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Johdanto

Maailman teollistuneita yhteiskuntia askarruttaa parhaillaan ainakin kolme tun-
nistettavissa olevaa isoa ajattelu- ja toimintatapojen muutosprosessia: globalisaa-
tio, tietoyhteiskuntakehitys ja kestävä kehitys.

Globalisaatiossa on pohjimmiltaan kysymys evolutionäärisestä muutoksesta,
jossa ihmisten tietoisuus ilmiöiden keskinäisistä vuorovaikutussuhteista laajenee
paikallis-, alue- ja kansalliselta tasolta koskemaan myös globaaleja vaikutusketju-
ja. Selvimmin näkyvissä oleva ajankohtainen globalisoitumisilmiö on markkinata-
louden rakenteiden kansainvälistyminen ja tätä kautta kansallisvaltioiden jatku-
vasti konkreettisempi riippuvuus globaalista talousjärjestelmärakenteesta.

Tietoyhteiskuntakehityksessä on kyse erilaisten yhteiskunnallisten riippu-
vuussuhteiden näkyvyyden voimakkaasta lisääntymisestä informaation määrän
ja liikenopeuden kasvaessa erittäin nopeasti tietoteknologian kehityksen myötä.
Vakiintuneet kysymyksenasettelut menevät jatkuvasti uusiksi ja informaation
uutuudesta on tullut merkittävä arvo. Riippuvuussuhteiden näkyvyys luo mah-
dollisuuksia toiminnan tehostamiseen ja näin informaatiosta ja erityisesti sen ja-
lostetummasta muodosta tiedosta onkin nopeasti tullut teollistuneiden yhteiskun-
tien tärkein tuotannontekijä. Tietoyhteiskuntakehitys on keskeisessä osassa teolli-
suusmaiden tulevaisuusstrategioissa ja tietointensiivisyyden kasvua pyritään edis-
tämään voimakkaasti myös Suomessa.

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan YK:n ympäristön ja kehityksen maailman-
komission määritelmän mukaisesti ihmiskunnan nykyisten tarpeiden tyydyttä-
mistä niin, että tulevilta sukupolvilta ei viedä mahdollisuutta tyydyttää omia tar-
peitaan. Kysymys on ihmistoiminnan ekologisen kestävyyden ja sitä edistävien
taloudellisten sekä sosiaalisten ja kulttuuristen edellytysten luomisesta, eli poh-
jimmiltaan luontosuhteemme korjaamisesta tasapainoiseksi.

Nämä kolme muutosprosessia eivät luonnollisestikaan ole toisistaan riippu-
mattomia, vaan päinvastoin ne ovat voimakkaassa keskinäisessä vuorovaikutus-
suhteessa. Tietointensiivisyyden lisääntyminen luo mahdollisuuksia kaikenlais-
ten toimintojen globalisoitumiselle. Samalla informaatiotulva on tehnyt meidät
tietoisiksi siitä, ettemme tällä hetkellä elä ekologisesti kestävällä tavalla. Tieto on
lisännyt tuskaa tässäkin asiassa.

Kestävän kehityksen sisältö ja tavoitteet on määritelty Suomessa kuten kaik-
kialla muuallakin vielä epäyhtenevästi, eri toimijoilla saattaa olla erilaiset käsityk-
set asiasta. Samoin on vielä epäselvää, mitä tietoyhteiskuntakehitys oikein merkit-
see ekologisen kestävyyden saavutettavuuden kannalta. On kuitenkin täysin sel-
vää, että kestävän kehityksen tavoitteen on oltava sisäänrakennettuna kaikkeen
yhteiskunnalliseen toimintaan, jotta ekologiseen kestävyyteen pyrkiminen olisi
uskottavaa ja ylipäätään mahdollista. Niinpä ekologisen kestävyyden on oltava
myös osana tietoyhteiskuntakehitystä.

Tämän esiselvityksen tavoitteena on olla omalta osaltaan luomassa suunta-
viivoja sille, miten kestävän kehityksen tietoyhteiskuntaa Suomessa rakennetaan.
Tältä alueelta on toistaiseksi tehty kovin vähän tutkimusta. Tarkoituksenamme ei
niinkään olekaan ollut konkreettisten suositusten antaminen, vaan huomion kiin-
nittäminen siihen, miten monin eri tavoin tietoyhteiskuntaistuminen kestävään
kehitykseen linkkiytyy. Esiselvitys antaa kattavan kuvan teema-alueesta ja sen
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tutkimuksen nykytilasta Suomessa ja luo lisäksi silmäyksen EU:n piirissä tehtyyn
työhön. Sellaisena se täyttänee hyvin tarkoituksensa kriittisen ajattelun ja hanke-
suunnittelun apuna.

Esiselvitys on teetetty Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimus-
keskuksessa ja sen on tehnyt tutkija KTM Juha Kahilainen. Työn vastuullisena joh-
tajana on toiminut Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja VTT Markku Wile-
nius. Työn valvojana ympäristöministeriössä on toiminut ympäristöneuvos Ante-
ro Honkasalo.

Esiselvitystä ovat sen eri vaiheissa kommentoineet ympäristöministeriön edus-
tajat ja Suomen ympäristöklusterin tutkimusohjelman johtoryhmän jäsenet.
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Tietoyhteiskuntakehitys ja
globalisaatio

2.1 Globalisaatiosta

Tietoyhteiskuntakehityksen keskeiset muutosvoimat ovat useimpien asiantunti-
joiden mukaan globalisaatio ja informaatioteknologian kehittyminen. Tietoyhteis-
kunnan ja kestävän kehityksen välisten yhteyksien tutkiminen onkin hyödyllistä
aloittaa katsomalla ensin globalisaatiota. Globalisaatio voidaan ajatella viime vuo-
sikymmeninä tapahtuneen uudenlaisen yhteiskuntakehityksen taustavoimana,
joka on tarjonnut verkottumiskehitykselle maailmanlaajuiset puitteet.

Väyrysen (1999, 41) mukaan globalisaatio merkitsee
”kansainvälisen talouden ja yhteisön osien liittymistä toisiinsa niin läheisesti,

että ne muodostavat yhteiskuntien kehitykseen vaikuttavan maailmanlaajuisen
rakennekokonaisuuden. Tähän kansainväliseen riippuvuuteen liittyy myös glo-
baalin tietoisuuden syntyminen sekä vuorovaikutuskustannusten lasku. Globali-
saatio on omavoimainen, mutta samalla osittainen, päättymätön ja ennakoima-
tonkin prosessi, joka vuorovaikutuksessa kansallisten ja paikallisten tekijöiden
kanssa tuottaa eri yhteyksissä erilaisia tuloksia.”

Maailman osien kansainvälinen järjestäytyminen alkoi jo kauan sitten, kun alu-
eelliset tarpeet loivat eurooppalaiset kansallisvaltiot. Tutkimusmatkojen avulla
eurooppalaiset loivat yhteyksiä muualle maailmaan ja ”löysivät” uusia alueita, joista
sitten tuli tärkeitä varallisuuden lähteitä emämailleen. Kansallisvaltioiden aika on
kestänyt nyt useamman vuosisadan ja eri alueiden kanssakäyminen on asteittain
syventynyt. Tärkein syy kansainvälistymiseen on luonnollisesti ollut kaupan laa-
jentuminen, erityisesti 1800-luvun lopulta alkaen.

Riittävän pitkälle edettyään kansallisten suhteiden vuorovaikutus sai aikaan
transnationalisaation eli poikkikansallisten suhteiden synnyn. Transnationalismissa
taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset voimat vaikuttivat ylikansallisesti, eivätkä
kansallisvaltiot voineet tai halunneet estää tätä kehitystä.

Viime vuosikymmeninä transnationalismi on maailmassa entisestään syven-
tynyt ja vuorovaikutussuhteet eri maailman osien välillä ovat monimutkaistuneet.
On syntynyt uudenlainen, maailmanlaajuinen kokonaisuus, jolloin voidaan pu-
hua globalisaatiosta. Tämän kokonaisuuden eräs ominaispiirre on, että sitä ei enää
voida kuvata kansallisilla tai alueellisilla käsitteillä. Toisaalta globalisaation ei voi-
da väittää ohjaavan ja kattavan kaikkea maailmanlaajuisesti. Globalisaatio näyttää
jopa vahvistavan erilaisia alueellisia piirteitä. Näin globalisaatio ja alueellisuus
näyttäytyvätkin mieluummin rinnakkaisina kuin vastakkaisina ilmiöinä.

Vaikka kaupankäynnin lisääntyminen onkin historiallisesti vienyt globalisaa-
tiota eteenpäin, globalisaatio ei koske pelkästään taloutta. Maailma on yhdenty-
nyt myös poliittisesti ja kulttuurisesti. Robertsonin (1992, 8) määritelmässä globa-
lisaatio viittaakin ”maailman supistumiseen ja koko maailmaa koskevan tietoisuu-
den tiivistymiseen … siis konkreettiseen globaaliseen riippuvuuteen ja globaalia
kokonaisuutta koskevaan tietoisuuteen.” Varsinkin omassa ajassamme maailman
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ihmisillä on laajat ja tietoverkkojen välityksellä lähes tosiaikaisetkin mahdollisuu-
det tutkia oman lähiympäristönsä lisäksi myös monien muiden kulttuurien ta-
pahtumia.

Globalisaatio toteutuu, kun talous ja kulttuuri erkaantuvat kansallistason
poliittisesta perustastaan. Väyrysen (1999, 44) mukaan globalisaatio on siinä mie-
lessä vääjäämätöntä, ettei paluuta takaisin kansallispohjaiseen talouteen ja kult-
tuuriin enää ole, vaan maailmanjärjestelmä luo oman autonomisen logiikkansa,
jota valtiot eivät pysty täysimittaisesti valvomaan ja johon niiden on pitkälti so-
peuduttava. Toisaalta globalisaatio ei ainakaan vielä ole käytännössä edennyt niin
pitkälle, että kansalliset erityispiirteet olisivat kadonneet edes globalisaatiota voi-
makkaimmin kannattavien yritysten omistuksesta, rakenteesta ja toimintatavois-
ta.

Globalisaatio tuo mukanaan erilaisia potentiaalisia mahdollisuuksia ja uhkia
kansallisvaltioiden ja maailmanyhteisön tasapainoiselle kehitykselle. Potentiaali-
set mahdollisuudet ja uhat liittyvät taloudellisiin, poliittisiin ja kulttuurisiin koko-
naisuuksiin ja yleensä tietty kehityskulku sisältää sekä toivottavia että ei-toivotta-
via piirteitä. Yhteiskunnat pyrkivät sitten käytettävissään olevin keinoin vaikutta-
maan siihen, että kehitys olisi mahdollisimman myönteistä.

Talouskehityksen positiiviset mahdollisuudet liittyvät laajentuneiden mark-
kinoiden luomiin kannustimiin. Kiristyvä kilpailu pakottaa yritykset parantamaan
tuottavuuttaan ja pitämään kustannukset ja hinnat mahdollisimman alhaisina.
Vapaampi kaupankäynti päästää luovuuden leviämään kaikkialle (Van Dusen
Wishard 1999, 60). Toisaalta vapaita markkinoita puolustava kapitalismi, jolle glo-
balisaatio on perustunut, on yhteiskunnallisesti epälojaali ideologia: se voi lisätä
taloudellista hyvinvointia, mutta samalla myös sosiaalista haavoittuvuutta ja eri-
arvoisuutta. Ongelmia tuottavat mm. taloudellisten tulosten epätasainen jakaan-
tuminen, kansainvälisen rahajärjestelmän epävakaisuus, maailmanlaajuisten
monopolien uhka, valtioiden roolien epävarmuus sekä yhteiskunnan arvoihin ja
koheesioon liittyvät ongelmat mm. työvoiman eriarvoistumisen kautta. (Väyry-
nen 1999, 45). Taloudellinen ekspansio lisää myös ympäristövaikutusten määrää ja
tätä kautta ympäristöongelmia.

Poliittisesti globalisaatio mm. lisää mahdollisuuksia uudenlaisten kansainvä-
listen yhteistyömuotojen syntymiseen ja erilaisten ylikansallisten ongelmien hoi-
tamiseen. Tällaisia ongelmia ovat esim. ympäristöongelmat, väestönkasvu ja köy-
hyys, jotka kaiken lisäksi kytkeytyvät monimutkaisesti toisiinsa muodostaen on-
gelmavyyhden, jota kansallisvaltioiden on mahdotonta yksin ratkaista. Toisaalta
kansallisvaltioiden valta siirtyy ainakin osittain uusille, globaaleille instituutioille
ja kansainvälisille liittoutumille (esim. YK, NATO, WTO, IMF) ja globalisaation
seurauksena kasvaville, keskenään linkittyneille metropoleille. Samalla valtioiden
kyky ylläpitää sosiaalista tasapainoa heikkenee ja demokratian toteutuminen voi
vaarantua (Kanninen 1999a, 24-31).

Kulttuurisesti globalisaatio lisää kaikenlaista kulttuurien välistä vuorovaiku-
tusta ja mahdollistaa näin toisilta kulttuureilta oppimisen. Tämä tarkoittaa mah-
dollisuuksia niin kritiikkiin kuin kiitokseenkin ja voi luoda tilaa kulttuuriselle
moniarvoisuudelle tarjoamalla eri puolilla maailmanyhteisöä sijaitseville pienyh-
teisöille uusia kommunikaatiokeinoja ja –tapoja. Uudenlaiset kansainväliset kan-
salaisjärjestöt (esim. vaikkapa Greenpeace), voivat näin kerätä kannattajia kaikki-
alta ja toimia tehokkaasti maailmanlaajuisesti. Toisaalta globalisaatio uhkaa syr-
jäyttää suuren osan maailman väestöstä ja yhtenäistää kulttuureja ajamalla stan-
dardisoituja, taloudellisesti tehokkaita toiminta- ja ajattelumalleja. Pahimmillaan
tämä voisi merkitä ylikansallisten yritysten hallinnoimaa talous-, energia- ja kom-
munikaatioverkostoa, jossa ainoana arvon mittana toimii taloudellinen tuotto.
Samalla tämä verkosto olisi geometrialtaan äärimmäisen epätasa-arvoinen, syrji-
en vähemmistöjä ja ulkoistaen kaikki sellaiset toimijat ja alueet, joiden ei voida
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katsoa tuottavan taloudellista hyötyä. Tuloksena olisi maailman jyrkkä kahtiajako
aktiivisiin voittajiin ja passivoituihin häviäjiin (Aguilar 1999, 16-17; Kanninen 1999a,
31; Van Dusen Wishard, 60-61).

Globalisaatiokeskustelu vaikuttaa usein hyvin kaksijakoiselta. Globalisaation
puolustajat vetoavat joihinkin tiettyihin hyviin asioihin, joiden he katsovat ole-
van juuri globalisaation ansiota. Näin he perustelevat näkemystään globalisaation
kaikkivoipaisesta hyvyydestä. Toisaalta paikallisuuden heikentymisen vastustajat
näkevät globalisaatiossa vain huonoja puolia ja vetoavat joihinkin tiettyihin käy-
tännön ongelmiin kokonaisuutta selittävinä tekijöinä. Kuitenkin on tärkeää pyr-
kiä löytämään tapahtumien (vaikkapa työmarkkinoiden rakennemuutokset) taus-
talta niiden todelliset syyt, eikä pyrkiä esittämään kaikkia tapahtumia maailman-
piirin yhtenäistymisestä johtuvana. Globalisaatio on aina vain osasyy yhteiskun-
tien kehityksessä ja sillä on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. (Väyrynen
1999, 58-59).

Eriteltäessä globalisaation vaikutuksia on lisäksi tehtävä ero sen kansainvä-
listen seurausten, teollisuusmaissa havaittavien vaikutusten ja muiden maiden
kokemusten välillä. Länsimainen tapa toteuttaa globalisaatiota ei välttämättä ole
oikea, kun globalisaatiota viedään aivan toisenlaisiin kulttuuriympäristöihin, vaik-
kapa aasialaisiin kulttuureihin. Ne muodot, joita globalisaatio kullakin alueella
lopulta saa, riippuvat olennaisesti alueen omasta historiallisesta ja psykologisesta
perimästä. Ulkopuolisten vaikutteiden on viime kädessä löydettävä sellaisia muo-
toja, jotka ovat sopusoinnussa alueellisten ominaispiirteiden kanssa (Van Dusen
Wishard 1999, 61).

