infoffi$ssa?
merikkalainen
sosiologi
Suomion noussutkansainviiliseksi
esimerkiksi
DanielBell (1919-)esittietoyhtei
sku
n
n
a
n
keh
iniim
i
sessti.Tam
d on ehkci
ti I 960-luvullakolmivaisokaissutmeidtitpcicinel
emciiin, ettii "enemmdn
heisen yhteiskuntien
kehitvksennrallin.En- samao merkitsee
Iisriiintyvtiiihyvinvointia".Tietoyhsimmaiseniivaiheenaon esiteollitei skuntoa koskevassokesku steIussavoidaan
nen yhteiskunta,
sittenteollinenyhku itenkin hieman eri Iii htd kohdi stapAiityA eriIaisiin
teiskunta ja lopuksi palveluyhteistuloksiin.
lnterneton vain viestinntinvaline
kunta.
(medium),seei sinrinsaluo mitciiin.
LiikkeenjohdonasiaptuntijaPeter Drucker(l909-)kir.loinijo vuonna l 959 "tietotyontekijoista".
Henen
osMoA.wilo
mukaansatieto voi olla yksituotannontekijdmuidenjoukossa.Palveluyhteiskunnankesiteenjatkoki tulikin 1970-luvulla"informaatioyhteiskunta".Nimityssai alkunsaTokion
yliopiston tietokoneprofessoriJoneji Masudanjohdolla toimineen
japanilaisen
komitean(1972)mietinnonnimesta.
KasiteftatasmensivdtamerikkalaisetMarc Poratja Edwin B.Parker
(1975, 1977) Heidiin suorittamansa
amerikkalaisen
elinkeinorakenteen
selviryksenmukaanteollisuusmaat
olivat siirtymassaaineen tydstiimisesta informaation kiisittelyyn. "lnformaatioyhteiskunnan"
tai "tietoyhteiskunnan"kdsitejuurtui ylei
seenkielenkiyn66n.Espanjalainen,
nyt Yhdysvalloissatyoskenteleva
Manuel Castells(1942-)kAyft;ianimitystaverkostoyhteisku
nta.

Tietoyhteiskunnan
ennusteet
Yhteiskuntienkehitystdkoskevissa
nykyaikaisissa
futurologianselvityksissii pyrit66n yleensJ haarukoimaan vaihtoehtoisistatulevaisuuksista.Tietoyhteiskuntaa
koskevassa
keskustelussa
on kuitenkinerityisesti Suomessapysiihdyttyyhteen najota mantranlaillatois"Tiimdn ndkemyksenperustana
kemykseen,
tellaan.
on ajatus,en5 tietoarvojentuotanto
Sen rnukaantietoyhteiskuntaja materiaalistenarvojen tuotannon
jotenkin sijastaon liikkeellepanevavoima
sen luomaverkoftuminen
automaattisesti
luovat informaatio- yhteiskunnanmuotoutumisenja
talouden,jonka ytimenii olisi luo- kehityksentakana.Tietoyhteiskunta
vuus. Kyseessi on erddnlainen antaa jokaisellevapaudenasenaa
jossa yl(silollisettavoitteetosanaitsensd
idealisoitutietoyhteiskunta,
ja niiin ehkdsyntyy
kansakunnanongelmat ratkeavat toteuttamisessa,
verkotumalla ja tietoja kdsittele- maailmanlaajuinenuskonnollinen
miillti.Ndkemyksenalkuunpanijoita herdtys,joka ei perustuuskoonylijumalasta,
edustiYonejiMasuda:(TheInforma- luonnollisesta
vaankun1980):
tion society,Tokio
nioitukseenja noyryyteenihmisen
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erilaisiaja keskenSSn
useinerittain
ristiriitaisia
Daamiidri:i.
Alkuperiinen tietoyhteiskunnan
miiritelmii tarkoitti siis sita, efte
ty6llinen tyovoima kdsinelee aineen sijastainformaatiota.Kuitenkin kaikki tyd edellyrtaainformaapiirtion kiisittelyii,onkeinotekoista
tiiii rajajohonkinkohtaan.
Joillakin
vanhoillakasityoammateilla
voi olla
vuosienoppimisprosessi
takanaan,
mutta joku "informaatiotyolainen"
voi saadaparin viikon koulutuksen.
Verkostako toimeentulo?

