkin tehtaan sanottiin tuot-
tavan. Miksi lypsävä lehmä teurastet-
tiin. Pörssien ja markkinavoimienko 
takia ja siksi, että jossakin jää viivan 
alle jotakin kuitattavaa.

Vaikka en ole ollut silloin vielä La-
pissa, voin kuvitella, millaiset mieli-
alat vallitsivat, kun tehdasta puuhat-
tiin. Syntyi eräänlainen talkooliike, 
joka tiesi, että tämänlaisesta myllystä 
Kemijärven seutu ja koko maakunta 
saa yhden eteenpäintuuppaajan. Ja 
mukaan lähtivät silloin myös poliiti-
kot, jotka ymmärsivät, mitä on alue-
poliittinen ajattelu.

Nyt sitä ajattelua ei tunnusta enää 
kukaan. Ainakin siltä tuntuu.

Tuo kaveri ei kuitenkaan antanut pe-
riksi. Hän pohti jo ääneen metsäalan 
muita työpaikkoja  tai leipäpuuta kai-

voksella. Se vaatii kuitenkin koulu-
tusta eikä yli viisikymppisen ole enää 
niin helppo pulpettiin istua.

Tuolla kaverilla on juuri nyt paljon 
kohtalotovereita. Monissa perheis-
sä mietitään, mitä nyt. Heitä ei kovin 
paljon kiinnosta yhtiön edustajien 
puheet puupulasta ja eteläisempien 
tehtaiden raaka-aineen saannin tur-
vaamisesta. 

Heitä ei kiinnosta sekään, ratkeaa-
ko tullikiista Venäjän kanssa.

Heitä kiinnostaa nyt yksinkertai-
sesti se, miten tästä eteenpäin.

Heidän mielestään lappilaisen 
työntekijän leipä on yhtä arvokas 
kuin etelämpänäkin. Kun ottaa ”kas-
vuolosuhteet” huomioon, se voi olla 
vielä arvokkaampi.

Mutta yhtiössä oltiin sitä mieltä, 
että juuri nämä työntekijät saivat nyt 
mennä, jotta muiden leipäpuu suu-
remmissa yksiköissä pysyisi pystyssä.

Kun kaveri lähti kävelemään, en 
osannut muuta kuin toivoa hyvää jat-
koa hänen elämäänsä. Keinoni olivat 
vähäiset, mutta se johtuu siitä, ettei 
minulla ole yhtiön osakkeita eikä ää-
nivaltaa.

Ilman äänivaltaa on turha ruveta 
parkumaan. Mutta kirjoittaahan aina 
voi.

MAUNO A. VIRTANEN
mauno.virtanen@lapinkansa.fi 
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Valtaa maakuntiin
Lapin läänin maaherra Hannele Pokka on 
tuonut - jälleen kerran - esille ajatuksen, että 
Lapille annettaisiin samankaltainen autono-
minen asema kuin Ahvenanmaalle, kirjoittaa 
Savon Sanomat.

Ahvenanmaalaisten itsemääräämisoikeus 
pohjautui aikanaan kansainvälisiin sopimuk-
siin ja eri yhteyksissä on tullut ilmi, että he 
haluaisivat vieläkin itsenäisemmän aseman 
Suomen yhteydessä.

Lapilla on maakuntien joukossa keski-
määräistä vahvempi sisäinen yhteishenki, 
identiteetti. 

Lapin väestö on sinällään hyvin monenkir-
javaa, mutta syrjäinen sijainti ja pitkät etäi-
syydet etelän valtakeskuksiin ovat opetta-
neet sen luottamaan itseensä ja ennen kaik-
kea puolustamaan itseään ”lannan miesten” 
epäilyttäviä aikomuksia vastaan.

Maaherra Pokan esitys tuskin toteutuu 
tässä ja nyt. Se on kuitenkin tarpeellinen sy-
tyke jatkamaan keskustelua maakunnallisen 
itsehallinnosta.

Rohkaisevaa viestiä 
lasten raiskaajille

Taas kerran on noussut kohu tuomioista. Ta-
petilla on lasten seksuaalinen ”hyväksikäyt-
tö”. Oikeampi termi olisi selkokielisesti pa-
hoinpitely. Raiskaus on ”erittäin julma teko”, 
kuten toimittaja Riitta Vainio Hesarissa totesi, 
kirjoittaa kolumnissaan Satakunnan Kansas-
sa lehden entinen päätoimittaja Erkki Teikari.

Vuoden 2006 tilastojen mukaan törkeitä 
hyväksikäyttöjä tuli ilmi toistatuhatta, joista 
puolisataa oli suoranaisia raiskauksia tai tör-
keitä yhdyntään pakottamisia.

Kuohuttavan päätöksen teki Kauhajoen 
käräjäoikeus, joka päästi 17-vuotiaan pojan 
eli nuoren miehen kahdeksanvuotiaan ty-
tön raiskauksesta ja törkeästä seksuaalises-
ta hyväksikäytöstä vuoden ja 10 kuukauden 
ehdollisella.