Globalisaatiota ei kuitenkaan ole välttämätöntä ajatella repivänä, kahtiajaka-
vana ilmiönä. Ns. biologista globalisaatioajattelun mallia kannattava suuntaus
pyrkii välttämään jyrkkää kaksijakoisuutta ja siitä väistämättä aiheutuvia ristirii-
toja. Biologisen mallin kannattajat tuovat esiin alueellisen ja ylikansallisen näkö-
kulman tasapainoisen vuorovaikutuksen ajatusta. Ihmiskunnan yhtenäistyminen
on heidän mukaansa täysin luonnollinen osa ihmiskunnan historiallista evoluu-
tiota ja näin ollen globalisaatio sinänsä on toivottavaa. Perusongelma ei olekaan
itse globalisaatio, vaan se tapa, jolla tätä kehitystä parhaillaan toteutetaan. Talou-
delle on toistaiseksi annettu liiaksi ylivaltaa yli paikallisten yhteisöjen ja kulttuuri-
piirien.  Paikallisten yhteisöjen tulisi saada menetetty autonomiansa takaisin, jotta
ne voisivat osallistua kansainvälisen yhteisön rakentamiseen täysipainoisesti omilla
ehdoillaan. Globalisaatio voidaankin nähdä orgaanisena kehityksenä, jossa koko
organismin (maailmanyhteisö) hyvinvointi edellyttää paitsi sen osien voimakasta
riippuvuutta kokonaisuudesta, osien keskinäistä vuorovaikutusta ja erilaisten pai-
kallisten resurssien hyödyntämistä yhteiseksi hyväksi, myös vahvaa paikallista ja
yksilöllistä autonomiaa ja organismin osien tukemista ylhäältä alaspäin. Vain näin
on mahdollista taata organismin elinkelpoisuus myös tulevaisuudessa (Sahtouris
1998).

2.2 Informaatiotalouden nousu 1970-luvun alusta
       lähtien

Globaalisaatioon liittyvää kansainvälisen riippuvuuden ja tietoisuuden lisäänty-
mistä ja vuorovaikutuskustannusten laskua on tapahtunut aina, kun kansainväli-
siä suhteita on solmittu ja syvennetty. Vuorovaikutuksen lisääntyminen sinänsä ei
olekaan oman aikamme ilmiö, vaan kiinteästi maailmanrakenteen muodostumi-
seen kuuluva tekijä. Kuitenkin monet talous- ja yhteiskuntatieteilijät ovat sitä mieltä,
että juuri meidän aikanamme ja erityisesti viimeisen kolmen vuosikymmenen ai-
kana tämä kehitys on voimakkaasti kiihtynyt. Kiihtymisen seurauksena on alettu
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puhua teollisen yhteiskunnan muuttumisesta tietoyhteiskunnaksi. Niinpä onkin
valaisevaa luoda silmäys taloushistoriaan, sillä selvimmin yllä kuvattu globalisaa-
tiokehitys on näkynyt kansainvälisen talousjärjestelmän muutoksissa, joiden seu-
rauksena talousjärjestelmää on ryhdytty kutsumaan informaatiotaloudeksi.

Informaatiotaloudella tarkoitetaan talousjärjestelmää, jossa informaatiolla
tuotannontekijänä on keskeinen rooli tuotantosuhteiden muodostumisessa. Täl-
laisessa taloudessa työ ja fyysinen pääoma (tehtaat, koneet jne.) eivät enää ole
ratkaisevan tärkeitä tuotannontekijöitä, vaan niitä katsotaan olevan helposti saa-
tavilla, kunhan vain oikeanlaista informaatiota on saatavilla niiden hyödyntämi-
seksi kilpailukykyisesti. Informaatiotalous on siis talousjärjestelmä, joka hyödyn-
tää ihmisten henkisiä resursseja entisestä poikkeavalla tavalla ja muuttaa siinä sa-
malla taloudellisia rakenteita ja prosesseja entistä tehokkaammiksi. Tiedon eli ja-
lostetun informaation merkityksen korostuminen toimintaa ohjaavana tekijänä
on samalla koko tietoyhteiskuntakehityksen keskeinen piirre. Tietoyhteiskunta-
kehitys on ainakin toistaiseksi ollut hyvin talousvetoinen prosessi.

Se historiallinen kehitys, joka on johtanut informaatiotalouden yhä jatku-
vaan voimistumiseen teollistuneissa maissa on ollut hyvin mielenkiintoinen sarja
osin sattumalta ja osin tarkoituksellisesti toisiaan tukeneita tapahtumia.

Informaation ja tiedon merkityksen lisääntymistä on tapahtunut koko ajan
globalisaation edetessä, mutta vasta viimeaikaiset tapahtumat ovat tehneet tie-
dosta talouden keskeisen kehitystekijän. Informaatiotalouden todellisen esiinmars-
sin voidaan laskea alkaneen 1970-luvun alkupuolella. Merkittävimmät rakennus-
palikat tässä kehityksessä ovat olleet kansainvälisessä talousajattelussa tapahtu-
neet muutokset ja informaatioteknologian nopea kehitys mikroprosessorin keksi-
misestä lähtien. Globalisaatio on toiminut alustana, jonka päällä toimien tämä teol-
listuneiden yhteiskuntien muutos on onnistunut säilyttämään kasvuvauhtinsa ja
jonka seurauksena informaatiotalouden piirteet ovat levinneet melkein kaikkialle
maapallolla.

Talousteoreettisessa ajattelussa tapahtui 1970-luvun alussa muutos, jonka
vaikutukset heijastuvat yhä edelleen talouspolitiikkaan teollisuusmaissa, nykyään
myös Suomessa. Vuosien 1973-74 öljyn hintakriisi laukaisi kansainvälisessä talou-
dessa voimakkaan inflaatiokehityksen, jonka seurauksena silloin laajalti suunnit-
telussa hyödynnetylle Keynesiläiselle makrotalousteorialle haluttiin löytää korvaa-
via ajattelutapoja.

Keynesiläinen talousteoria oli ollut teollistuneiden valtioiden johtava ta-
louspoliittinen työväline aina edellisestä suuresta lamasta eli 1930-luvun alkupuo-
lelta saakka. Keynesiläinen oppi perustui ajatukseen siitä, että valtiovallan on pi-
dettävä käytössään olevin talouspoliittisin keinoin kansantalouden kehitys tiukasti
hallinnassaan, jotta äkillisiltä romahduksilta vältyttäisiin. Keynesin teoriassa ei
kuitenkaan kiinnitetty riittävästi huomiota siihen, miten hinnat pidetään kurissa.
Maailmantalous laajeni toisen maailmansodan jälkeen nopeasti ja 70-luvulle tul-
taessa tilanne oli olennaisesti monimutkaisempi ja vaikeammin hallittava kuin 30-
luvun alussa. Niinpä inflaatio pääsikin öljyn hinnan äkillisen nousun seuraukse-
na valloilleen.

Kansallisvaltioiden säätelyä lähdettiin pikaisesti purkamaan. Keskeiseksi ta-
louspoliittiseksi työvälineeksi nostettiin ns. monetaristinen talousteoria, jonka
mukaan kansallisvaltion keskeinen tehtävä on inflaation hallinta rahapoliittisin
keinoin ja sitä kautta taloudellisen vakauden turvaaminen. Muuten taloudellinen
kehitys tuli jättää markkinoiden hoidettavaksi. Ajatuksena oli ja on edelleenkin,
että vakaan inflaatiokehityksen vallitessa markkinat huolehtivat itse itsestään, val-
tion toimiessa lähinnä vain mahdollistajana ilman suoranaista puuttumista asioi-
hin.
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Monetaristisen talousajattelun seurausta on myös julkisen omaisuuden yksityis-
tämispyrkimys, joka on jatkunut eri puolilla maailmaa voimakkaana nykyhetkeen
saakka ja tulee varmastikin jatkumaan voimakkaana esim. Suomessa vielä hyvän
matkaa tulevaisuuteen. Irtautumalla omistuksistaan valtion katsotaan toteuttavan
rooliaan vakauden turvaajana paremmin kuin aktiivisella osallistumisella markki-
natalouden toimintaan, esim. omistamalla yrityksiä. Myöhemmin 1980-luvulla
monetaristisia teorioita on täydennetty ns. uusklassisilla ajatuksilla, mutta päälin-
jaukset nykyään yleisesti vallalla olevalle talousajattelulle otettiin aktiiviseen käyt-
töön 1970-luvun kriisitilanteessa.

Syy siihen, miksi juuri monetarismi tuntui tuolloin parhaalta talousteorialta
liittyy suoraan maailmantalouden tuolloiseen rakenteeseen. Kapitalistisen mark-
kinatalouden ykkösmaassa Yhdysvalloissa koettiin, että markkinatalous sellaise-
na kuin se oli Keynesiläisen talouspolitiikan aikana ollut, ei enää kyennyt takaa-
maan tuottavalle liiketoiminnalle sen tarvitsemia yhteiskunnallisia puitteita. Mo-
netaristiseen ajatteluun kuuluu olennaisena osana myös ajatus jatkuvan taloudel-
lisen kasvun hallitsevasta merkityksestä vaurauden tuottajana ja yhteiskunnalli-
sen vakauden ylläpitäjänä varsinkin työllisyyden turvaamisen kautta. Kasvusta ja
erityisesti kannattavuuden eli tuloksen kasvusta oli nimittäin jo ennen varsinai-
sen inflaatiokriisin puhkeamista tullut nopeasti yksityisten yritysten suurin on-
gelma.

Yritykset kokivat olevansa kannattavuuskriisissä, jonka ratkaisemiseksi piti
keksiä uusia strategioita voitontavoittelun edistämiseksi. Mm. Manuel Castells on
kuvannut tätä tilannetta kapitalismin vedenjakajaksi, jossa yritykset tulivat pakon
edessä tietoisiksi jatkuvan tuloksenteon merkityksestä niiden selviytymiselle. Ne
lähtivät tavoittelemaan parempaa kannattavuutta neljällä pääkeinolla: alentamal-
la tuotantokustannuksiaan, parantamalla tuottavuuttaan, laajentamalla markki-
noitaan ja nopeuttamalla pääoman kiertonopeutta. Castellsin mukaan ensisijai-
nen keino silloisessa lähtötilanteessa oli lähteä laajentamaan markkinoita, sillä il-
man todellista kysynnän lisäystä muiden tuloksentekokeinojen käyttäminen olisi
ollut liian riskialtista. Voimakas laajentumishalukkuus erityisesti omien kotimark-
kinoiden ulkopuolelle näyttäytyy tässä valossa aivan luonnollisena ratkaisuna yri-
tysten ongelmiin (Castells 1996, 80-85)

Yhdysvaltalainen pääoma lähtikin tavoittelemaan uusia voittoja maailmalta,
minne sen oli muissakin kansantalouksissa tapahtuneen avautumiskehityksen ja
liberaalin talouspoliittisen ajattelun seurauksena entistä helpompi laajentua. Yh-
dysvalloissa alkoi tuolloin myös edelleenkin jatkuva fuusioitumisaalto, kun entis-
tä suurempien yksiköiden katsottiin paremmin pystyvän vastaamaan kasvanei-
siin tulosodotuksiin. Suuryritykset saivat tuolloin ikäänkuin mandaatin kotival-
tioiltaan, kun suurten voittojen tavoittelun nähtiin suoraan auttavan myös yhteis-
kuntakehitystä kotimaassa.

Eurooppalaiset ja Japanilaiset yritykset seurasivat pian perässä ja tätä kehi-
tystä saamme edelleen olla todistamassa: avoimen markkinatalouden malli leviää
pikkuhiljaa kaikkialle ja jopa entiset sosialistisetkin valtiot ovat vähitellen muut-
tumassa läntisten teollisuusmaiden kaltaisiksi ainakin talouspoliittisesti katsottu-
na. Vaihtoehtoja avoimuudelle ei ole näköpiirissä ja tällä hetkellä ollaan päästy jo
niin pitkälle, että yksittäisellä kansallisvaltiolla ei katsota enää olevan suuriakaan
mahdollisuuksia pysyttäytyä tämän kehityksen ulkopuolella, mikäli se mielii me-
nestyä globaalisti kilpailluilla markkinoilla. Poikkeuksen tästä säännöstä muodos-
tavat vain ne harvat valtiot, joilla on omasta takaa esim. jotakin tärkeää luonnon-
resurssia tarjottavaksi muille valtioille. Hyviä esimerkkejä tällaisista valtioista ovat
Lähi-idän öljyvaltiot ja naapurimme Norja.

Markkinatalouden globalisoituminen on ollut varsin selkeästi vastaus yhtäk-
kiä esille tulleeseen tarpeeseen. Öljykriisi ei silti taianomaisesti luonut mitään uu-
sia olosuhteita, vaan se toimi lähinnä talouteen pitkän ajan kuluessa patoutunei-
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den kasvutarpeiden purkajana. Jälkikäteen tuntuu siltä, että talouden globalisoi-
tuminen on ainakin kapitalististen tavoitteiden toteutumisen kannalta ollut erään-
lainen sisäänrakennettu päämäärä teollistumisen alusta asti ja mahdollisuudet tä-
män kohtalon toteuttamiselle parantuivat 1970-luvulla olennaisesti. Osittain tämä
johtui taloustilanteen kriisiytymisestä, mutta erittäin tärkeä merkitys on ollut myös
toisella tekijällä, nimittäin informaatioteknologialla.

Informaatioteknologian nopea kehitys on ollut taloudellisen globalisaation
kannalta ratkaisevan tärkeää. Mikroprosessori, joka on tehnyt tietokonevallanku-
mouksen mahdolliseksi kehitettiin sattumalta juuri samoihin aikoihin kun talous-
ajattelu eli kriisivaiheitaan eli 70-luvun alussa. Informaatioteknologiaa oli tieten-
kin kehitetty jo pari vuosikymmentä aktiivisesti, mutta vasta mikroprosessori
mahdollisti laitteiden koon ja hinnan pienenemisen niin alhaiselle tasolle, että to-
dellinen maailmanvalloitus mahdollistui.

Yritysten kannalta uuden tietoteknologian tarjoamat mahdollisuudet hajau-
tettuun tietojenkäsittelyyn ja tietoyhteyksien luomiseen maailmanlaajuisesti ei-
vät olisi voineet tulla parempaan aikaan. Yrityksillähän oli kova tarve laajentua
kansainvälisesti ja tietokoneiden avulla tällaisen kasvamisen hallinta tuli mahdol-
liseksi. Toisaalta myös informaatioteknologia sai yritysmaailmalta kaipaamaansa
vetoapua kehtovaiheessaan.

Ei lienekään liioiteltua todeta, että kapitalistisen voitontavoittelun maailman-
valloitus ei olisi ollut lainkaan mahdollista ilman informaatioteknologiaa. Myös-
kään informaatioteknologian kehitys ei todennäköisesti olisi ollut läheskään näin
nopeaa ilman tietokoneille ja tietoliikennetekniikalle juuri sopivasti avautuneita
maailmanlaajuisia markkinoita: informaatioteknologia on ollut se toimiala, joka
on luultavasti liiketoiminnallisesti hyötynyt kaikkein eniten talouden voimakkaasta
globalisoitumisesta. Kysymyksessä on symbioosi, jossa molempien osapuolten tar-
peet ovat sattuneet osumaan yhteen poikkeuksellisella tavalla.

Informaatioteknologian kehitys on jo kolme vuosikymmentä ollut erittäin
rajua, eikä hidastumista ole toistaiseksi näköpiirissä. Tietokoneet ovat tulleet vuo-
si vuodelta dramaattisesti tehokkaammiksi ja tietoliikenneyhteyksien nopeus ja
kapasiteetti ovat kasvaneet eksponentiaalisesti. Kansainvälisen markkinatalouden
piirissä oleva maailma onkin jo lähes täysimittaisesti kytketty yhteen valtavalla
tietoverkolla, jonka avulla niin suuret kuin pienetkin yritykset voivat hallinnoida
operaatioitaan missä päin maailmaa tahansa, milloin tahansa. Parhaillaan meneil-
lään oleva langattoman tiedonsiirron leviäminen on yksi teknologiaharppaus lu-
kuisten sitä edeltäneiden kehitysaskelten joukossa ja se vie omalta osaltaan jo kauan
käynnissä ollutta vääjäämätöntä kehitystä taas hiukan eteenpäin.