Useat teoreetikot ovat selittaneet,
etta informaatioon sikiilipoikkeuksellista,en5 sire voi vapaastijakaa
muille eikd kukaanmeneti mitddn.
jiilkeeninformaatio
Jakamisen
olisi
sekaantajallaetta vastaanottajalla.
Druckerinndkemyson paremmin
vastannuttodellisuunajo vuosisatoja.Viimeistaankirjapainonkeksimisen mydte informaatiostatuli
teollinentuotannontekije.
Toisaalta"vapaan informaation"
kannattajatkinolivat tavallaanoikeassa.lhminen on sosiaalinen
olento,jonka tarkeinlajiominaisuus
on symbolinenviestintii.Sosiaalisessa kanssakaymisessii
informaatiosta
saanaatodellatulla "yhteisomistusta".Tosinsiinikin informaatioonliittyy paljon aineettomia palkkioita
kuten sosiaalisen
suhteenyllSpitoa,
tunnustustatai vallanhankkimista
ja kajyttoa.
Nykyiseentietoyhteiskuntaan
sovellettuna informaatiostaon tullut
hyvin kaupallinentuote, jonka on
tijyteftava samat markkinaehdor
kuin mitii aineellisilla
tuotteillaon.
ja ihmiskunnankoo- Pelkkiiverkossaristeily voi tuoda
henkisyyden
tun viisauden
edessd
..."
viihdetti tai hy6tya,mufta seei valttiimiittii luo paljon Vopaikkoja.ValInformaatiotalous?
litseeselviistivirheellisiiikuvitelmia
Raadollisessa
todellisuudessa
ihmis- siita, miten informaatiotavoidaan
kunta ei valitenavastitoimi niiiden tuotteenamyydii,eli mist6tyollinen
kauniidenperiaatteiden
mukaisesti. tyovoimasaapalkkansa.
Niikemyslahtee siita kaynapymislhmisen tietojenkiisittelynkyky
tieteellisestioudosta kisityksestS, on hidasja rajallinen,kielrak5siteletta tekninenkehitysvaikuttaisiih- liiin 10-15 binib sekunnissa.
Hahmisenperusolemukseen.
lhmisetja mojen kiisittelyon eritt6innopeata,
ja yhreiskunransa mutta jos hahmoissaon ymm5rtii
heidanyhteisOnse
ovat kovin erilaisiaja tavoittelevat mistevaativaatietoa,seon kasitelt;-

ve aivojenhitaassakielikeskuksessa.
Syodiija juoda voi vain rajallisesti, Liinsi-Euroopan ICT-markkinoiden tuoteryhmien kasvu (%\ 2002-2003
samoininformaatiotavoi kiisitellS
vainrajallisesti.
Meilldon monenlaipuolustusmekanissia psykologisia
meja,joilla epamiellyttavia,
meille
t-r
f I
hyodytt6mietai ylikuormitustaai,
I
heuttaviatietojatorjutaan.
.2001
Kasvaako informaation
tuotanto?

jatkin.Erassyrjaytymisen
perustaon
ikii,kyse ei siis ole valflamattaammanitaidosta.
Mistii palkka saadaan?
On vaikea ymmartae vaitend,etta
merkitsisierityisestietoyhteiskunta
ti luovuudentaloutta.Mite todella
uufta on esimerkiksisyntynytviime
(ohvuosinatietokonesovelluksissa
jelmissa)?
Uudetversiotovat useimmiten vain entisen lammitysta
houkunelemiseksi.
Ohasiakkaiden
jelmistopuolenmarkkinoidenkasvu
vuonna 2003 oli Ldnsi-Euroopassa
vain 1,4 o/o.
Tietotekniikanlaineiden kehirys
on puolestaanollutjatkuvaaentisten laitteidensuorituskyvynlisdiinrymistaja sen mukanaantuomia
Vuonuusiakeyrtdmahdollisuuksia.
tietokonena 2003 Ldnsi-Euroopan
markkinoillaoli 6,1 o/oja viestintii-4,4Vokasvu.
tekniikassa
Milleja misteverkostoonkytkeytyneet kansalaisetel;v;t ja saavat
palkkansa?
Mita luovat organisaatiot myyvat,kun niidenpitiiisikorvaorganisaatioita?
ta teollisia

Informaationtuotantoaei voi jatkuvastilisatasiten,etta se voisity6llista;i tydvoimaakannattavasti.
{
Inter
I
netininformaatiokaupasta
saatuko.