Usein piina on pitkäkestoista. Siinä lapsi 
on satimessa.

Muut lehdet

N okia on kvartaalitalouden ja kyl-
män kapitalismin lakeja noudat-
taen päättänyt sulkea Bochumin 

matkapuhelintehtaan Saksassa ja siirtää 
tuotannon Romaniaan.

Saksalaisten vastalauseet, mielenosoi-
tukset ja boikottiuhkaukset ovat saaneet 
tukea korkealta valtiolliselta tasolta, 
muun muassa Saksan liittokansleri Ange-
la Merkeliltä ja jopa EU:n komission pu-
heenjohtajalta José Manuel Barrosolta.

Heidän, kuten myös noin 2300:n työ-
paikkansa menettävän ihmisen reaktiot 
ovat ymmärrettäviä.

Nokian ratkaisu antaa vähintään sa-
manlaisen aiheen ihmettelyyn kuin Stora 
Enson päätös Kemijärven tehtaiden sul-

kemisesta. Kumpikin tehdas on hyvässä 
kunnossa ja tekee kelvollista tulosta.

Lähimmät kuukaudet ja vuodet näyt-
tävät, oliko Nokian ratkaisu järkevä vai 
paha virhe, jolla se sai turhan tahran kyl-
keensä ja samalla yhden markkina-alu-
eensa ihmisten vihat niskoilleen.

Vastalauseet ovat ainakin olleet anka-
rat, mielenosoitukset näyttävät ja suru 
merkittävän työnantajan karkaamisesta 
katkera.

Nokialla on vielä hyvä nimi ja maine 
maailmalla. Ylimielisyys ja kylmyys, jotka 
Bochumin tapaukseen vääjäämättä ja ai-
heellisesti yhdistetään, eivät valitettavasti 
ole omiaan kasvattamaan kännykkäjätin 
kansainvälistä mainetta. Päinvastoin.

Bochumin kyynelet

a Heitä kiinnostaa nyt 
yksinkertaisesti se, 

miten tästä eteenpäin.

Kolumni

Työ

a Vain muutamasta 
prosentista aloittajia 

syntyy todellisia menestyjiä. 
Muut joutuvat palaamaan 
lähtöpisteeseensä.

Alakerta

Tietoturvayrityksiä syntyy 
vain teknisen työn kautta

JORMA KAJAVA
Kirjoittaja on tietoturva-alan tutkimusprofessori Lapin yliopistossa.

K emijärven sellutehtaan mah-
dollinen sulkeminen on val-
tava isku Itä-Lapille ja koko 
maakunnalle. Jos tehdas hil-
jenee, ei kaikkia seurauksia 

vielä pysty arvioimaan kukaan. Kahden-
sadan työntekijän työpaikan menetyksen 
lisäksi lopettaminen koskettaa jopa tu-
hansia maakunnan ihmisiä. Se kouraisee 
kovasti koko aluetaloutta.

Ei ihme, että eri tahot ovat ruvenneet 
kantamaan tulevaisuudesta huolta. Yk-
sittäisten ihmisten lisäksi kärsijöinä ovat 
alueen kunnat, joiden taloudellinen ti-
lanne ei tähänkään mennessä ole kovin 
kummoinen ollut. Työttömyystilastoissa 
tehtaan hiljeneminen näkyy hyvin pian ja 
tilalle on vaikea uutta kehittää.

Valtiovallan taholta puhutaan kaiken 
aikaan jälkihoitoon liittyvistä toimista. 
Nämä on ainakin toistaiseksi mitoitet-
tu aivan liian pieniksi. Lapin yliopiston 
sosiologian professori Asko Suikkanen 
muistuttaakin, että 20-30 miljoonan ra-
hasumma saattaa osoittautua ”pelkiksi 
suolapähkinöiksi”, kun alueen tulevai-
suutta ratkotaan.

Suikkanen hakee käyttökelpoisen ta-
son hyvityksille sellutehtaan perustamis-
vaiheista 1960-luvulta. Silloin alueelta, 
muun muassa kunnilta, kerättiin tehdas-
ta varten 200 miljoonaa silloista mark-
kaa. Kun summa suhteutetaan nykyai-
kaan, on korjaaviin toimenpiteisiin lupa 
vaatia kohtuullinen määrä euroja.

Jälkihoidolla on jo sanana hieman ikä-
vä kaiku. Pahimmillaan riittämättömät 
toimet voivat muuttua saattohoidoksi ko-
ko alueelle.

Kemijärven tehtaan lopettamispäätös-
tä ei edelleenkään voi ymmärtää. Yhtiön 
esittämät perustelut ovat osoittautuneet 
kestämättömiksi. Jos tehtaalle nyt annet-
taisiin edes jatkoaikaa, ei vaikeaa jälki-
hoitourakkaa tarvitsisi suunnitella.