Tietoverkot ovat pikkuhiljaa tehneet verkossa toimivista yrityksistä yhä va-
paampia erilaisista tiedollisista ja fyysisistäkin rajoitteista. Globaalisti toimivalle
yritykselle tämä merkitsee periaatteessa sitä, että ei ole niin väliä, mistä käsin se
asioitaan hallinnoi. Merkitystä on vain sillä, minkälaista kuviota verkon avulla
pyöritetään. Informaatiotalous on läsnä kaikkialta ja kaikkialle. Vielä on kuitenkin
liian aikaista puhua täysin vapaasta fyysisestä liikkuvuudesta, kun tavara ja työ-
voima eivät todellisuudessa liiku olennaisesti nopeammin kuin aiemminkaan. Ei-
vätkä niin Yhdysvallat, EU kuin Japanikaan ole toistaiseksi olleet valmiita avautu-
maan lähimainkaan täydellisesti ulkoa tulevalle kilpailulle sisämarkkinoillaan. Tällä
hetkellä näyttääkin siltä, että joidenkin utopistien kuvaama täydellisen verkottu-
nut ja joustava talousjärjestelmä on vielä kaukana tulevaisuudessa.
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2.3 Tietoyhteiskunnan luonteesta
Informaatiotalous on keskeinen osa muotoutumassa olevaa uudenlaista yhteis-
kuntamallia, jota on ryhdytty kutsumaan tietoyhteiskunnaksi. Tietoyhteiskunnassa
on kysymys talousjärjestelmän muutosta laajemmasta muutoksesta, jossa infor-
maatiovallankumous muokkaa myös tähän kehitykseen osallistuvien yhteiskun-
tien poliittisia ja kulttuurisia piirteitä. Voidaan arvioida, että nykyinen tietoyhteis-
kunta on itsessään vain välivaihe uudentyyppiselle verkostoyhteiskunnalle.

Mutta minkälainen vaikutus tällä kehityksellä onkaan ollut teollisten yhteis-
kuntien rakenteisiin? Lyhyt taloushistoria kertoo meille tietoyhteiskunnan talou-
dellisesta (ja teknologisesta) kehityksestä, mutta tietoyhteiskunta on kuitenkin alus-
ta asti haluttu nähdä yhteiskuntien hyvinvointia kokonaisvaltaisesti muokkaava-
na muutoksena.

Frank Webster on tehnyt toistaiseksi laajimman selvityksen siitä, miten eri
yhteiskuntatieteilijät ovat hahmottaneet tietoyhteiskuntaa ja sen ominaisuuksia.
Websterin mukaan tietoyhteiskuntakeskustelussa tehdään liian usein sellainen
suoraviivainen johtopäätös, että teknologinen muutos aiheuttaa automaattisesti
huomattavia muutoksia myös sosiaalisesti. Tällaista teknologiseksi determinismiksi
kutsuttua ajattelutapaa edustavat tutkijat, jotka pitävät tietoyhteiskuntaa jonkin-
laisena epäjatkuvuusvaiheena. Heidän mielestään olemme informaatiotalouden
välityksellä astumassa tai jo osittain astuneet aivan uudenlaiseen aikaan, joka ei
ole suoraan johdettavissa aiemmasta kehityksestä. Näihin tutkijoihin lukeutuvat
mm. Daniel Bell ja hänen seuraajansa sekä Jean Baudrillard ja muut radikaalit
postmodernistit.

Websterin mielestä deterministejä vakuuttavampia vastauksia tietoyhteiskun-
taa koskeviin sosiaalisiin kysymyksiin antavat kuitenkin tutkijat, jotka suhtautu-
vat tietoyhteiskuntaan aiemman teollisen yhteiskunnan jatkumona. Heille infor-
maatiotalous ja tietoyhteiskunnan sosiaaliset muutokset edustavat selkeää seura-
usta siitä, että jo aiemmin voimissaan olleet ilmiöt, kuten kapitalistinen voitonta-
voittelu ovat hyödyntäneet informaatiointensiivisyyden lisääntymisen tarjoamat
mahdollisuudet itsensä vahvistamiseen. Näin nk. informaatioräjähdys on ymmär-
rettävä osana historiallista jatkuvuutta, jossa markkinoiden logiikka uusintaa itse-
ään, eikä suinkaan minään äkillisenä mullistuksena. Muutoksia selittävinä tekijöi-
nä ovat sellaiset tekijät, joiden avulla jo aiempia tapahtumia on voitu selittää, ku-
ten esim. juuri kapitalistinen logiikka ja sen seurannaisvaikutukset. Tätä ajattelu-
tapaa edustavat mm. Herbert Schiller, Anthony Giddens ja Jürgen Habermas.

Yhteisenä nimittäjänä eri näkökulmia edustavilla tutkijoilla on näkemys in-
formaation merkityksestä päivittäisessä toiminnassa: informaation määrän räjäh-
dyksen lisäksi informaation rooli on muuttunut keskeiseksi ja strategiseksi niin
liiketoiminnassa, valtionhallinnossa kuin ihmisten arkielämässäkin (Webster 1995,
3-5; 215-220).

Tietoyhteiskuntakeskustelua on toistaiseksi käyty melko kvantitatiivisella ta-
solla, kun on puhuttu informaation lisääntymisestä, informaation siirtämisen hel-
pottumisesta ja informaation noususta tärkeimmäksi tuotannontekijäksi. Tieto-
yhteiskunnan tuloa on yritetty mitata erilaisten mittareiden avulla, käyttäen esim.
tietokoneiden määrää indikoimaan tietoyhteiskunnan diffusoitumista ihmisten
arkielämään. Suomessa joudumme kamppailemaan kaiken kukkuraksi vielä kie-
lellistenkin ongelmien kanssa, kun olemme sattuman oikusta päätyneet suomen-
tamaan termin ’information society’ tietoyhteiskunnaksi; informaatiosta on vielä
matkaa tietoon, joka on jokaisen yksilön subjektiivisesti määrittelemää ja muok-
kaamaa informaatiota.
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Tietoyhteiskuntakehitys on tosiasiassa ollutkin melkoista välineurheilua. Kuten
Ilkka Tuomi on todennut, bittien määrän lisääntyminen on jossakin määrin saa-
nut meidät uskomaan, että on syntymässä uusi maailma. Kuitenkin samalla kun
informaation määrä on lisääntynyt, myös maailman ennustamattomuus on lisään-
tynyt. Nykyisyys tuntuu epäselvältä ja lyhyenkin aikavälin ennusteiden tekemi-
nen luotettavasti on äärimmäisen vaikeaa, kun maailma näyttäytyy jatkuvasti uu-
distuvan informaation kautta yhä monimutkaisempana (Tuomi 1997). Tämä tekee
tietoyhteiskuntakehityksen kvalitatiivisesta eli laadullisesta arvioinnista vähintään-
kin hankalaa. Internet-palvelimien tai matkapuhelinliittymien määrän seuraami-
nen on helppoa, mutta niiden varaan rakentuvan verkostoituneen toimintamallin
sosiaalisten vaikutusten tutkiminen onkin jo toinen juttu.

On kuitenkin tärkeää pyrkiä menemään tietoyhteiskunnan luonteen arvioin-
nissa hieman tuota kvantitatiivista pintaa syvemmälle, jotta myöhempi kestävän
kehityksen elementtien tarkastelu tuottaisi hyödyllistä analyysiä. Tietoyhteiskun-
nan vaikutukset kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle kun eivät mis-
sään nimessä ole ainoastaan määrällisiä, vaan mm. kulutuksen rakenteita muutta-
vien ominaisuuksiensa vuoksi hyvinkin laadullisia. Seuraavassa on lyhyesti lai-
nattu erään tietoyhteiskuntaa kokonaisvaltaisimmin arvioineen yhteiskuntatietei-
lijän, espanjalaisen Manuel Castellsin ajatuksia.

Castellsin mielestä siinä, että informaatio on tärkeässä asemassa tuotantora-
kenteiden (ja toiminnan yleisemminkin) muodostumisessa, ei sinänsä ole mitään
erityistä. Informaatio ja tieto ovat olleet tärkeitä aikaisemminkin kautta historian.
Eihän mitään toimintaa voi olla olemassa ilman siinä tarvittavaa informaatiota tai
toimijoiden hallinnoimaa tietoa. Nykyisen ns. informationaalisen kehityskulun eri-
tyispiirre piilee siinä, että tietoa käytetään itse tiedon muokkaamiseen, ts. uuden
tiedon luomisen teknologia, informaationkäsittely ja symbolinen kommunikaatio
ovat tuottavuuden lähteitä. Tästä lähestymistavasta on käynnistynyt itsevahvis-
tuva prosessi, jossa tiedon hyväksikäyttö tiedon muokkaamisessa saa aikaan yhä
uusia, entistä parempia mahdollisuuksia uuden tiedon muodostamiseen. Proses-
sin päämääränä on informaationkäsittelyn monipuolisuus, tehokkuus ja tuotta-
vuuden kasvu.

Teknologian luonne ja tuotantorakenne vaikuttavat aina myös niiden yhteis-
kuntien sosiaalisiin rakenteisiin, joissa ne vallitsevat. Näin kulloinkin vallitseva
kehityskulku muokkaa kaikkea sosiaalista toimintaa, myös toimijoiden välistä sym-
bolista kommunikaatiota. Castellsin mukaan informationaalinen tuotannon kehi-
tys on erityisen tiukasti yhteydessä kulttuurin muutoksiin siksi, että sen keskeise-
nä ajatuksena on lisätä tuottavuutta parantamalla juuri symbolista kommunikaa-
tiota. Teollistumisen aiemmissa vaiheissa tuottavuutta on parannettu käyttämällä
symbolista kommunikaatiota hyväksi, ei suoraan muokkaamalla sitä. On siis odo-
tettavissa, että informationaalisuus tai tietoyhteiskuntaistuminen vaikuttavat ai-
kaisempia yhteiskuntamuutoksia syvällisemmin ja kokonaisvaltaisemmin kaikkiin
sosiaalisiin tapoihin ja rakenteisiin (Castells 1996, 17-18).

Castells näkee, että informaatioteknologian kehittymiseen on sisäänraken-
nettu voimakas yhteiskuntien rakenteiden uudistamispotentiaali, joka purkautuu
jatkuvasti aiheuttaen mullistuksia niin liiketoiminnallisissa ja kulttuurisissa raken-
teissa kuin lopulta yksilötasolla, ihmisten identiteeteissäkin.

Joka tapauksessa on pidettävä tosiasiana sitä, että tietoyhteiskuntakehitys tai
informationaalinen kehityskulku on syvällisesti yhteiskuntien sosiaaliseen raken-
teeseen vaikuttava prosessi. Riippuu kulloisestakin tarkastelijasta ja näkökulmas-
ta millaisena esim. yksittäisten ihmisten vaikutusmahdollisuudet tähän prosessiin
ja sen sisältöön halutaan nähdä. Tässä selvityksessä on lähdetty siitä, että tietoyh-
teiskuntarakenteen kvantitatiivinen rakentuminen, siis tietoteknologisten keksin-
töjen diffusoituminen yritysten ja ihmisten arkipäivään, näyttää seuraavan suh-
teellisen selkeästi markkinatalouden logiikkaa. Sisällöllisen kehityksen eli sen,
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millaisia laadullisia painotuksia erilaisten teknologioiden käyttö saa ja millaisia
todellisia sosiaalisia vaikutuksia tietoyhteiskuntakehitys tuo tullessaan, määritte-
lemme me kaikki yhdessä ja erikseen suhteellisen autonomisesti, tietysti olosuh-
teista riippuen.

Tietoyhteiskunta tuleekin ymmärtää moniselitteisenä ja polyfonisena ilmiö-
nä, jonka erilaisia ääniä voidaan painottaa ja arvottaa eri tavoin. Ei ole olemassa
mitään kaikenkattavaa oikeaa näkemystä, vaan tietoyhteiskunta sisältää joukon
erilaisia paradokseja, jotka näyttäytyvät eri tilanteissa erilaisina. Kuvaavia para-
dokseja ovat mm. seuraavat (Sitra 1996):

•    Koulutuksen paradoksi: tietoyhteiskunta vaatii yhä parempaa koulutusta,
      mutta koneet hoitavat yhä enemmän tehtäviä, jotka aiemmin vaativat tietoa
      ja osaamista.

•    Ajan paradoksi: tietotekniikan pitäisi helpottaa työtä ja vähentää kiirettä,
      mutta se vetää ihmisen yhä tiukemmin ympärivuorokautiseen kiireiseen
      työelämään.

•    Paikan paradoksi: tietotekniikka tekee mehdolliseksi etätyön, mutta
      kuitenkin tietotekniikkaa soveltavat yritykset ja työpaikat keskittyvät
      osaamiskeskuksiin.

•    Kulutuksen paradoksi: jotta olisi rahaa kuluttaa, menee kaikki aika sen
      hankkimiseen; jos on aikaa kuluttaa, ei ole siihen rahaa.

•    Tiedon paradoksi: samalla kun tieto tulee yhä tärkeämmäksi
      tuotannontekijäksi, sen hinta laskee ja merkitys kilpailukyvylle pienenee,
      koska se on kaikkien saatavilla oleva yleishyödyke.

•    Tuottavuuden paradoksi: nopeasta teknisestä kehityksestä huolimatta
       tuottavuus kasvaa aiempaa hitaammin.

•    Työllisyyden paradoksi: tietotekniikka tuo uusia työpaikkoja, mutta samalla
      uusi teknologia vähentää perinteisiä työpaikkoja.

•     Edistyksen paradoksi: tietoyhteiskunnan paradoksaalisuus näkyy
       kirkkaimmin siinä, että toisaalta tietoyhteiskunta edustaa uutta tietoon ja
       osaamiseen perustuvaa yhteiskuntaa, jossa elämä on rikasta ja vapaata
       aineellisen toimeentulon huolista, mutta toisaalta se jakaa yhteiskuntaa
       kahtia. Tietoyhteiskuntaan saattaa muodostua sellaiset työmarkkinat, joilla
       on hyviä työpaikkoja vain harvoille ja suuri osa ihmisistä on pakotettu
       tyytymään työttömyyteen tai määräaikaisiin ja huonosti palkattuihin
       rutiinitehtäviin.

Tietoyhteiskuntaan sisältyvän paradoksaalisuuden ja arvovalintojen välttämättö-
myyden ymmärtäminen ovat keskeisiä asioita pyrittäessä hyödyntämään tietoyh-
teiskuntaistumiseen sisältyviä mahdollisuuksia ja välttämään uhkia tavoiteltaessa
kestävää kehitystä.

2.4 Suomalaisen tietoyhteiskunnan rakentaminen
Suomi kuuluu maailman teollistuneiden valtioiden joukkoon ja näin ollen on luon-
nollista, että globalisaatio ja informaatioteknologian luoma uudenlainen talous ovat
vahvoina näkyvissä myös meillä. Suomen taloudessa tietoteollinen rakennemuu-
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tos on lähtenyt liikkeelle jonkin verran Yhdysvaltojen, Japanin ja Keski-Euroopan
jäljessä. Osaltaan tähän vaikuttivat maailmansodat ja se tosiasia, että Suomessa
ilmapiiri säilyi hyvin pitkään maa- ja maaseutuhenkisenä. Varmasti myös asemal-
lamme Neuvostoliiton naapurina on ollut merkityksensä. Suomalaisen pääoman
kansainvälistyminen lähti nopeaan kasvuun vasta 1980-luvun puolivälissä ja lo-
pullisesti Suomi avautui globalisaatiolle 1990-luvun alun rajun laman seuraukse-
na.

Globalisaatiopyrkimysten vuoksi suomalaista yhteiskuntapolitiikkaa on mm.
talous- ja työllisyysajattelun osalta rukattu kansainväliseen malliin ja Suomen ta-
loutta voikin jo kutsua avoimeksi markkinataloudeksi. Isoin askel tässä kehityk-
sessä on tietenkin ollut liittyminen Euroopan Unioniin, mikä on tuonut muka-
naan syvenevän yhteisyyden muiden jäsenmaiden kanssa. Samaan aikaan meillä-
kin on syntynyt aidosti kansainvälisiä yrityksiä, jotka ovat meidän mittakaavas-
samme melkoisia jättiläisiä. Lippulaivana voi pitää Nokiaa, joka on alallaan maail-
man johtava yritys. Todellinen taloudellinen valta on keskittynyt muutamalle har-
valle yritykselle, joiden toimintakriteerit ovat maailmanlaajuisia (Väyrynen 1999,
12-19; 35).