-10
kemus osoittaa,ett; ihmiset ovat
IcT-laitteet
Pehmo
lT-Dalv€lut
Koko ICT
valmiitamaksamaanviihteest;,tieI-dhde:EITO
toaineson saatava
ilmaiseksrVallitsee myos kasitteellist;
IT-dan ty6ttdmyysrste (7o) Snomessal9t9-2003
ep5selvyytt;siita,mitii "tietoteollio/o
suus"oikeastaansisiiltiiii.Esimerkiksi Nokian p5etuotteeteiviit ole informaatiota,vaan leollisestituotetjoilla informaatuja teknisii laitteita,
tiota siirretaenpaikastatoiseen.Toki
ja tuotantuotteidensuunnittelussa
nossaon vahva informaatiopanos.
mutta asiakasmaksaalahinniiaineellisesta
tuotteesta.
Vuosina 1980-2000 Suomen
Kiina-ilmiti
joukkoviestinndn
osuus tyollisest!
tydvoimastakansantaloudestamme
PresidenniClintonin hallinnontyoon pysynytvain hiemanyli kahtena
ministeriRobert Reichkiinnitti(ClO
0
prosennina. Joukkoviestinniinhiin
Winter 2003)huomiota
Magazine,
1991
1993
L997
1999
200L
luulisiolevantyypillisinta
informaaPuoty6paikkojenulkoistamiseen.
jr fietotekniihtr
Libtet:
Tilstok6kns
tiiflo
trotaloutta.Painoteollisuudesta
on
len miljoonantydpaikanlasketaan
kadonnutsuuri madr5yrityl<siiikuldhimsiirtyvdnulosYhdysvalloista
Linsi€uroopan tietotekniikan markkinoidenkasvu 1995-2003
ja kuvalaitoksia.
ten kirjapainoja
mdn viidenvuodenaikana,ja seu'l
Sihkoviestinndntydpaikkojenliraavan 5 vuoden aikanaulkoistuksa:intymistarajaavattoisaaltakansienmeareon jo yli 3 miljoonaa.Ver
sainviilinenohjelmatarjontaja toi
kottuminen on hiinen mukaansa
ja halsaaltaviestintatekniikan
automaatehnWentistanopeammaksi
tion seurauket.Esimerkiksi
radio-ja
vemmaksivalvoaetatyota.
televisioohjelmientekniseentuotReicharvioi kuitenkin,efie tietotamiseentarvitaanyhli vdhemmdn
turvan puute saattaaolla yksiohjelihmistyovoimaa.
Vuoden 2000 jaletary6nhidastajia.
mistokehityksen
keinen kehitys niyniiisi silte, er:i
mainitse,
ettasaHanei kuitenkaan
joukkoviestinta
vShentdi vakinaista
ma pelko rajoittaajopa yrityksiensija alallaon ylikoulutyovoimaansa
siisen verkkotyoskentelyntehoa.
rusta.
jAsenetpelk;5vettoaOrganisaation
Informaatioyhteiskuntaan
siirtysaaltavalvontaaja toisaaltasita,etminenei ole siislisiinnytjoukkoviesteiv;t he saatunnustustaomistapatinnan ryollisentyovoimanosuutta
noksi5taanryhmiityossa.Verkosta
r95 1995 gn 9X 1gr9 2000 2001 2002 2003
kansantaloudessammel
Samoinon
on heloooomia toistenideoita.
Llhdc: EIIO
keynyttietotekniikantyopaikkojen.
"Kiina-ilmi6ssd"
ei ole kyse vain
lT-ammattilaisten
keskuudessa
on
teollisten (aineellisten)tuotleiden
melkolaajaaty6n0myyna.Suomes- loudessatietystiaineellisten
halvantuotannonmaitai ai- markkinoiden
kehityson ollutsuun- siirtymisestd
sa lT-alanty6ttomyysasteon pit- neettomien tuotteiden menekki. nilleen samanlainenkuin tietotek- hin - kutenKiinaan
ja Intiaan.