Kun suunnitteilla oleva tehtaan sulke-
minen uhkaa metsätalouden merkittävää 
alasajoa pohjoisessa, pitää myös poliitik-
kojen tarttua tilanteeseen eri tavalla kuin 
tähän mennessä on tehty. Metsäteolli-
suutta kaventavat toimet voivat pahim-
millaan merkitä alan teollisuuden hiipu-
mista koko maassa.

Tällaisten tapahtumien yhteydessä 
unohtuu usein tärkein eli ihminen. Jos 
tehdas hiljenee, saa se aikaan inhimillis-
tä hätää niiden keskuudessa, jotka sieltä 
ovat toimeentulonsa saaneet. Ratkaisu ei 
tee kipeää vain työntekijöille, vaan myös 
heidän läheisilleen. Monen turvallinen 
elämä järkkyy.

On epäilty, että nyt meneillään oleva 
kehitys kielii siitä, että Lapille on jyvitet-
ty entistä selvemmin vain matkailun ja 
raaka-ainevaraston rooli. 

Matkailualan sesonkiluonteisuus ja 
esimerkiksi kaivosten eliniän rajallisuus 
ovat kuitenkin asioita, joiden vuoksi poh-
joisessakin pitää pystyä säilyttämään 
mahdollisimman monipuolinen elinkei-
norakenne. Jos puuhun perustuva tuki-
jalka pettää, silloin ollaan lähes yksin-
omaan suhdanteiden varassa ilman kes-
tävää kasvua.

Lappi tarvitsee jokaisen täällä olevan 
työpaikan. Supistamisen ja jälkihoidon 
sijasta pitää pystyä rakentamaan kaiken 
aikaa myös uutta.

Lappi tarvitsee jokaisen työpaikan. 
Supistusten sijaan on rakennettava uutta.

Jälkihoidon tulokset
voivat jäädä 
vähäisiksi

Pääministeri Matti Vanhasen vas-
taanottama lahjoitus ohjelmistojätti 
Microsoftilta on herättänyt  pohdintaa 
lahjan luonteesta ja motiiveista. Selvää 
on, että Microsoft ei tehnyt näyttävää 
mediatemppuaan hyvää hyvyyttään, 
vaan vahvistaakseen hallitsevaa mark-
kina-asemaansa ja vaikuttaakseen oh-
jelmistoalan kehitykseen Suomessa.

Samaan aikaan kun Suomi viestitti 
pääministerinsä kautta tyytyväisyyt-
tään markkinajohtajan kanssa teh-
tävään yhteistyöhön, EU-komissio 
käynnisti uudet tutkimukset Micro-
softin käyttämien kilpailukeinojen 
lainmukaisuudesta. Jo viime vuonna 
EU-tuomioistuin vahvisti Microsoftin 

saaman tuomion markkina-aseman 
väärinkäytöstä.

Uuden tutkinnan kohteena on lo-
giikaltaan sama kilpailukeino, jota 
Vanhanen kommenteissaan kiitteli. 
Microsoft tarjoaa osana käyttöjärjes-
telmäänsä ja palvelinohjelmistoja oh-
jelmistoja, joita aiemmin ovat tarjon-
neet riippumattomat ohjelmistoyhti-
öt. Käyttäjille ilmaisilta näyttävien uu-
sien ohjelmistojen ja palvelujen avulla 
käyttäjät sidotaan entistä tiukemmin 
vain Microsoftin tuotteissa toimiviin 
teknologioihin ja markkinoilta siivo-
taan kilpailijat pois.

Tätä laajasti kyseenalaistettua kil-
pailumallia Microsoft pyrkii käyttä-

mään nyt Suomessa pääministerin 
mandaatilla. Koska toimintamalli 
johtaa kilpailun rajoittumiseen, se on 
suomalaisen ohjelmistoteollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta vahingollinen 
ja koituu loppujen lopuksi myös ohjel-
mistojen käyttäjien päänsäryksi.

Julkisen sektorin IT-ammattilaiset 
ministeriöissä ja kunnissa ovat viime 
vuosina törmänneet ongelmiin, joita 
huonosti toimiva kilpailu ohjelmisto-
markkinoilla synnyttää. Riippuvuus 
yhdestä toimittajasta on johtanut kar-
vaisiin pettymyksiin, kun kilpailutus 
ei onnistu eikä innovatiivisia, edulli-
sempia ja toimintaa tehostavia ratkai-
suja voida ottaa halutusti käyttöön.

Valtiojohdon tulee toimillaan ja 
viesteillään puolustaa avointa kilpai-
lua ja innovatiivisuutta ja tukea siten 
uusien nokioiden syntymistä. 

Globaalien mahtimiesten rinnalla 
poseeraamisen sijaan tämä tarkoittaa 
kilpailua edistävien hankintapäätös-
ten rohkaisemista ja kriittistä suhtau-
tumista monopolistisiin ja laittomiin 
kilpailukeinoihin. Suomi ei ole IT-alan 
banaanivaltio eikä sitä sellaiseksi pidä 
tehdä.
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