Globalisaatio merkitsee myös sitä, että Suomenkin on avauduttuaan pyrittä-
vä pärjäämään kansainvälisessä kilpailussa niiden sääntöjen mukaan, joilla kilpai-
lua käydään. Verkottuvassa maailmassa tämä tarkoittaa selkeästi sitä, että infor-
maatiotalouden tullessa vallitsevaksi myös yhteiskuntapolitiikan on pyrittävä luo-
maan perustaa tietoyhteiskuntakehitykselle. Mikäli Suomi haluaa olla täysipai-
noisesti ja tasavertaisesti mukana globaalissa markkinataloudessa, sen on muo-
kattava sisäisiä rakenteitaan tämän tavoitteen mukaisesti. Näin ollen kansallinen,
tietoisesti rakennettu pyrkimys luoda Suomeen tietoyhteiskunta on johdettavissa
suoraan talouden ja sitä kautta meillä vallitsevan ajattelun mukaisesti hyvinvoin-
nin tavoitteista.

Risto Nevalaisen (1999) raportissa Suomen tietoyhteiskuntatoiminnan histo-
ria on jaettu viiteen aikakauteen:

1. Alkutaival vuoteen 1976 saakka

2. Pioneerijakso 1976-1983

3. Kiihdytysjakso 1983-1992

4. Normaalistumisjakso 1992-1998

5. Globalisoituminen ja uusi aalto vuodesta 1998 eteenpäin

Alkutaipaletta sävyttää tutustuminen uuteen tietokoneteknologiaan. Keskustelu
uuden teknologian tulevasta merkityksestä oli tuolloin melko kärjistynyttä, tek-
nologisen determinismin kannattajat loivat utopioita ja teknologian vastustajat
dystopioita siitä, miten tietokone tulisi vaikuttamaan yhteiskuntaamme. Teknolo-
gian arviointi tuli uutena alueena mukaan kansallisen suunnittelun piiriin.

Pioneerijaksolla Suomi seuraili kansainvälistä kehitystä. Kun mm. Englan-
nissa, Australiassa ja Yhdysvalloissa perustettiin erityisiä komiteoita pohtimaan
teknologian kehitystä, perustettiin Suomeenkin Ruotsista otetun mallin mukai-
sesti Teknologiakomitea vuonna 1979. Vuonna 1976 oli jo perustettu Atk-alan neu-
vottelukunta, joka onnistui tuomaan yhteistyötä tietotekniikan soveltamiseen jul-
kishallinnon ja elinkeinoelämän välille. Tärkeimpänä keskustelunaiheena olivat
tietotekniikan työllisyysvaikutukset ja erityisesti väestön kahtiajakautumisen eli
polarisaation uhka. Tietoyhteiskuntapolitiikan painotus oli tulevaisuuden hahmot-
tamista sekä uhkien ja mahdollisuuksien tunnistamista. Tietoyhteiskunta-termi
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oli vielä tuolloin suomennettu informaatioyhteiskunnaksi, tietotekniikka-termi
lanseerattiin yleiseen kielenkäyttöön. Tekes perustettiin ja entisiä teknologiaorga-
nisaatioita laajennettiin.
Kiihdytysjaksolla innovointi oli runsasta ja Tekesin johdolla painotettiin kovia tek-
nologioita ja vientipainotteisuutta. Varsinainen tietoyhteiskuntaponnistelu painot-
tui 1980-luvun lopulle, jolloin aloitettiin Yleinen tietoverkko ja kansalaisen tietoasema
-tutkimusprojekti. Projektin pääpaino oli erilaisten palvelujen toteuttamisessa ja
eri tahoilla saatiinkin aikaan mm. sähköposteja ja pankkipalveluja yleiseen käyt-
töön. Tämän aikakauden tuotteita olivat Telen Telesampo ja HPY:n Infotel. Projek-
tin esitutkimusraportissa ennustettiin, että Suomessa voisi olla vuonna 2000 mil-
joona tietoverkkopalvelujen käyttäjää, mikä pitääkin hämmästyttävän tarkasti
paikkansa!

Normaalistumisjaksolla vuodesta 1992 alkaen siirtyminen verkostoaikakau-
teen alkoi toden teolla Internetin räjähdysmäisen kasvun myötä. Yhdysvalloissa
julkaistiin 1993 National Information Infrastructure –raportti, joka käynnisti selvi-
tysten aallon teollistuneissa maissa. Tietoverkot ja niiden merkitys nostettiin kan-
sallisten strategioiden tukipilareiksi joka puolella. Suomessa lähdettiin myös liik-
keelle. Valtioneuvoston periaatepäätöksestä synnytettiin TIKAS-projekti eli ”tie-
totekniikan kansallinen strategia”. Sen puitteissa lähdettiin luomaan Suomelle
omaa, virallista tietoyhteiskuntastrategiaa, jonka VM julkaisi vuoden 1995 alussa
nimellä ”Suomi tietoyhteiskunnaksi”. Strategian työstö ja julkaisu käynnisti laa-
jan keskustelun tietoyhteiskuntakehityksestä Suomessa. Laman jälkimainingeissa
strategiasta tehtiin tarkoituksellisesti ongelmalähtöinen, kaikki suositukset ja lin-
jaukset oli alistettu mm. valtion velkaongelman ja joukkotyöttömyyden hoitami-
seen. Ensimmäistä kertaa alettiin laajemmin puhua verkostotaloudesta, sähköisis-
tä markkinoista ja sisältötuotannosta tuli tavanomaisia keskustelunaiheita. Sitra
otti itselleen vahvan roolin tietoyhteiskuntastrategian kotipesänä ja voimakkaim-
pana puolestapuhujana. Internet-palvelimien ja matkapuhelinten määrän nopea
kasvu innosti suomalaisia kansalliseen ylpeyteen ja Suomesta ryhdyttiin avoimesti
puhumaan tietoyhteiskunnan mallimaana. Sitran johdolla ryhdyttiin tekemään
selvityksiä tietotekniikan sosiaalisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista ja mm.
koulutuksen ja osaamisen korostamisesta tuli tärkeä osa valtiollisia strategialinja-
uksia.

Globalisoitumisvaihe ja tietoyhteiskuntakehityksen uusi aalto on siis parhail-
laan käynnissä. Sitran johdolla tuotettiin 1998 lopussa julkaistu ”Elämänlaatu, osaa-
minen ja kilpailukyky” –raportti, joka taustaraportteineen pohjustaa Suomen tie-
toyhteiskunnan rakentamista lähivuosina. Tietoyhteiskuntaprojektit on raportis-
sa jaoteltu erityisiin kärkihankkeisiin, joiden tutkimiseen ja kehittämiseen tieto-
yhteiskunnan julkinen tuki tullaan kohdistamaan. Raportissa tietoyhteiskunta
nähdään entistä laajempana kokonaisuutena kansainvälisen tietoyhteiskunta-ajat-
telun mukaisesti. Suomea pidetään edelläkävijämaana ja jonkinlaisena EU:n mal-
limaana tai peräti tietoyhteiskunnan koelaboratoriona. Ote on kaiken kaikkiaan
visionäärinen ja laaja-alainen, hyvin monenlaisia teema-alueita käsitellään osana
tietoyhteiskuntastrategiaa. Tämän esiselvityksen varsinainen aihealue eli kestävä
kehitys tietoyhteiskunnassa on Sitran raportissa selkeästi ja korostetusti mukana,
nyt ensimmäistä kertaa. Julkisen keskustelun painopiste onkin selvästi siirtynyt
sisällöllisiin kysymyksiin ja aiemmin vallinneesta teknologiapainotteisuudesta ol-
laan siirtymässä laadullisten tekijöiden painottamiseen.
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2.5 Yhteenveto
Ylläolevan katsauksen tarkoituksena on ollut auttaa tämän esiselvityksen lukijaa
hahmottamaan tietoyhteiskunta erilaisten osavaikutusten aikaansaamana koko-
naisuutena. Tietoyhteiskunta ei siis ole mikään yhtäkkinen keksintö, vaan se on
syntynyt ja vieläkin syntymässä vähitellen taloudellisen, poliittisen ja kulttuuri-
sen globalisaation ja informaatioteknologian vaikutuksesta. Kehityslinjoista sel-
västi voimakkaimpia ja näkyvimpiä ovat toistaiseksi olleet taloudellisen globali-
saation päämäärät, joita informaatioteknologian nopea kehittyminen on onnistu-
neesti tukenut. Seuraavassa kuvassa on esitetty johdantokappaleen ”punainen
lanka” kuvallisessa muodossa. Kuva on mukaillen lainattu Ari-Veikko Anttiroikol-
ta (1999, 199):

       Kehityksen informationaalinen vaihe

          Innovaatiot             Pääomaintensiivisyys
          Uusi teknologia           Globalisaatio

       Uusi teknologinen ja taloudellinen paradigma

Globaalit verkostot
Pääoma- ja informaatiovirrat

               erilaiset         jännitteet

Ihmiset ja paikallisyhteisöt
               Päivittäiset prosessit

Kuva 1: Tietoyhteiskuntakehityksen lähihistoriallinen viitekehys.

Informaatioteknologian ja kansainvälisen talouden toisiaan tukeneen kehittymi-
sen tuloksena syntynyt uudenlainen teknologinen ja taloudellinen järjestelmä, jota
Anttiroikokin on nimittänyt uudeksi paradigmaksi, on todella erikoinen kokonai-
suus, jolle ei oikein löydy hyvää historiallista vertailukohtaa. Nykyajassa on ole-
massa paljon potentiaalia uudenlaiseen yhteiskunnalliseen roolijakoon, mikä nä-
kyy selvänä esim. globaalitason ja kansallisvaltiotason instituutioiden välien kiris-
tymisenä. Samoin paikallistason merkityksen kasvu ihmisten elämässä on jo aihe-

Paikalliset olosuhteet

Uudistunut kapitalismi
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uttanut uudenlaista liikehdintää ja kansalaisjärjestöjen vahvistumista. Pyrkimyk-
senä on johdannossa ollut tuoda tätä oman aikamme turbulenttia erityistilaa ko-
rostetusti esille.

Tarkoituksena on myös ollut tuoda esiin se tosiseikka, että tietoyhteiskunta ei
ole missään mielessä selkeä tai ristiriidaton kokonaisuus. Informaatiointensiivi-
syyden lisääntymiseen liittyy olennaisesti ja jatkuvasti erilaisten arvovalintojen
tekeminen, kun kehityksellä on yhteiskuntaamme sekä positiivisia että negatiivi-
sia vaikutuksia. Tietoyhteiskuntaistumisen keskeisimpänä ongelmana näyttävät
olevan globalisaation tuomien kansainvälisten ja samanaikaisesti esiintyvien alu-
eellisten, paikallisten ja yksilötason tavoitteiden ristiriidat. Jatkuvasti keskittyvä
vallankäyttö niin taloudellisissa, poliittisissa kuin kulttuurisissakin asioissa aihe-
uttaa tunteen, että päätösvalta omista asioista on aina jossain muualla, olipa tämä
vallankäyttö sitten konkreettista ja näkyvää tai yhteiskunnallisissa rakenteissa pii-
levää ja näkymätöntä ohjausta.
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Kestävän kehityksen haasteet
tietoyhteiskunnalle

3.1 Kestävä kehitys

Ympäristöongelmien luonteessa on viimeisten vuosikymmenien aikana tapahtu-
nut isoja muutoksia. Aine- ja energiavirrat tuotannossa ja kulutuksessa ovat mo-
ninkertaistuneet. Ympäristöongelmat ovat eriytyneet paikallisen, alueellisen ja
kansainvälisen tason ongelmiksi, jotka kuitenkin ovat monin tavoin sidoksissa
toisiinsa. Ympäristöä koskeva sääntelyn tarve on jatkuvasti lisääntynyt, ympäris-
töongelmia ratkomaan pyrkiviä toimijoita on tullut lisää ja ne muodostavat jo
melkoisen hierarkian. Tieteen merkitys ympäristöongelmia koskevan tiedon tuot-
tajana on korostunut ja samalla on tullut esiin tieteiden välisten rajojen ylittämi-
sen tarve, tarve holistiseen ajatteluun.

Samaan aikaan näkemykset siitä, mikä on ihmisen ja luonnon suhde ja millä
tavalla ihmisyhteiskuntien ja luonnonjärjestelmien välisiä kytkentöjä voidaan
määritellä ovat monipuolistuneet. Yhteiskunnassa esiintyy monenlaisia luontokä-
sityksiä, joilla on vaikutusta siihen, miten luontoa eri tilanteissa kohdellaan (Ha-
kanen 1999, 20):

- Yksinkertaisen käsityksen mukaan ihmisen vieraantuminen luonnosta on
johtanut kaksijakoiseen näkemykseen luonnosta yhtäältä hyödynnettävänä
raaka-ainevarantona ja toisaalta jätteiden ja päästöjen vastaanottajana ja
”hävittäjänä”.

- Kehittyneempi on käsitys, joka näkee tämän kaksijakoisen, ulkoisen luon-
non yhtenä kokonaisuutena, jota samanaikaisesti hyödynnetään ja kuormi-
tetaan. Luontoa on suojeltava kuormitukselta, jotta sen hyödyntämisedelly-
tykset eivät heikentyisi.

- Kehittyneimmän käsityksen mukaan ihmisen ja hänen toimintojensa ym-
märretään olevan osa luontoa, eikä ihmistä voida irrottaa luonnosta.

Mm. Ulrich Beckin mukaan modernisuus on meidän ajassamme sisäisesti jännit-
tynyt. Perinteinen, yksinkertainen modernisuus, joka perustuu teollisen tuotan-
non logiikkaan, ei enää riitä, vaan tarvitaan uudenlaista ajattelua. Teknologian luo-
mat vaarat ovat kasvaneet, mikä muuttaa yhteiskuntaa riskipitoisempaan suun-
taan. Ihminen on aikaansaanut ”valmistettuja” riskejä puuttumalla sosiaalisen elä-
män olosuhteisiin ja luontoon. Ympäristöongelmat ottavat modernisuudesta mit-
taa. Syntynyttä jännitteistä tilaa ilmentää ekologisen modernisaation käsite, jonka
mukaan yhteiskunnan tulisi omaksua viisaita ennaltaehkäiseviä ympäristösään-
telyn ja ekologisen kontrollin toimintatapoja. Riskiyhteiskunta ja ekologinen mo-
dernisaatio ovat molemmat ilmentymiä siitä tosiasiasta, että uusien haasteiden
edessä yhteiskuntatieteet ja taloustieteet ovat olleet pakotettuja laajentamaan

3
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ympäristöongelmien käsittelyä. Enää ei voida suhtautua luontoon itsestäänselvä-
nä teknosysteemin osana, vaan luontosuhteen eri ilmentymiin on otettava vaka-
vasti kantaa (Hakanen 1999, 23-24).

Kestävä kehitys on käsitteenä syntynyt vastaamaan edellä kuvattujen muu-
tosten aiheuttamaan kansainvälisen yhteistyön tarpeeseen. Kestävä kehitys on
otettu kansainvälisessä keskustelussa aktiiviseen käyttöön 1980-luvun lopulla.
Vuonna 1987 YK:n Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio (The World Com-
mission on Environment and Development) eli ns. Brundtlandin komissio julkaisi
raportin ”Yhteinen tulevaisuutemme”. Tämän raportin tavoitteena oli globaalin
ympäristöstrategian laatiminen vastauksena jatkuvasti lisääntyvään huoleen ym-
päristön tulevaisuudesta. Brundtlandin komission määritelmän mukaan kestävän
kehityksen mukainen yhteiskunta on sellainen, joka tyydyttää nykyiset tarpeensa
vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä tyydyttää omat tarpeensa (Meadows
et al. 1992, 209).

Kestävä kehitys on sinällään vain termi, joka ei merkitse mitään ilman sisäl-
löllistä määrittelyä, jonka jokainen voi tietysti Brundtlandin komission yleistason
määritelmän pohjalta tehdä omista lähtökohdistaan. Kestävän kehityksen ajatuk-
sella on ollut tärkeä tehtävä kansainvälisessä keskustelussa eräänlaisena kompro-
missina ekologisten ja taloudellisten tavoitteiden ristiriitojen selvittelijänä. Ennen
Brundtlandin komission raporttia ekologisten ja taloudellisten tavoitteiden näh-
tiin olevan toisilleen vastakkaisia ja kestävä kehitys tarjosi mahdollisuuden yhdis-
tää nämä kaksi tavoitetta osoittamalla ekologisten ja taloudellisten tavoitteiden
olevan toisistaan riippuvaisia. Näin saatiin aikaiseksi laajasti hyväksyttävissä ole-
va viitekehys tulevaisuuden tavoitteiden määrittelyn avuksi.

