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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Suomesta puhutaan tietoyhteiskunnan edelläkävijänä. Tietoyhteiskuntaa ovat rakentaneet osaltaan monet eri tahot, kuten valtiot ja yritykset.
Tutkimukseni kohteena on Posti- ja telelaitoksen merkitys suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittämisessä sekä laitoksen videotex-hanke.
Keskustelu tietoyhteiskunnasta ja jälkiteollisesta yhteiskunnasta alkoi 1960- ja 1970-luvuilla, kun eri tieteenaloilla alettiin pohtia yhteiskunnan
muuttumista. Tietoyhteiskuntakeskusteluissa pohdittiin paljon valtion ja yhteiskunnan muuttunutta roolia. Talouspoliittinen ja sosiaalinen muutos
johtivat pluralistisen yhteiskunnan tuloon. Vahvan kansallisvaltion asema järkkyi, mikä heijastui osaltaan myös Posti- ja lennätinlaitokseen.
Laitoksen nimi muutettiin 1980-luvun alkupuolella ajanmukaisemmaksi Posti- ja telelaitokseksi. Varsinaiset muutokset koettiin kuitenkin 1986
hyväksytyn uuden teleasianlain myötä, joka käynnisti kilpailun vapautumisen teletoimialoilla. Vuoden 1990 alusta Posti- ja telelaitos muuttui
valtion liikelaitokseksi ja sen toiminta erotettiin valtion budjetista. Vuonna 1993 hyväksyttiin laki laitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi.
Suomessa tietotekniikasta kiinnostuttiin jo varhaisessa vaiheessa. Komiteoita perustettiin ja tutkimukseen keskityttiin. Suomalaiset seurasivat
aktiivisesti myös kansainvälistä tietoliikennetoimintaa. Kun eri maat 1990-luvun alkupuolella tekivät omia tietoyhteiskuntastrategioitaan, teki
Suomikin omansa.
Tietoverkot ovat nykyisin globaalin tietoyhteiskunnan ominaispiirteitä. Suomessa videotex-verkon rakentamisen aloitti mm. Posti- ja
lennätinlaitos vuonna 1980. Mallia otettiin ulkomaisista palveluista. Posti- ja telelaitoksen videotex-verkko kehittyi vuosien mittaan koeversiosta
monipuoliseksi TeleSampo-palveluksi. Projekti aloitettiin Posti- ja lennätinhallituksen yleisen lennätinosaston johtajan sihteeristössä ja jatkettiin
myöhemmin telematiikkajaostossa- ja yksikössä. Videotex-verkko nähtiin panostuksena tulevaisuuteen. Kasvu ei kuitenkaan vastannut
odotuksia.
Liikenneministeriön koordinoiman Yleinen tietoverkko ja kansalaisen tietoasema –hankkeen esitutkimus pantiin alulle 1988. Tarkoituksena oli
saada myös Suomeen aikaan Ranskan Teletel-verkon kaltainen yhtenäinen verkko. Mukana hankkeessa oli myös Posti- ja telelaitos, joka halusi
myydä TeleSammon hankkeen perustaksi. Yhtenäistä verkkoa ei koskaan rakennettu pitkälti kilpailevien tahojen keskinäisten ristiriitojen vuoksi.
Esimerkiksi standardointia kuitenkin saatiin aikaan.
Posti- ja telelaitoksen liikelaitosuudistuksen myötä telematiikkayksikön kuluja oli karsittava, sillä kilpailun paineessa oli pystyttävä olemaan
kehityksen kärjessä ja samanaikaisesti tuottamaan paljon rahaa. Työntekijöitä sanottiin irti. TeleSampo-projekti jäi ristikkäistuuleen.
Videotex-verkko ja TeleSampo olivat saaneet alkunsa valtion laitoksen eräänlaisina kehitysprojekteina. Kilpailun vapautuminen 1980-luvun
puolivälin jälkeen kuitenkin toi paineita tuottavuuden suhteen. Kun Telessä aloitettiin Internet-projekti vuonna 1994, jäi TeleSammon kehitystyö,
vaikka palvelun toimintaa ei lopetettukaan.
Vaikka Internet pyyhki mennessään useimpien maiden tietoverkkoprojektit vanhanaikaisina, ei niitä sovi väheksyä. Posti- ja telelaitoksen luoma
videotex-järjestelmä oli omalla ajallaan osoitus teknisestä osaamisesta ja pyrkimyksestä pysyä kansainvälisellä tasolla.
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