Amekddnseurannutyleisidsuhdanteita. Vuodesta 1996 lahtien vuoreen niikassa(lCT=lnformation
Wired-lehden
helmikuun
and Com- rikkalaisen
Vuodesta2000 lahtienalan tyotto- 2000 saakkaLdnsi-Euroooan
tieto- municationTechnology).
numerossa2004 kuvataan, kuinka
myysprosenttion uudelleen hie- tekniikanmarkkinatkasvoivatjoka
ManuelCastellsin
mukaaninfor my6s Yhdysvaltainohjelmistotuoman lisiiiintynyt,
vaikkayleinentyot- vuosi.Kasvunhuippu (14,506)oli maatiotekniikka
ei sinins5luo tyot- tanto (pehmo,software)on siirtytomyysasteon pysynyt ennallaan. vuosi 2000.Sitten 20oGluvullaon t0myyna,muna i nformaatiotaidois- m5ss6lntiaan.Viidelldamerikkalai^
Vuonna1997yleinentyottomyysoli tapahtunutkasvunromahdus.
jiianeetvoivatsyrjay- sella tietokoneyritykselliion jo yli
ta osattomaksi
12,7o/o,mutIa
lT-alalla
3,270,eli eroa
palve
Vuonna2001markkinoiden
kas- rya tyovoimasta.
Veiteon ilmeisesti 40 000 ohjelmistohenkilo6
oli 9,5%.Vuonna2003yleinenty6t- vu oli hiemanplussanpuolellaeli vain ouoleksitona. Viime vuosien luksessaan
Intiassa,ja maerekasvaa
tomyysoli 9 % ja lT-alalla4 ok,eroa '1,37o,mutta vuonna2002oltiin mii- kehitysSuomessa
on osoinanut,et- nooeasti.Artikkelinmukaanarvelsiis5 o/0.
ja samoinvuonna ta tyovoimastavoivat syrjdytyiipit- laan vuonna 2007 liihes puolet
nuksella(-3,5o/o)
TyollisyydenmdiriiS markkinata- 2003 (-1,2 0/o).Viesrintatekniikankille koulutetuttietot€kniikanosaa- U5A:n ohjelmistotehtavistdsynty-
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kdyntikinon.Etakaupassa
kuin tiedontuottaon vaikea 16ja luonnontieteissi
sijalleI 2,kun massasuhteessa
tutustuatuotteisiintarkemmin.Li- esimerkiksi
tieteissa jien maeraja heidantuottavuutensa
humanistisissa
tuottamisenmaard
saksihuijaustenja petosten mah- oltiin neljdnnellii ja yhteiskunta- kasvavat.Tredon
ja kannattavamenekki eivdt ole
dollisuus
on suurija kuluttajansuojatieteissakuudennella
sijalla.
monastiolematon.
vilftiimiiftii samaasia.
mukaan Luovuus ja verkottuminen
Suurinosa tyostaainpalkkaasaa
Englantilaisen
laskelman
on kadonennen vuotta 2003 etiikauppaaoli Tietoyhteiskunnan
luo- neistapankkivirkailijoista
kuvauksissa
kaynanyi noin 20 % tietokoneen vuusja verkottuminenliitetaanta- nut.Asiakasirsesyolte:i[iedottietoomistajista.Vuonna
yhteen.Verkottumisella
2003noin puo- vallisesti
on koneilleja maksaaitse tietokoneeslet oli ainakinkerransuoriftanuteta- toki tunnetut etunsa,mutta se voi taan aiheutuvatkulut.Tietotyo on
tyoostoksen.
Suosituinkohdeoli mat- olla myospahimpialuovuudenes- pankeissahavinanytpalkallista
Sama
kailu-ja lomakohteet,sinen padsy- teitA.Innovaatiotaon tutkittu ilmiG ta,ei luonut uuna ryollisyyttij.
lippujen,
kirjojen,
lehtienja oppima- nAvuosikymmenien
ajan,ja ryhmii kehityson ollut monilla muillakin
teriaalinostaminen.Nimi tuotteet sekii yhteistyollSon osoitettu ole- tietotyonaloillakuten postr ja tele
myynti-,mainos-,matsopivatkinetakauppaan,mutta ta- van sek5 myonteisiaefta kielteisi; toiminnassa,
varoiden toiminaminen on vai- puolia.Ryhmdtyonsosiaalinen
pai- ka-ja vakuutusaloilla.
vanIntiassa.Maassa
tiedetaantieto- keampaa.Alalta putosi vuosina ne on selvestiosoitettuyhdeki paIekniikanhuippuosaamista
olevan 2000-2002paljonhuonostitai epa- himmistauusienideoidentappajak- KSden taidot
joka on vain 10-20o/o rehellisestihoidettujayrityksiii,
palkkatasolla,
mikii si.Verkottuminensaattaaaiheuttaa Tiedon tydsteminenn5Ftee nykypalkoista. on lisannytluottamusta.