Kestävä kehitys onkin toistaiseksi enemmänkin periaate kuin varsinainen tar-
kasti määritelty, yhteisesti sovittu päämäärä. Kysymys on poliittisesta prosessista,
jossa ristiriitaisia näkökantoja on soviteltu mahdollisimman yhteensopiviksi. Var-
sinaista yksimielisyyttä ekologisten ja taloudellisten näkökulmien yhteensovitte-
lussa ei ole saavutettu, vaan keskustelu on vilkasta niin ekologista, taloudellista
kuin sosiaalistakin kestävyyttä painottavien tahojen välillä.

O’Riordan ja Voisey (1997) ovat esittäneet kestävälle kehitykselle neljä tulkintaa:

1. Ensimmäisen tulkinnan mukaan kestävä kehitys tarkoittaa luotettavan ja
jatkuvan hyvinvoinnin luomista. Tämä tulkinta on vallalla nykyhetkenä
pääteesinään kestävä taloudellinen kasvu, eikä se ota ympäristön laatua sel-
laisenaan huomioon.

2. Toisen tulkinnan perusajatuksena on ”hyvä taloudenhoito”, huolenpito
planeetasta ja tulevista sukupolvista sekä yhteinen kehitys yhteiseksi hyö-
dyksi. Painopiste on siis edelleen taloudessa.

3. Kolmannessa tulkinnassa painotetaan kulttuurista oikeudenmukaisuutta.

4. Neljännen tulkinnan mukaan kestävä kehitys on näkemyksellinen ja visioi-
va prosessi, joka auttaa tekemään kolme muuta tulkintaa läpinäkyviksi ja
sovittaa yhteen toisiaan täydentäviä paikallista ja globaalia.

Nämä neljä tulkintaa voidaan nähdä myös kestävään kehitykseen tähtäävän muu-
toksen eri vaiheina. Kestävä taloudellinen kasvu on parhaillaan vallitseva ajatus-
tapa, jonka tehtävänä on aineellisen hyvinvoinnin tason säilyttäminen. Se ei vaa-
di yhteiskunnan nykyisiltä toimijoilta suuriakaan muutoksia toimintamalleihin ja
on siksi houkutteleva ja helppo hyväksyä. Hyvän taloudenhoidon malli tulee hi-
taasti ja varmasti, mitä perustelee myös näkemys ihmisistä tulevaisuuden vihrei-
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nä kansalaisina meillä ja muualla. Huoli ihmisestä alkaa olla yhtä tärkeä kuin huo-
li ympäristöstä. Kulttuurisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen tapahtuu jo
hitaammin, sen juurtumiseksi tarvitaan talouden tilinpidon vihertymistä ja kan-
salaisyhteiskunnan edistymistä. Visiointi on kokonaiskehitykselle tietä tasoittava
elementti.

Jos tulkintoja katsotaan näkökulmina yhteiskunnalliseen rakenteeseen, voi-
daan myös sanoa kunkin tulkinnan edustavan erilaisia keinoja kestävyyden edis-
tämiseksi. Kestävä taloudellinen kasvu viittaa markkinoihin, joiden on järjestäy-
dyttävä uudelleen ekologisen ja sosiaalisen sietokyvyn ylittämisen estämiseksi.
Hyvä taloudenhoito viittaa sääntelyyn, jota toteuttavat sekä valtio lakien muo-
dossa että kollektiivinen toiminta vapaaehtoisten sopimusten tai lakisääteisten
normien avulla. Oikeudenmukaisuus viittaa jakosuhteiden oikeudenmukaisuu-
teen suhteessa luontoon ja nykyisiin ja tuleviin sukupolviin. Visiointi viitta läpi-
näkyvyyteen, sisältäen ajatuksen yhteisöllisten velvollisuuksien ja kansalaisyhteis-
kunnan hengen toteuttamisesta. Yhteisymmärrykseen tähtäävänä keskustelun ja
neuvottelun prosessina visioinnin tehtävänä on osoittaa, että yhteinen etu on tun-
nistettu. Kaikkia edellä lueteltuja tulkintoja/näkökulmia tarvitaan yhdessä ja erik-
seen, jotta aitoa kestävyyttä voitaisiin tavoitella.

Kestävän kehityksen käsitettä on ollut erilaisissa yhteyksissä tarpeellista mää-
ritellä myös muodollisesti. Esim. Suomessa mm. hallitus ja Kuntaliitto ovat laati-
neet omat määritelmänsä työnsä tueksi. Yhteistä muodollisille kestävän kehityk-
sen määritelmille on se, että kestävä kehitys on yhtäältä jotain luonnollista ja eko-
logista ja toisaalta myös jotain yhteiskunnallista. Määritelmissä kestävä kehitys
muodostuu yleensä kolmesta ulottuvuudesta (Hakanen 1999, 29-30; kts. lisäksi
Suomen kestävän kehityksen toimikunta 1995, 6-7):

1. Ekologinen kestävyys liittyy luontoon. Ekologiset lainalaisuudet eivät ole
ihmisten muutettavissa, vaan meidän on sopeuduttava niihin. Maapallon
elämän perustavat ominaispiirteet voidaan ymmärtää termodynamiikan
lainalaisuuksien avulla.

2. Sosiaalinen kestävyys liittyy yhteiskuntaan. Yhteiskunnalliset lainalaisuu-
det ja arvot ovat pääosin ihmisten muokattavissa, joskin nekin ovat sidok-
sissa biologisiin mekanismeihin ja ekosysteemeihin. Ihmisillä on mahdolli-
suus vaikuttaa mm. tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, oman elämän hal-
linnan, vallan, organisaatioiden ja instituutioiden sisältöön itsenäisesti.

3. Taloudellinen kestävyys liittyy sekä luontoon että yhteiskuntaan. Taloudes-
sa vaikuttavat sekä ekologiset (esim. raaka-aineiden koostumus ja sijainti)
että yhteiskunnalliset lainalaisuudet (esim. markkinamekanismit). Taloudel-
linen kestävyys toimii välittäjänä ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden vä-
lillä: talous on Hakasen mukaan ”luonnon ja yhteiskunnan välisen suhteen
keskeinen ilmentymä, aineenvaihduntaa luonnon ja yhteiskunnan välillä”.

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan työnsä pohjaksi laatiman määrittelyn
mukaan kestävä kehitys on ekologisesti kestävää, yhteiskunnallisesti oikeuden-
mukaista ja ihmisen henkisesti uudistuvaa kehitystä (Suomen kestävän kehityk-
sen toimikunta 1995, 6-7).

Ulottuvuuksille annetaan eri yhteyksissä erilainen sisältö, mutta erään ylei-
sen (mm. Pentti Malaskan ajatuksia on tässä lainattu) tulkinnan mukaan ekologi-
nen kestävyys on jo itsessään hyvyyskriteeri: järjestelmä, joka on ekologisesti säi-
lyvä ja säilyttävä, on myös hyvä ja tavoiteltava. Sosiaalinen kestävyys on jo moni-
mutkaisempi käsite: sosiaalinen säilyvyys ei voi olla hyvyyskriteeri, sillä hyvinkin
moraalisesti epäoikeudenmukaiseksi koetut sosiaaliset rakenteet (esim. diktatuu-
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rit) voivat olla ainakin lyhyellä aikajänteellä tarkasteltuna varsin säilyviä. Sosiaali-
sesti kestävää, hyvää kehitystä voidaan sanoa olevan sellaisen kehityksen, jossa
vallitsevia arvoja ovat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja demokratia. Lisäksi luo-
van toiminnan ja arvonmuodostuksen tulisi olla vapaita. Yleisesti ottaen sosiaali-
sen kestävyyden käsite on niin epäselvä, että mm. Malaskan mielestä olisikin mie-
luummin puhuttava esim. hyvästä sosiaalisesta kehityksestä.

Kestävän talouden tulisi optimitapauksessa olla keino ekologisen ja sosiaali-
sen kestävyyden tavoittelemiseksi. Nykyään näyttää valitettavan usein siltä, että
talous on noussut välineen asemasta päämääräksi, jonka eteen saatetaan uhrata
niin ihmiset kuin luontokin. Mielenkiintoisella tavalla juuri tämä seikka sitoo kes-
tävän kehityksen yhteen globaalitalouden ja tietoyhteiskuntakehityksen kanssa:
nykyinen globaalin talouden malli ei sinänsä ole mitenkään erityisen hyvä kestä-
vän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi ja mikäli tietoyhteiskuntakehitys oh-
jautuu talouden vaatimusten mukaan, lopputuloksena saattaa olla kestämätön
kehityskulku.

Kestävään kehitykseen liittyvät käsitteelliset epämääräisyydet ja sekaannuk-
set ovat toistaiseksi vielä hyvin yleisiä käytännön tilanteissa. Mitä laajemmaksi
kestävän kehityksen määrittely viedään ja mitä enemmän erilaisia ristiriitaisia ele-
menttejä siihen sisällytetään, sitä latteammaksi käsitteen sisältö tulee (Heinonen
1995, 20). Yksittäinen yritys saattaa käsittää kestävän kehityksen omaksi taloudel-
liseksi selviytymisekseen lähitulevaisuudessa, kun taas ympäristöjärjestön mie-
lestä yrityksen tulostavoitteet vaarantavat luonnonympäristön tasapainon kau-
empana tulevaisuudessa. Molemmat ovat kestävän kehityksen laajan määrittelyn
nojalla ”oikeassa”, mutta miten eri näkökulmia ja tavoitteiden aikajänteitä tulisi
päätöksenteossa painottaa, jotta lopputuloksena olisi todella kestävä kehitys?

Tähän kysymykseen ei toistaiseksi ole vastausta. Hajerin (1995) mielestä kes-
tävä kehitys pitääkin nähdä ensimmäisenä sellaisena globaalina ympäristökeskus-
teluna, johon osallistuvilla tahoilla on hyvin erilaiset näkemykset ympäristökysy-
myksistä ja kehityksestä. On paradoksaalista, että yleistä keskustelua kestävästä
kehityksestä voidaan pitää yllä ainoastaan hyvin löyhien ja joustavien käsitteiden
pohjalta samalla kun todellinen kestävä kehitys edellyttäisi radikaaleja yhteiskun-
nallisia muutoksia.

Ydinkysymyksenä ekologisesti kestävässä kehityksessä on joka tapauksessa
kasvava tarve ihmisen aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämiseen eli
sellaisten taloudellisten, poliittisten ja kulttuuristen periaatteiden ja toimintata-
pojen löytämiseen, joiden avulla koko biosfäärin ihmisyhteiskuntineen on mah-
dollista jatkaa elämäänsä mahdollisimman tasapainoisesti myös tulevien sukupol-
vien aikana. Tietoisuus ihmiskunnan luonnonympäristölle aiheuttaman rasituk-
sen vaarallisista seurauksista maapallon elämälle on lisääntynyt voimakkaasti vii-
meisen kolmen vuosikymmenen aikana. On lähdettävä siitä, etteivät nykyiset toi-
mintamallimme johda nykyisillä kehitystrendeillä (väestönkasvu, uusien maiden
teollistuminen jne.) ekologisesti kestävään tulevaisuuteen, joten toimintamalleja
on muutettava ympäristölle vähemmän rasittaviksi. Mutta miten kestävämpään
kehitykseen voidaan edetä ja mitä voidaan ryhtyä tekemään? Vastauksia näihin
kysymyksiin etsitään jo laajalti niin tutkijoiden, aktiivisten kansalaisten ja kansa-
laisjärjestöjen kuin julkisen vallankin toimesta. Seuraavassa on esimerkinomai-
sesti esitetty muutamia tunnettuja tapoja kestävyyden yleisen tavoitetason mää-
rittelemiselle.

Ihmisen ympäristölle aiheuttamaa kokonaisrasitusta kuvataan usein yhtälöl-
lä I=PAT, jossa kokonaisvaikutus (Impact) muodostuu väestömäärän (Population),
sen saavuttaman elintason (Affluence) ja tätä elintasoa tukevan teknologian
(Technology) aiheuttaman rasituksen funktiona. Tätä kaavaa voidaan käyttää ku-
vaamaan minkä tahansa rajatun populaation aiheuttamaa kokonaisrasitusta. Tar-
kastelun alla voi siis olla esim. Suomi, Eurooppa tai koko maapallo. IPAT-yhtälön
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sisältämä ajattelutapa tuli mukaan tieteelliseen keskusteluun 1970-luvun alussa,
ensimmäisten joukossa sen on esittänyt suomalaistutkija Pentti Malaska. Toistai-
seksi on mahdotonta tarkasti sanoa, minkälainen funktion tekijöiden keskinäinen
suhde tarkasti ottaen on eli minkälaisilla laskutoimituksilla tekijöitä tulisi käsitellä
(Milbrath 1996, 11). Useimmissa tarkasteluissa lähdetään kuitenkin siitä, että ky-
seessä on geometrinen funktio, ts. tekijät kerrotaan keskenään kokonaisrasituk-
sen laskemiseksi (mm. Heinonen 1995, 22).

Funktiosta voidaan suoraan nähdä, että kokonaisrasituksen (I) vähentämi-
seksi on olemassa kolme periaatteellista tapaa (Goodland et al. 1994, 147):

1. Pyritään rajoittamaan populaatiota. Globaalisti tämä merkitsee erityisesti
kehitysmaiden väestönkasvun rajoittamista.

2. Tingitään elintasosta. Tämä on erityisesti teollistuneiden maiden haaste ja
siinäkin mielessä tärkeää, että kokonaisrasituksen vähentämistavoite ei
mahdollista kehitysmaille nykyisenkaltaista länsimaista materiaali-intensii-
vistä elintasoa.

3. Kehitetään parempia teknologioita, joiden avulla sama hyvinvointi voidaan
saavuttaa pienemmällä ympäristökuormituksella.

Tärkeäksi kysymykseksi nousee sellaisen kokonaisrasituksen tason määrittelemi-
nen, joka on aidosti kestävä myös pitkän aikavälin tarkastelussa. Tämän kysymyk-
sen kiistaton ratkaiseminen on luonnollisesti mahdotonta ja vasta tulevaisuus tu-
lee osoittamaan, missä määrin erilaiset ja eri puolilla maailmaa sovellettavat käsi-
tykset ympäristökuormituksen ylärajasta toimivat käytännössä.

Eräs tunnetuimmista kestävyyden rajoja määrittelemään pyrkivistä malleis-
ta lienee Maailmanpankin ekonomistin Herman Dalyn ns. Steady-state –malli.
Dalyn mallin ideana on, että on olemassa jokin ajassa muuttuva ekologisen kestä-
vyyden tila, jossa ihmiskunnan aiheuttama ympäristörasitus on tasapainossa luon-
non kanssa. Yhteiskunnat voivat Dalyn mukaan pyrkiä kohti tätä tilaa noudatta-
malla kolmea yksinkertaista sääntöä (Meadows et al. 1992, 46):

1. Uusiutuvia luonnovaroja voidaan käyttää korkeintaan yhtä nopeasti kuin
ne uusiutuvat. Toisin sanoen siihen luonnonpääomaan, joka itseään uusin-
tamalla tuottaa näitä resursseja, ei saa kajota, vaan on tultava toimeen luon-
nonpääoman tuotoilla.

2. Uusiutumattomia luonnonvaroja (esim. fossiiliset polttoaineet) ei tule käyt-
tää nopeammin kuin niiden käyttöä voidaan korvata kestävästi käytettävil-
lä uusiutuvilla luonnonvaroilla. Uusiutumattomien luonnonvarojen käytös-
tä on siis vähitellen luovuttava.

3. Päästöjä ei tule aiheuttaa nopeammin kuin luonnonprosessit pystyvät niitä
käsittelemään.

Steady-state –mallilla on useampia haastajia, joiden lähtöoletukset poikkeavat
Dalyn mallista. Malaska, Luukkanen ja Kaivo-oja (2000, 19-20) ovat esim. rakenta-
neet oman kestävyysmallinsa kokonaisympäristörasituksen (TES, Total Environ-
mental Stress) käsitteen ympärille. TES-malli mallintaa kestävän kehityksen eko-
logista ulottuvuutta. Ympäristörasitusta syntyy luonnonvaroja käytettäessä ja myös
jätteiden ja saasteiden palatessa luontoon häiritsemään luonnon toimintoja. Stressiä
vähennettäessä ollaan tiellä kohti kestävyyttä.
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Malli rakentuu neljän pääyhtälön varaan. Pääyhtälöt kuvaavat (1) tuotannon ma-
teriaali-intensiivisyyttä, (2) työllisyyttä ja automaatiota, (3) talouden materiaali-
intensiivisiä ja vähemmän materiaali-intensiivisiä sektoreita sekä (4) hyvinvoin-
nin materiaali-intensiivisyyttä ja BKT:n hyvinvointituottavuutta.

Mielenkiintoiseksi TES-mallin tekee se, että sen mukaan kestäviä polkuja on
olemassa useita, kun mm. Steady-state –mallissa kestävyys on yksilöitävissä oleva
tasapainotila. TES-mallin mukaan ratkaisevaa on se, miten nopeassa tahdissa hy-
vinvoinnin materiaali-intensiivisyyttä vähennetään, ts. miten nopeasti siirrytään
aineettomiin kulutustapoihin. Taloudellinen kasvu voi olla kestävää, kunhan hy-
vinvoinnin tuottamiseksi vaadittava materiaali-intensiivisyys samalla muuttuu
alhaisemmaksi.

Vaikka kestävän kokonaisrasitustason laskeminen onkin vielä alkutekijöissään,
voidaan yleisen kestävyyden peruskaavan I=PAT tekijöitä varmuudella pitää nii-
nä keskeisinä osatekijöinä, joista kestävyys reaalimaailmassa riippuu. Väestönkas-
vu, materiaalinen elintaso ja teknologian kehittyminen ovat näin ydinkysymyksiä
tarkasteltaessa tietoyhteiskunnan potentiaalisia mahdollisuuksia ja uhkia ekolo-
gisen kestävyyden tavoittelussa maailmanlaajuisesti. Suomalaista kestävän kehi-
tyksen tietoyhteiskuntamallia pohdittaessa painotus on luonnollisesti kahdella
jälkimmäisellä tekijällä.

Kestävän kehityksen edistäminen vaatii joka tapauksessa tuekseen jonkinlai-
sia mittareita siitä, missä mennään ja mitä ollaan saavutettu. Tähän tarpeeseen on
maailmalla lähdetty luomaan erityisiä kestävän kehityksen indikaattoreita, jotka
mittaavat kestävän kehityksen eri osa-alueilla tapahtuvia muutoksia. Indikaatto-
rien avulla pyritään ohjaamaan päätöksiä kestävää kehitystä tukevaan suuntaan
ja samalla mahdollistetaan myös tehtyjen päätösten seuranta. Esim. YK:n julkai-
semien indikaattoreiden avulla seurataan Rion päätösten toteutumista.

Suomessa katsottiin hallituksen kestävän kehityksen ohjelman seurauksena
tarpeelliseksi luoda omat kansalliset indikaattorit. Tavoitteena on ollut kehittää ja
valita kohtuullisen suppea, ensisijaisesti päätöksentekijöille ja kansalaisille suun-
nattu joukko indikaattoreita. Indikaattoreihin on pyritty sisällyttämään kestävän
kehityksen eri ulottuvuudet, mutta kutakin ilmiötä kuvataan vain yhdellä tai
muutamalla, hyvin valitulla indikaattorilla:

- Ekologiset: ilmastonmuutos; otsonikerroksen oheneminen; happamoi-tumi-
nen; rehevöityminen; biologinen monimuotoisuus; haitallisten aineiden le-
viäminen

- Taloudelliset: talouden kehitys; ympäristöohjaus; luonnonvarat; yhdys-kun-
tarakenne ja liikenne; tuotanto ja kulutus

- Sosiaaliset ja kulttuuriset: väestön kehitys; elämäntavat ja sairastavuus, työ-
voima; sosiaaliset ongelmat ja tasa-arvo; koulutus, tutkimus ja osallistumi-
nen; tiedon saanti; kulttuuriperintö; etniset ryhmät; kehitysyhteistyö

Kuntaliitolla on meneillään oma projektinsa kunnallisten kestävän kehityksen in-
dikaattoreiden kehittämiseksi. Kuntien ympäristöbarometri –projektin tavoittee-
na on luoda aika-ajoin seurattava kuntien ympäristöpolitiikan tuloksellisuutta
kuvaava indikaattorijärjestelmä, joka kannustaa kuntia kohti ekologisesti kestä-
vää kehitystä. Projekti on vasta määrittelyvaiheessa, seurattaviksi sektoreiksi on
kaavailtu seuraavia:

- Energia

- Liikenne
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- Jätehuolto (kiinteät jätteet)

- Maankäyttö

- Ympäristönsuojelu

- Vesihuolto

Vastaavia hankkeita on meneillään muillakin julkishallinnon organisaatioilla, mm.
maa- ja metsätalousministeriö on vuonna 1999 julkaissut näkemyksensä uusiutu-
vien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittareista.

3.2 Kestävän kehityksen edistäminen Suomessa
Samoin kuin tietoyhteiskuntaa käsitelleessä kappaleessa tehtiin, on ajattelun taus-
taksi hyödyllistä luoda lyhyt silmäys siihen, miten kestävän kehityksen periaattei-
ta on Suomessa tähän mennessä toteutettu. Alla olevat tiedot perustuvat ympäris-
töhallinnon verkkosivuilla oleviin tietoihin (Ympäristöhallinto 1999).

Brundtlandin komission raportti pyöräytti ilmestyessään 1987 liikkeelle laa-
jan keskustelun kestävän kehityksen sisällöstä ja päämääristä. Kansainvälisen yh-
teistyön tarve kasvoi ja vuonna 1992 järjestettiin ensimmäistä kertaa YK:n ympä-
ristö- ja kehityskonferenssi UNCED (United Nations Conference on Environment
and Development) Rio de Janeirossa Brasiliassa. Konferenssiin osallistui yli 100
valtionpäämiestä ja lukuisia kansalaisjärjestöjen edustajia tavoitteenaan luoda
kestävän kehityksen edistämiselle yhteiset puitteet.

Rion konferenssissa hyväksyttiin kolme keskeistä kestävään kehitykseen liittyvää
asiakirjaa:

1. Ympäristöä ja kehitystä koskeva Rion julistus, joka on poliittisesti valtioita
sitova 27 periaatetta sisältävä asiakirja. Yhdessä Agenda 21:n kanssa se luo
perustan kansalliselle kestävän kehityksen edistämiselle sekä kansainväli-
sen yhteistyön kehittämiselle.

2. Toimintaohjelma Agenda 21, joka sisältää ehdotuksia maapallon kehityksen
luotsaamisesta kestävälle pohjalle ensi vuosituhanteen mennessä.

3. Metsäperiaatteet, jotka ohjaavat maailmanlaajuista metsien kestävää käyt-
töä

YK:n alaisuuteen perustettiin joulukuussa 1992 kestävän kehityksen komissio CSD
(Commission on Sustainable Development) Rion konferenssin päätösten seuran-
taa varten. CSD:n tehtävänä on tarkkailla ja raportoida Rion sopimusten toimeen-
panoa paikallisella, kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Komissio
pitää yllä kestävän kehityksen kysymysten korkeaa näkyvyyttä YK:n sisällä ja aut-
taa YK:ta koordinoimaan ympäristö- ja kehityskysymyksiä aiempaa paremmin.

Komission toimintaa ohjaa erityinen työohjelma, jonka tämänhetkinen sisäl-
tö on voimassa vuoteen 2002 asti. Työohjelman painopistealueet ovat köyhyys ja
kulutus- ja tuotantotavat, joita molempia teemoja käsitellään läpi koko työohjel-
makauden. Jokaiselle vuodelle on lisäksi sovittu suppeampi teema, joita ovat vesi-
huollon kysymykset (1998), meriin liittyvät kysymykset kuten pienten saarivalti-
oiden asema (1999), maaresurssien integroitu suunnittelu ja hoitaminen (2000) sekä
ilmakehä ja energia (2001). Vuoden 2002 kokouksessa on tarkoitus tehdä 10-vuo-
tisarvio koko UNCED-prosessista Rion konferenssin jälkeen.
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Suomeen perustettiin Rion konferenssin jälkeen vuonna 1993 erityinen Suomen
kestävän kehityksen toimikunta. Toimikunta edistää kestävää kehitystä antamalla
painoarvoa tärkeinä pitämilleen asioille, toimii poliittisena keskustelufoorumina
ja tekee tarvittavia aloitteita viranomaisvalmistelua varten. Toimikunnassa on nel-
jä jaostoa:

1. Koulutus ja valistus

2. Tuotanto- ja kulutustapojen muuttaminen, rahoitus ja teknologiansiirto

3. Sosiaalisesti kestävä kehitys

4. Paikallisesti kestävä kehitys

Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa ovat edustettuina hyvin monenlai-
set intressitahot eduskunnasta paikallishallinnon edustajiin, liiketoiminnan ja teol-
lisuuden edustajiin, ammattiyhdistyksiin, tiedeyhteisöihin, joukkoviestimiin ja
erilaisiin kansalaisjärjestöihin. Laajan kokoonpanonsa ansiosta toimikunnan on
mahdollista käsitellä niin kestävän kehityksen ekologista, sosiaalista ja kulttuuris-
ta kuin taloudellistakin ulottuvuutta. Toimikunnan ympärille on samalla muodos-
tunut laaja verkosto, jonka kautta välittyy tieto kestävän kehityksen hankkeista ja
jonka avulla nostetaan kansalliseen keskusteluun uusia teemoja ja aloitteita (esim.
ekotehokkuus, keskustelu sosiaalisesti kestävän kehityksen sisällöstä jne.).

Monet ympäristö- ja sosiaaliset tavoitteet toteutetaan paikallisin ratkaisuin,
siksi kuntien toiminnalla on oleellinen merkitys. Liikenteen ja energiankäytön
avainkysymys on yhdyskuntien sisäinen liikenne, johon voidaan vaikuttaa kaa-
voituksella ja muilla paikallisilla keinoilla, esim. julkisen liikenteen järjestelyillä.
Maankäytön suunnittelu ja ohjaus on myös yleensä paikallisviranomaisten vas-
tuulla. Yhdyskuntarakenne vaikuttaa energian ja muiden luonnonvarojen käyt-
töön ja hyvällä suunnittelulla voidaan ottaa huomioon erilaisten ratkaisujen vai-
kutus mm. liikennemääriin. Vesiensuojelukysymykset ovat nekin pitkälti paikal-
listason kysymyksiä, kuntien kyky vastata jätevesien puhdistuksesta ja valvoa teol-
lisuuden jätevesien käsittelyä ovat tässä avainkysymyksiä.

Riossa 1992 hyväksytyssä toimintaohjelma Agenda 21:ssa asetettiin tavoit-
teeksi, että kunnat valmistelevat omat paikalliset Agenda 21 –ohjelmansa (Local
Agenda) vuoden 1996 loppuun mennessä yhdessä kuntalaisten, paikallisyhteisö-
jen ja esim. yritysten kanssa. Aikataulussa ei ole aivan pysytty, mutta Suomessa-
kin paikallisagendatoiminnan oli toukokuuhun 1998 mennessä aloittanut yli puo-
let Suomen kunnista. Paikallisagendakunnissa asui noin 80 prosenttia Suomen
väestöstä. Tavoitteena on edelleen, että kaikki Suomen kunnat laativat oman  pai-
kallisen kestävän kehityksen ohjelmansa.

Suomessa on tähän mennessä julkaistu kaikkiaan kolme laaja-alaista kestä-
vän kehityksen kansallisia toimia linjaavaa asiakirjaa. Ensinnäkin valtioneuvosto
antoi vuonna 1990 eduskunnalle selonteon ”Kestävä Kehitys ja Suomi”. Toiseksi
Suomen kestävän kehityksen toimikunta julkaisi vuonna 1995 raportin ”Kestävä
kehitys – lähivuosien toimenpiteitä Suomessa ja Suomen kansainvälisessä yhteis-
työssä”. Kolmas keskeinen asiakirja on ”Hallituksen kestävän kehityksen ohjel-
ma”, joka julkaistiin 1998 valtioneuvoston ekologisen kestävyyden edistämistä
koskevan periaatepäätöksen tuotoksena. Kestävän kehityksen ohjelmalla hallitus
pyrkii ekologiseen kestävyyteen ja sitä edistävien taloudellisten ja sosiaalisten ja
kulttuuristen edellytysten luomiseen (Ympäristöministeriö 1998).

Ohjelmansa avulla valtioneuvosto pyrkii ohjaamaan kestävää kehitystä kos-
kevaa suunnittelua, päätöksentekoa ja toimintaa valtion hallinnossa. Ohjelman
on tarkoitus toimia myös perustana vuoropuhelulle muiden tahojen kanssa ja tar-
jota viitekehys muidenkin toiminnan suunnittelulle.
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Nykyinen hallitus (Lipponen II) on hallitusohjelmassaan viitannut kestävään ke-
hitykseen niin ulko- ja turvallisuus-, talous-, energia-, liikenne- kuin aluepolitii-
kankin linjanvedoissa. Hallituksen ympäristölinjauksissa ekologiset periaatteet ovat
luonnollisesti jokaisen ohjelmakohdan taustalla. Hallitus on sitoutunut torjumaan
globaalisia ympäristöuhkia kansainvälisellä yhteistyöllä mm. YK:n Rion julistuk-
sen ja Kioton sopimuksen mukaisesti sekä vaikuttamaan EU:ssa ympäristöpolitii-
kan integroimiseksi eri sektoreille (Hallitus 1999).

Hallitusohjelmassa otetaan kantaa myös Suomen tietoyhteiskuntakehitykseen
ja sen ohjaamiseen kestävälle tielle:

”Suomi haluaa olla edelläkävijä ihmisystävällisen ja kestävän tietoyhteiskun-
nan toteuttamisessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sähköisten palvelujen sekä kult-
tuuri- ja tietosisältöjen kehittämistä helppokäyttöisiksi ja turvallisiksi kaikkien ih-
misten käyttöön yhtälailla mikrotietokoneen, digitaalisen television ja matkavies-
timen avulla.”

Kun hallitus lisäksi ottaa useissa kohdissa kantaa kestävään kehitykseen liittyviin
sosiaalisiin kysymyksiin (vaikkei kestävyyden tavoittelua erikseen mainitakaan),
on hallitusohjelmassa otettu kestävä kehitys yhteiskunnallisena tavoitetilana laa-
ja-alaisesti huomioon.
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Tietoyhteiskunnan ja ekologisen
kestävyyden suhde

4.1 Taustaa

Kuten suomalaisen tietoyhteiskunnan rakentamista käsitelleen kappaleen lopus-
sa todettiin, kestävä kehitys on tullut viime vuosina teema-alueena mukaan tieto-
yhteiskuntakeskusteluun. Tämä merkittävä muutos on tapahtunut suurelta osin
EU:n piirissä pidettyjen seminaarien ja projektien ansiosta.

Suomessa on tietoyhteiskuntaprosessin aikana viitattu kestävään kehitykseen
siellä täällä matkan varrella. Valtioneuvoston vuosiksi 1996-1999 asettaman Tieto-
yhteiskunta-asiain neuvottelukunnan missiossa sanottiin, että kestävä kehitys ja
tietoyhteiskuntakehitys tukevat toisiaan, automaatio ja logistiikka etsivät säästöjä
raaka-aineiden ja energian käytössä ja aineellinen kulutus saa rinnalleen kasva-
van aineettoman kulutuksen ja vuorovaikutuksen. Neuvottelukunnan avuksi pe-
rustettu tietoyhteiskuntafoorumi on pitänyt yllä keskustelua myös kestävästä ke-
hityksestä mm. järjestämällä Kestävän kehityksen tietoyhteiskunta –seminaarin
huhtikuussa 1997.