Yhdysvaltain
painet- iian olevanarvokasta,mutta kdden
vastaavista
luovuuttaestavii2i
sosiaalista
Kunsektilaitteideneftii ohjelmistoHarrasteena
Eta-aanestylGellii
tarkoitetaan16- ta ja luo laajaayhtendiskulttuuria. taidot hyljeksittyjS.
tojen valmistuson siirtymassahal- hinna eanestysmahdollisuutta
amsivistysperus- sinvoi puutarhaap6yhid,mutta
vaaKokol2insimainen
patuotannonmaihin,niin mite an- leissa,
ja tamAmahdollisuus
oli mu- tuu yksilosuorituksenarvostami- mani on loydeniivdtietokoneeneasaittavaa jaA tietoteollisuudessa kana melkeinkaikissatietoyhteis- seen.Melkeinkaikkienterkeimpien restiitai muustatietojenkesitelystd
Suomenkaltaisille
maille?Mitd me kuntaa koskevissaennustuksissatietotekniikankeksint6jenyksittSi- tai viestinn:ista.
voimme tulevaisuudessamyydd 197O-luvultaliihtien.Jiilleenmeitii set keksijatvoidaannimet5:tietokorakentaa
Kuka tulevaisuude5sa
maailman markkinoillemaksaak- epailijoitekin
oli.ltse kiinnitinhuo- ne,mikropiiri,mikroprosessori,
kuva- talommeja kotimme,huolehtiiymja esimer- miota siihen,etti menetelminkiiyt- putki,levykeasema,
semmesosiaaliturvamme
huoltaaautomme,
web,tietokone- piiristdstdmme,
kiki vapaankoulutuken yliopistoja tijissii tulisi olemaan selvd ikJ- ja kielet,kaikki rarkeimmerohjelmis- tuottaa elintarvikkeemmetai valjne. Samoinviestinta- mistaaateriamme?Elektroniikkayrimyoten?
osaamisjakauma.
Nuoretja osaavat tosovellukset
ja huonostiosaa- tekniikankeksinn6tkuten radio,te- tyksissdkaytetiientaitavastitietoeanestevat,vanhat
Etiityii,etikaupankeynti
vat eivat.
levisio,tutka,puhelin,lasertekniikka tekniikkaa,mutta kun pit;isi valmisja ete-eanestys
ei loy
Vuonna 2004 ilmeni viela t;r
taa laineidenmallikappaleita,
Jne.
jotka osaisivatkaytErJsensimmdisiA
tietoyhteiskunnankeampi eta-aanestyksen
haitta.Yhvahvuuson kehit- dy insinoorejii,
Organisaation
jo 1970-luvulla
ja soveltamisessa,
ennusteita
oli ajatus dysvaltainpuolustusvoimat
ei keksi- taajuotoskolvia.
halusi tamisessA
etaty6sta,amerikkalainenkirjoittaja antaaeri puolillamaailmaaoleville misessi.MaailmanjohtavienohjelMe kuitenkinelAmmeaineellisesAlvln Toffler puhui jopa "uudesta sotilailleen
ilmanaineenkiisitte
melkeinkaikkiperus- samaailmassa,
mahdollisuuden
ete-aa- mistotalojen
(1980).
kotiteollisuudesta"
nestea vuoden 2004 presidentin- tuotteet ovat alkujaanmuuallakek- lyti ei ihmisenelamast;tulisi mija vaalienesivaaleissa.
lhmisetsiirtyisivat
toimistoista
Jo alkanutdd- sittyj5.Vahvastisosiaalisen
Japanin taan.Ainettame olemme,sit6sYomtehtaistatekemaanry6ta kotonaan. nestys keskeytettiin,sillSviisi tun- omat asiantuntijatsanovat,efta he me ja hengitlimme,
siinl elSmmeja
Tuotossiirrenaisiinkeskusoaikkaan nettua tietotekniikanasiantuntijaa ovat taitavia soveltajia, mutta vainsenavullavoimmetietoakrn
k6tietokoneidenja tehokkaantele antoiasiastalausunnon.
Heidiinmu- huonojaluomaankokonaanuutta. sitellb.Vanhannyrkkisiiinndnmuviestinndn
avulla.Niiinsaastenaisiin kaansaSdnestyksen
tietoturvaaei Uusi keksintohiinmerkitsee"poik- kaanyksiteollinentyopaikkaluo vdja sitaei voimakas lillisesti
energiaavdhentdmiilliikuljetuksia voi mitenkdintaataja tulostenv5a- keavaaajattelua",
neljamuutatyopaikkaa.
ja tyontekijAtvoisivarjarjestadtyon- rentaminen
Meilld on nAhtevissejoitakin
ulkopuolelta
olisitaysin yhteniiiskulttuuri
salli.
s6haluamallaan
tavalla.
mahdollista.