Kansallisen tietoyhteiskuntastrategian uudistamistyössä kestävä kehitys on
ollut mukana tietoyhteiskunnan kanssa harmonisesti kehittyvänä alueena, jota
tietoyhteiskunta luonnostaan tukee. Yksi prosessin teemaselvityksistä (Sirkka
Heinosen ”Kestävä kehitys, etätoiminnot ja liikenne”) käsitteli kestävän kehityk-
sen tietoyhteiskuntaa. Strategialinjauksia esittelevässä ”Elämänlaatu, osaaminen
ja kilpailukyky” -raportissa kestävän kehityksen näkökulma on jo mukana useas-
sa kohdassa. Samassa yhteydessä on julkaistu myös kirja ”Tietoyhteiskunnan arki
– tiedon ja taidon tie”, jossa on kerrottu informaatioteknologian tuomista mah-
dollisuuksista esimerkkien avulla. Tässä kirjassa ekologisesti kestävä tietoyhteis-
kunta mainitaan esim. liikennettä käsittelevässä kappaleessa mahdollisena, vaan
ei automaattisena tulevaisuuskuvana. Lisäksi Valtion tiede- ja teknologianeuvos-
ton tuoreimmassa katsauksessa ”Katsaus 2000: tiedon ja osaamisen haasteet” kes-
tävyyteen viitataan useaan otteeseen, mutta enemmänkin taloudelliselta kannalta
ja innovaatiotoiminnan kehittämisen yhteydessä.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kestävän kehityksen tietoyhteiskuntaa
ollaan Suomessa tietoyhteiskuntaprosessin yhteydessä jonkin verran pyritty lin-
jaamaan, mutta tämä työ on vasta alkuvaiheissaan. Jo nyt on kuitenkin selvää,
ettei tietoyhteiskunnan ja kestävän kehityksen suhde ole ongelmaton. Tietoyh-
teiskuntaistuminen ei automaattisesti tuo mukanaan kestävää kehitystä, vaan se
voi valinnoista riippuen olla voimakkaastikin ristiriidassa erityisesti ekologisen ja
sosiaalisen kestävyyden tavoittelun kanssa.

Tämän esiselvityksen tarkoituksena on omalta osaltaan valottaa niitä tieto-
yhteiskuntaistumiseen liittyviä asioita, joilla on merkitystä erityisesti ekologisen
kestävyyden tavoitelemisen kannalta.  Mukaan on otettu myös sellaisia sosiaali-
seen ja taloudelliseen kestävyyteen liittyviä tietoyhteiskuntateemoja, joilla on olen-
naista merkitystä ekologisen kestävyyden tukemisessa.

Kestävän kehityksen tietoyhteiskunnan yleisiä edellytyksiä on jonkin verran
tutkittu Suomessa ja EU:ssa, mutta toistaiseksi tutkimus on ollut varsin hajanais-
ta. Laajan synteesin luominen aiheesta on siksi vielä vaikeaa. Tässä esiselvitykses-
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sä on pyritty löytämään käytettävissä olleesta aineistosta tietoa siitä, miten tieto-
yhteiskunnan ja kestävän kehityksen välisiä yhtymäkohtia tutkineet tahot ovat
jäsentäneet tämän teeman osa-alueita. Tutkijoiden ja tutkimusryhmien näkemyk-
sistä on eroteltu toisaalta tietoyhteiskunnan mahdollisuudet edistää kestävyyttä
ja toisaalta ne uhat, joita kehityspolkuihin voi sisältyä.

Tässä välissä on syytä määritellä esiselvityksessä myöhemmin useassa yhtey-
dessä esiintyvät keskeiset käsitteet:

Dematerialisaatio
Materiaalien ja energian kulutuksen väheneminen per tuotettu yksikkö. Suunnil-
leen samaa tarkoitetaan ekotehokkuudella, periaatteena on tehdä ”vähemmästä
enemmän”. Samalla kun tuotanto dematerialisoituu, ympäristökuormitus tuotet-
tua yksikköä kohti alenee. Käytännön esimerkki dematerialisaatiosta on känny-
kän koon pieneneminen ja akkutehojen lisääntyminen. Dematerialisaation läh-
teenä on tuotannon tehostuminen.

Immaterialisaatio
Inhimillisen aineellisen tarpeentyydytyksen korvautuminen aineettomilla tyydy-
tysmuodoilla. Immaterialisaatio liittyy kulutukseen, sillä kuluttamalla tuotteita tai
palveluita ihmiset tyydyttävät tarpeitaan. Erityisesti informaatioteknologian avulla
voidaan aineellista ympäristökuormitusta alentaa luomalla mahdollisuuksia tar-
peentyydytykseen esim. ilman liikkumista, kuten vaikkapa videoneuvotteluissa.
Immaterialisaation lähteenä ovat sosiaaliset innovaatiot eli käyttäytymismallien
muutokset yksilöllisellä ja etenkin yhteisöllisellä tasolla. Kulutuksen immateriali-
saatio tulee olemaan merkittävä käsite kestävän kehityksen ajattelussa jatkossa ja
onkin syytä mainita, että se on alunperin suomalainen keksintö (mm. Pentti Ma-
laska muiden ohella).

Rebound-efektit
Vaikka materian ja energian kulutus per tuotettu yksikkö pienenisikin, tuotteita
voidaan kuluttaa yhä enemmän, jolloin absoluuttinen ympäristökuormitus
kasvaa.Tätä tarkoitetaan rebound-efektillä. Kännyköiden kohdalla jatkuvasti kas-
vaneet myyntiluvut ovat merkinneet kännyköiden valmistukseen käytetyn koko-
naismateriaali- ja energiamäärän jatkuvaa kasvua, jolloin kännyköiden ympäris-
tökuormitus on kasvanut. Rebound-efektistä puhutaan myös silloin, kun infor-
maatioteknologian kehittyminen johtaa jonkin hyödykkeen käytön kasvuun, ku-
ten esim. paperin kohdalla on tietokoneiden yleistyessä toistaiseksi tapahtunut.

4.2 EU-projekteissa syntyneet näkemykset
EU:n rahoittamista projekteista laaja-alaisin lienee ASIS eli Alliance for a Sustai-
nable Information Society, joka pyrkii keräämään yhteen kestävän kehityksen tie-
toyhteiskuntaa rakentavia toimijoita ympäri Eurooppaa. ASIS määrittelee infor-
maatioteknologian roolin kolmijakoiseksi (ASIS 1999, 7):

•    Ympäristön suhteen informaatioteknologialla on suuri potentiaali
       taloudellisten prosessien, tuotteiden ja kulutuksen dematerialisaatioon eli
       resurssi-intensiivisyyden pienentämiseen ja immaterialisaatioon eli
       aineettomuuteen. Tarkemmin eriteltynä kysymys on tuotannon
       lisääntyvästä dematerialisaatiosta ja kulutuksen muuttumisesta
       immateriaalisempaan suuntaan. Toistaiseksi informaatiotekniset välineet
       ovat kuitenkin itsekin resurssi-intensiivisiä ja useimmiten rebound-efektit
       eli uuden teknologian aikaansaama absoluuttisen resurssien kulutuksen
       kasvu kompensoi aikaansaatuja hyötyjä.
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•    Sosiaalisesti informaatioteknologialla voidaan vaikuttaa siihen, että esim.
      vanhukset ja erityisryhmät voivat täysipainoisesti osallistua yhteiskunnan
      toimintaan. Samalla voidaan säilyttää ja uudistaa sosiaalisia ja kulttuurisia
      resursseja. Toisaalta riskinä on syrjäytyminen, jos kaikilla ei taloudellisista
      tai muista syistä ole mahdollisuutta hyödyntää uutta teknologiaa.

•    Taloudellisesti informaatioteknologia mahdollistaa uudenlaisia
       mahdollisuuksia taloudellisen lisäarvon luomiseen kestävän kehityksen
       teknologian kehittämisen ja järjestelmien käyttöönoton kautta, mutta
       samalla tiedon entistä nopeampi ja vaivattomampi liikkuminen
       mahdollistaa kansainvälisen spekuloinnin lisääntymisen vaarallisesti.
       Informaatioteknologia ja kestävän kehityksen teknologia kehittyvät
       vuorovaikutuksessa.

ASIS on sisäisesti jakautunut useampaan toimintaryhmään (Action Groups), jotka
keskittyvät itsenäisesti ja yhteistyössä muiden ryhmien kanssa tarkastelemaan jo-
tain tiettyä kestävän kehityksen tietoyhteiskunnan kannalta tärkeää asiakokonai-
suutta. Informaatioteknologian vaikutuksia on näin helpompi tarkastella erilaisis-
ta näkökulmista. ASIS-projektissa toimintaryhmiä (ja siis kestävän kehityksen tie-
toyhteiskunnan osa-alueita) ovat olleet (ASIS 1999, 45-73):

1. Kestävät yhteisöt (Sustainable Communities)

2. Teollisten prosessien ja liiketoimintaprosessien dematerialisaatio (Demate-
rialisation of Industrial and Business Processes)

3. Sosiaalisen osallistumisen mahdollistaminen (Social Inclusion)

4. Liikkuvuus ja kuljetukset (Mobility and Transport)

5. Tulevaisuuden kodit ja työpaikat (Homes and Workplaces of the Future)

6. Ilmastonmuutos (Climate Change)

Toimintaryhmistä viisi ensimmäistä lähestyy kestävyyden sisältöjä eri yhteiskun-
nallisen toiminnan alueilta. Kuudes ryhmä eli ilmastonmuutos etsii vastauksia tä-
män hetken polttavimpaan kansainväliseen ympäristöongelmaan. ASIS-projek-
tissa ajatuksena on ollut tarkastella eri alueilla toteutettuja case-projekteja, määri-
tellä kunkin aihealueen kannalta keskeisiä tavoitteita ja koota lopulta kaikkien toi-
mintaryhmien työn pohjalta yhteisiä periaatteita, jotka ilmentävät kestävän kehi-
tyksen tietoyhteiskunnan avainehtoja. Jatkotyötä ja tulevia päätöksiä tulisi ASIS:n
mielestä ohjata näiden avainehtojen pohjalta. Periaatteet on kirjattu erityisiin avain-
lauselmiin (Key Statements), joita on kaikkiaan kuusi (ASIS 1999, 9-44):

1. Tietoliikenneyhteyksien tulee olla mahdollisimman monin eri tavoin kaik-
kien sosiaalisten ryhmien ja yhteiskuntien saatavilla, jotta kaikki voivat ta-
sapuolisesti ja täysipainoisesti osallistua tietoyhteiskuntaan.

2. Uusien kommunikaatiovälineiden käytön osaamista tulee lisätä maailman-
laajuisesti, jotta potentiaaliset hyödyt saataisiin realisoitua täysimääräisesti.

3. Informaatioteknologian dematerialisaatiopotentiaali on merkittävä, mutta
myös potentiaaliset rebound-efektit on huomioitava.
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4. Informaatioteknologia voi tukea kestävyyden tavoittelua merkittävästi siir-
tämällä tarpeentyydytystä aineettomalle tasolle. Ympäristökuormitusta voi-
daan näin vähentää tukemalla uusia toiminnan rakenteita ja asenteita kai-
kessa työskentelyyn ja asumiseen liittyvässä.

5. Tietoyhteiskunta voi toteutua hyvin erilaisilla tavoilla riippuen teknologian
käytön muodoista ja kollektiivisista asenteista. Erilaisia kestäviä tapoja to-
teuttaa tietoyhteiskuntaa tulee tukea.

6. Tarvitaan globaaleja yhteisiä rakenteita, joiden avulla informaatioteknologi-
an potentiaaliset kestävyyttä edistävät vaikutukset toteutetaan täysimääräi-
sinä. Rakenteita tarvitaan niin globaalilla kuin alueellisellakin tasolla.

ASIS määrittelee myös toisella tavalla erityisiä kriteereitä kestävyydelle. Tässä toi-
sessa jaottelussa kestävän kehityksen perusmääritelmä nähdään kompleksisena
käsitteenä, jonka mukaan kestävyys rakentuu neljästä avainulottuvuudesta (ASIS
1999, 79):

1. Oikeudenmukaisuus. Reilun resurssien ja mahdollisuuksien jakautumisen
lisäksi tarvitaan kunnioitusta alueellisia eroja ja erilaisten kulttuurien itse-
näisiä kykyjä kohtaan. Sosiaalinen ulottuvuus.

2. Tulevaisuussuuntautuneisuus. Yhteiskuntien selviytyminen tulevaisuudes-
sa edellyttää niiltä yhtymäkohtia kansojen menneisyyteen. Innovaatiot, jot-
ka repivät kulttuureita juuriltaan, eivät ole hyväksyttäviä. Kulttuurinen ulot-
tuvuus.

3. Ekologia. Tasapainoa on tavoiteltava niin luonnonjärjestelmien kuin sosiaa-
listen ja kultturisten järjestelmienkin sisällä, samoin kuin niiden suhteissa
luonnonjärjestelmiin. Ekologinen ulottuvuus.

4. Osallistuminen. Passiivisen äänestysosallistumisen sijasta pitäisi pyrkiä ak-
tiiviseen ja kollektiiviseen osallistumiseen eli sosiaaliseen luovuuteen. Sosi-
aalisen, kulttuurisen ja ekologisen osa-alueen välinen vuorovaikutus eli sys-
teeminen ulottuvuus.

ASIS-projektissa painotetaan hyvin selkeästi sosiaalisesti hyvän kehityksen välttä-
mättömyyttä kestävän kehityksen eräänä avaindeterminanttina, mikäli halutaan
aidosti tavoitella ekologisesti kestävää tietoyhteiskuntaa. Dematerialisaatio ja im-
materialisaatio ovat mahdollisia, mutta vain panostamalla oikeudenmukaiseen,
osallistavaan yhteiskuntarakenteeseen ja ihmisten arvorationaalisuuteen ja luo-
vuuteen voidaan ajatella, että potentiaali myös realisoituu ihmisten arkipäivässä.
ASIS-projektin yhteydessä tehtyjen mallinnusten perusteella ASIS on päätynyt
aiemmin esiteltyyn suomalaiseen Total Environmental Stress -malliin käytännön
kestävyyskriteerien etsinnässä. ASIS näkee siis kestävyyden toteuttamisessa mo-
nia vaihtoehtoisia kehityspolkuja, ratkaisevaa on hyvinvoinnin tuottaminen jat-
kuvasti pienenevällä materiaali-intensiivisyydellä (kts. Malaska et al. 2000).

EU:n Advanced Communications Technologies and Services (ACTS) –ohjel-
man alaohjelma GAD Chain (Communications Technologies for Sustainable De-
velopment) päätyy pohdinnoissaan kahtiajakoon dematerialisaation ja rebound-
efektien välillä. Dematerialisaatiolla GAD Chain tarkoittaa tietyn lisäarvon tuotta-
mista jatkuvasti vähenevin resurssein ja ympäristövaikutuksin. Dematerialisaatio
voi kohdistua tuotantoon, jakeluun tai prosesseihin, kuten hallinnollisiin proses-
seihin. Rebound-efekti puolestaan tarkoittaa sitä, että potentiaaliset säästöt per
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tuotettu yksikkö kompensoituvat kulutettujen yksiköiden määrän kasvulla, jol-
loin lopputuloksena ei ole absoluuttisia säästöjä. GAD Chain sisällyttää rebound-
efektin määritelmäänsä kaikki sellaiset mekanismit, joissa aiheutuu vastaavaa kom-
pensaatiota esim. ekologisten hyötyjen korvautuessa sosiaalisen eriarvoisuuden
lisääntymisellä (ACTS GAD Chain 1998).