Verkoissa tyoskentely saattaa merkkejiivanhojen kasityotaitojen
lhminenon kuitenkinsosiaalinen
seppidon ilmestynytuumyos vaarantaayksityisyyttasekS paluusta;
Koulutus vaarassa?
olento,jolletyOyhteis0on tarkeevii
aiheuttaauusienideoiden,kekintG delleen,ja puuveneetmenevaitkauteryhme.ErityisestiEuroopassa
laitonta paksi.Ehkaikedentaidoistaei tule
tyo- Tletoyhteiskunnanerinelijdt ovat jen ja tekijanoikeuksien
eldmiidkoskevatmonet lait.asetuk- jiirjestelmSllisesti
pit:ineetavainky- sieppaamista.
tie- massatyoftomyydesta pelastajaa
EriSnsaksalaisen
setja sopimuksetovat vaikeastiso- symyksendkoulutusta.Suomalaista tokonelehden mukaan vuonna automaationaikana,mutta monet
'1999
vellettavissa
etatyohon.Viime vuo- koulutusjirjestelmii2i
ilmoitettiin4 197tietomurtoa, ovat l6ytrneetuuden mielekkyyden
on kehuttu,ja
ja mahdollisuuden
itsien voimakastietoturvanheikke- seon saanutkansainvilistii
tunnus- vuonna2003ilmoiteftujatapauksia rydel:imeensa
yrittdmiseen,
neminenon lisiiksivaikeuttamassatusta.
sen6iseen
oli 192404.TAssd
ovat siisvaintie
etery6n edeltyttiimaajatkuvaayhOn tavallaanluonnollista,ettii
Menestyminen tietoyhteiskun- toon tulleet tapaukset,
todellisuuja hyodyntemi- dessamddrit saattavatolla monin- uusien tieto- ja viesttntatekntikan
teyna roimeksiantajaan.
nan toteuttamisessa
mahdolliEt;tyo on kuitenkinhieman Ii- sessdonkinollut suurestiriioouvai- kertaisia.Tietoverkkojenturvatto- sekZitietovhteiskunnan
saanrynyt,
mukanaesitettiinmonenmutta n6kemysei ole to- nen osaamisestamme.
muusja haavoittuvuus
on useinja- suuksien
teutunut esitetyllatavallaja ennaNyt tatii kilpailuetua
ollaanehkd tetty tietoyhteiskuntaakoskevan laisiaennusteitaja toiveita.YhtA
koidussalaajuudessa.
panos- keskustelun
luonnollista
on, efta ne kaikkieiv;t
Etetyotatosin a1amassa
alasvbhentdmdlld
ulkopuolelle.
tehddan,mutta vain hyvin rajallises- tusta koulutul.seenja tutkimukole toteutuneet,tai etta toteutuson
ti. EtatydGhanovattaiteilijat,kirjailF seen.Suomion nyt samallatiellS,eri- Riitteak6ty6?
ollut aivan muuta kuin ennusteet.
jat, laakaritja monet kAsity6laiset tyisessdvaarassaon teknologian V;itetean.ene lT-alallaon osaaville Nain on kaynyttietoyhteiskunnan
Mitehneetaikaisemminkin.
todellisuudessa.
opetus,jossakorkeakoulujen
oppi- jatkuvasti kasvavamAAraty6tilai- tahinastisessa
Etiikauppaoli myos hyvin varhai- lasm'er5aon kaksinkertaistettu
il- suuksia.
Ensimmiisetmerkittoisen- kdan automaattinenhyvinvoinnin
nen tietoyhteiskunnanennuste, man opetus-ja tutkimuspanosten laisestakehitykestAovat ilmeisesti sampo tietoyhteiskuntaei ole.Kasmutta sekinon toteutunutvain ra- lis6dmistS.
pitaasaadatoi- vun kulta-aika
on ohi,nyt on palat
tuo- jo nehtavisse.Tyosta
Suomenakatemian
jallisesti.
Tdssdkint6rmateAnihmi- reessavertailussaSuomilai OECD- meentulo, joten tietotuotteiden tava normaaliin kansantalouden
ffi
sen sosiaalisuuteen,
mit; kaupassa maiden joukossatekniikassasijalle menekinpitiii kasvaavahintaansa- pdivijdrjestykseen.
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