GAD Chain näkee, että lähes kaikkiin informaatioteknologian sovellutuksiin
sisältyy kestävyyden kannalta molempia elementtejä: jokin tietty sovellusalue ei
siis ole yksiselitteisesti kestävää kehitystä tukeva (dematerialisaatio) tai uhkaava
(rebound-efekti), vaan lopullinen vaikutus voi toteutua missä tahansa positiivi-
nen-negatiivinen –jatkumon pisteessä. Esimerkkeinä tällaisista jatkumoista eri so-
vellutusalueilla GAD Chainin työpapereissa luetellaan seuraavat:

•    Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) mahdollistaa globaalin
      ympäristöseurannan, mutta toisaalta tätä seurantateknologiaa voidaan
      väärissä käsissä käyttää keskittyneen taloudellisen vallan välineenä

•    Tuotantoa voidaan ICT:n avulla rationalisoida ja tehostaa ja näin
      dematerialisoida, mutta toisaalta tehostunut tuotanto voi johtaa
       kokonaistuotannon kasvamiseen ja kasvavaan tuotteiden ja palveluiden
       kulutukseen

•     Liikenteen hallinta tehostuu ja etätyöskentely mahdollistuu ICT:n avulla,
       mutta tehokkaampi liikenne voi myös merkitä lisää liikennettä ja
       mahdollisuus etätyöhön voi levittää toimintoja maantieteellisesti ja saada
       aikaan enemmän matkustamista

•     Organisaatioiden prosesseja voidaan tehostaa ICT-järjestelmillä (esim.
        sähköinen pankkitoiminta), mutta näin voidaan myös vähentää sosiaalista
        tasa-arvoisuutta ja heikentää hyvinvointia mm. työpaikkojen vähentyessä

•     ICT:n avulla heikko-osaiset (köyhät, vammaiset jne.) saavat uusia
       osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnan toimintaan, mutta toisaalta
       teknisten välineiden rajallinen levinneisyys ja saatavuus voi yhtä hyvin
       syrjäyttää näitä ryhmiä rajaamalla heidät entistä voimakkaammin ulos

•     Globalisaation rinnalla sosiaaliset ja institutionaaliset järjestelyt kehittyvät
        paikallistasolla. Tämä kehitys sisältää kahdenlaisia riskejä: nykyiset
        poliittiset instituutiot eivät välttämättä osaa mukautua uusiin vaateisiin ja
        alueellisia yhteyksiä vaille jäävät paikallisyhteisöt saattavat joutua
        eristyksiin.

Dematerialisaatiolle rinnakkainen ilmiö on immaterialisaatio, jolloin lisäarvon tuot-
taminen ei vaadi lainkaan materiaalista kulutusta. Tämä on mahdollista tietotuot-
teiden osalta. Dematerialisaation ja immaterialisaation lisäksi GAD Chain katsoo
ICT:n sisältävän  joitakin yhteiskuntajärjestelmien rakenteisiin liittyviä (sosiaali-
sia) tekijöitä, jotka potentiaalisesti edistävät kestävää kehitystä ja joiden esiintymi-
sessä informaatiolla on ratkaiseva merkitys:

1. Refleksiivisyys, eli systeemin kyky mukautua ympäristönsä muutoksiin

2. Mahdollisuuksien tarjoaminen kaikille, riippumatta esim. iästä,
asuinpaikasta tai fyysisistä rajoitteista

3. Demokratisaatio eli osallistumisen lisääntyminen ja erilaisten näkemysten
esiin tuleminen
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4. Valinnan vapaus lisääntyvien valinnanmahdollisuuksien myötä

5. Rationalisuus sosiaalisessa toiminnassa eli tuhlattujen henkisten resurssien
ja sosio-ekonomisen epätasapainon välttäminen

EU:n komission DG XIII –direktoraatin aloitteesta perustettu erityinen Working
Circle on Sustainability and the Information Society (Working Circle 1995) pitää
myös dematerialisaatiota tietoyhteiskunnan keskeisimpänä vaikutuksena kestä-
vän kehityksen kannalta. Working Circle listaa myös lukuisia aihealueita, joilla
informaatioteknologia voi olla avuksi:

•    Palveluiden, vaikutusmahdollisuuksia lisäävien työkalujen, tiedon ja
        yhteistyö- ja koordinaatiomahdollisuuksien maailmanlaajuinen saatavuus

•    Uudenlainen liikkuvuus

•    Etätarkkailu ja ympäristön seuranta

•    Julkiset informaatiopalvelut

•    Politiikkojen kehitys ja kriisinhallinta perustuen laajaan konseksukseen

•    Terveyspalvelut

•    Oppiminen

•     Kehitysmaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

•     Kansainväliset yhteistyömahdollisuudet

Working Circle toteaa, että olisi vaikeaa tällä hetkellä kuvitella kestävää kehitystä
ilman informaatioteknologiaa, mutta että valitettavasti informaatioteknologian
kehittyminen ei sinänsä takaa kestävän yhteiskunnan muotoutumista. Informaa-
tioteknologia itsessään sisältää mahdollisuuden sekä positiivisiin että negatiivisiin
vaikutuksiin ja kuten yleensäkin teknologioiden kanssa, myös tässä tapauksessa
lopulliset vaikutukset riippuvat voimakkaasti siitä, minkälaisia teknologian kehi-
tystä ohjaavat taloudelliset ja sosiaaliset puitteet ovat. Yhtäältä tulee pyrkiä mak-
simoimaan informaatioteknologian dematerialisaatiohyödyt, pyrkien samalla vält-
tämään tai ainakin minimoimaan erilaisia rebound-efektejä. Rebound-efektien li-
säksi tulee välttää polarisaatiota eli ihmisten jakautumista kahtia niihin, jotka ovat
mukana yhteiskunnan toiminnassa täysipainoisesti ja niihin, jotka syrjäytyvät.
Working Circen mielestä markkinamekanismeilla on tässä työssä keskeinen rooli.

Erityisinä asenteellisina, eri osapuolten arvoihin liittyvinä ongelmina kestävän
kehityksen edistämiselle informaatioteknologian avulla WC näkee seuraavat kol-
me pulmaa:

1. Yritykset ajattelevat liikaa lyhyen aikavälin taloudellista tulostaan ja selviy-
tymistään, eivätkä kykene (harvoja poikkeuksia lukuunottamatta) visionää-
riseen ajatteluun, jonka avulla kestävän kehityksen tavoitteiden eli pitkän
aikavälin sovittaminen niiden arkipäivään olisi mahdollista.
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2. Julkisen vallan toimijat ajattelevat turhan usein, että teknologia on arvo-
neutraalia ja että positiiviset vaikutukset seuraavat automaattisesti teknolo-
gisesta kehityksestä. Ei ymmärretä, että korkeampien tavoitteiden saavutta-
minen edellyttää tietoisia makrotason poliittisia valintoja, innovatiivisia oh-
jausvälineitä ja poliittista sitoutumista.

3. Kestävää kehitystä ajavien tahojen suhtautuminen informaatioteknologi-
aan on usein turhan yksioikoista: teknologia nähdään pelkästään kestävää
kehitystä ehkäisevänä asiana, yhteistyötä teollisuuden kanssa ei pidetä ar-
vokkaana. Samoin teollisuus pitää usein kestävän kehityksen puolustajia
vain vastustajinaan eikä tärkeinä yhteistyökumppaneina.

WC:n mielestä tietoyhteiskunnan potentiaalisia hyötyjä kestävyyden tavoittelulle
tulee tutkia kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin tulee kiinnittää huomiota puut-
teisiin teknologian muutoksen luonteen ja vaikutusten ymmärtämisessä. Tarvi-
taan tietoa mm.

•    Epävarmuustekijöistä ja eri tekijöiden ristiriidoista

•    Konsensuksen saavuttamisesta ristiriitaisten intressien, arvojen ja etiikoiden
      vallitessa

•    Tarvittavien viitekehysten määrittelystä

•    Fyysisistä prosesseista, materiaaleista ja erilaisista materiaalitaseista,
      materiaalivirroista ja kulutuskäyttäytymisestä

•    Positiiviset vaikutukset maksimoivista taloudellisista kannustimista,
      taloudellisista riippuvuussuhteista ja ulkoiskustannusten sisällyttämisestä
      laskelmiin

•    Informaatioteknologian aiheuttamista rajoitteista ja vaaroista

Erilaisten vuorovaikutusten tutkimisessa pitää säilyttää mahdollisimman laaja
perspektiivi, ts. eri osa-alueita ei saa tarkastella erillisinä, vaan osana vuorovaiku-
tusten verkostoja. Toiseksi huomion kohteeksi tulisi ottaa markkinoiden keskei-
nen rooli informaatioteknologian leviämisessä. Tässä suhteessa tärkeiksi tutkimus-
alueiksi nousevat ainakin:

•    Markkinoiden säätelymekanismit

•    Yritysten rohkaiseminen pitkän tähtäyksen kestäviin investointeihin

•    Kestävyyttä edistävien taloudellisten kannustimien luominen

•    Tasa-arvoisuuden ja vaurauden tasaisen jakautumisen edistäminen

Näihin tutkimusalueisiin liittyvät kysymykset mm. tietoverkkojen saavuttavuu-
desta, erilaisten ratkaisujen yhteensopivuudesta, tietosuojasta, omaisuudensuo-
jasta, ihmisoikeuksista ja vapaudesta jne. Pääperiaattena tulee siis olla se, että tut-
kimustyössä otetaan huomioon erittäin laaja-alaisesti kaikenlaiset yhteiskunnalli-
set kytkennät ja vaikutukset.
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4.3 Suomalaistutkijoiden näkemyksiä
Sirkka Heinonen VTT:ltä lienee yksi kestävän kehityksen ja tietoyhteiskunnan
kytkentöjä eniten tutkineista suomalaistutkijoista. Hän jakaa tietotekniikan yh-
teiskunnalliset vaikutukset posi- ja negatrendeihin. Positrendeillä hän tarkoittaa
tietotekniikan käytön tulevaisuudessa lisääntyviä suuntauksia, joilla on myöntei-
siä vaikutuksia ihmisen elämään, yhdyskuntien toimintaan ja ympäristön tilaan.
Negatrendit puolestaan viittaavat tietotekniikan kehityksen ja käytön aiheutta-
miin häiriövaikutuksiin ja ei-toivottuihin suuntauksiin. Yksittäinen trendi voi olla
tarkastelijan näkökulmasta, asemasta tai kulttuuritaustasta riippuen joko positii-
vinen tai negatiivinen. Positrendi voi vinoutuessaan muuttua negatrendiksi, esi-
merkiksi teknisen seurannan vaarantaessa ihmisten yksityisyyden (Heinonen 1995,
15-16).

Heinonen käy läpi tietotekniikan eri vaikutusalueita ja näkee positrendeinä
seuraavat alueet (Heinonen 1995, 3):

•    Kasvatus ja koulutus – yhteiskunnallinen oppiminen ja ympäristökasvatus

•     Seuranta, simulointi ja säätely: ympäristötiedon lisääntyminen, älykäs
       rakentaminen ja älykäs liikenne, ekopalaute kulutuskäyttäytymisen
       muutosvoimana

•     Etätoiminnot: etä- ja joustotyö, etäkoulutus ja etäopetus, sähköiset palvelut,
       etäterveydenhuolto, etäkulttuuri ja etämatkailu, etädemokratia ja
       etäosallistuminen

Negatrendejä puolestaan ovat (Heinonen 1995, 4):

•      Yhteiskunnan haavoittuvuuden lisääntyminen: tiedon manipulaatio ja
        yksityisyyden loukkaus, tietokonerikollisuus, tietojärjestelmähäiriöt

•     Tietokoneistamisen ympäristövaikutukset, erityisesti niistä syntyvä
       ongelmajäte

•     Teknofobia ja teknostressi yksilötason ongelmina

Heinosen mielestä kestävän kehityksen tietoyhteiskunta edellyttää erityisen eko-
logisen älykkyyden lisääntymistä. Ekologisesti älykäs kehitys pyrkii tietoteknii-
kan ja muun uuden tekniikan mahdollisuuksien selvittämiseen siten, että yhdys-
kunnat kykenisivät ennakoimaan erilaisten tekniikoiden vaikutuksia jo etukäteen
ja näin välttämään epäonnistuneita ratkaisuja. Älykäs kehitys on vastakohta tyh-
mälle kasvulle, joka pyrkii ainoastaan päättömään määrälliseen kasvuun ja käyt-
tää teknologiaa välineenä luonnon alistamiseen jatkuvan kasvun turvaamiseksi.
Älykäs kehitys edellyttää systemaattista tulevaisuusajattelua, ennakointia, holisti-
suutta ja kestävän kehityksen periaatteiden edistämistä tekniikan avulla. Lisäksi
älykkääseen kehitykseen sisältyy yhdyskuntien toimintojen etiikan, arvojen, elin-
tyylien ja kulutustottumusten uudelleen suuntauksen pohdintaa. Älykäs kehitys
luo uudenlaista eko-orientoitunutta tietokulttuuria, jossa tieto on käyttövälinee-
nä ja resurssina ihmisen ja luonnon välisessä vuorovaikutuksessa ja tietoa hyö-
dynnetään pääasiassa ympäristön suojeluun ja säilyttämiseen tähtääviin toimiin
(Heinonen 1995, 24-25).

Heinonen on käsitellyt kestävän kehityksen tietoyhteiskunnan teemoja useissa
tutkimuksissaan. Ekologisen älykkyyden lisäksi hän korostaa myös ns. ekologi-
sen läpinäkyvyyden tärkeyttä kestävyyden tavoittelussa. Tietoyhteiskunnan eko-
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logisella läpinäkyvyydellä Heinonen tarkoittaa tietämystä toimintojen ja niiden
välisten kytkentöjen kausaalisuhteista ympäristön kannalta. Kysymys on tekno-
kriittisyydestä eli siitä, että pohditaan kriittisesti, mihin ja miten teknologiaa so-
velletaan ja mitä seurausvaikutuksia soveltamisella on. Ekologinen läpinäkyvyys
näyttää niin kansalaisille, julkiselle vallalle kuin yrityksillekin tietoyhteiskunnan
rakenteiden, toimintamallien ja ilmiöiden painamat ekologiset jalanjäljet. Johto-
päätöksinä kukin taho voi pyrkiä mahdollisimman kestävään toimintaan omalta
osaltaan (Heinonen 1999, 2-3).

Pekka Jokinen, Pentti Malaska ja Jari Kaivo-oja (1998, 492-493) esittävät, että
tietoyhteiskunnan, teknologian ja kestävän kehityksen väliset yhteydet muodos-
tavat dynaamisen kokonaisuuden. Tässä kokonaisuudessa sen kolme osaa ovat
keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Toteutuva kehitys riippuu osittain kunkin osan
sisäisestä muutoksesta ja osittain eri osien välisistä interaktiivisista prosesseista.
Kestävä kehitys ei tässä tarkastelussa ole lopullinen tavoite, vaan jatkuva muutos-
prosessi. Kestävän kehityksen rakenteellisena edellytyksenä voi olla yhteiskunta-
muoto, joka muistuttaa tietoyhteiskuntaa, mutta tietoyhteiskunta ei automaatti-
sesti tuo mukanaan kestävää kehitystä. Tietoyhteiskunnan vaikutukset yhteiskun-
nan ekologiseen kestävyyteen ovat monimutkainen sekoitus sekä positiivisia että
negatiivisia vaikutuksia.

Tutkijat jakavat tietoyhteiskunnan mahdolliset positiiviset vaikutukset kah-
teen toisiaan tukevaan luokkaan: tuotannon dematerialisaatioon ja kulutuksen
immaterialisaatioon. Tuotannon dematerialisaatiossa hyödykkeet kyetään tekno-
logisen kehityksen ansiosta tuottamaan vähemmillä materiaali- ja energiapanok-
silla. Kulutuksen immaterialisaatiossa kulutusrakenne muuttuu siten, että ihmiset
kuluttavat yhä enemmän aineettomia tuotteita ja palveluita. Näiden prosessien
toteutuminen mahdollistaisi taloudellisen kasvun jatkumisen ilman ympäristöra-
situksen lisääntymistä. Dematerialisaatiota edistää myös tuotantorakenteen muu-
tos, jossa pahiten saastuttavat, eniten resursseja kuluttavat alat korvautuvat vähi-
tellen puhtaammilla tuotantomuodoilla ja aloilla. Tietoyhteiskunnan negatiivise-
na vaikutuksena on rebound-efekti eli tuottavuuden parantumisen suuntautumi-
nen kokonaistuotannon kasvattamiseen ja absoluuttisen materiaalikulutuksen li-
sääntymiseen. Lisäksi tutkijat pohdiskelevat dematerialisaation logiikkaa ja sen
toteutumista käytännössä.  On olemassa empiiristä aineistoa, joka puhuu sen puo-
lesta, että informaatioteknologia osana kulutusprosesseja saattaa edistää yhä li-
sääntyvää materiaalinkulutusta. Esim. paperin osalta on havaittu, että informaa-
tioteknologian lisääntyminen pyrkii edistämään paperin kulutusta vahvistamalla
aloja, jotka nojaavat vahvasti paperiin, kuten esim. osa joukkoviestinnästä ja mai-
nonta (Jokinen et al. 1998, 493-494).

Vesa Kanninen (1999b, 90-91) kysyy, onko tietoyhteiskuntakehityksessä sa-
malla kyse myös ekologisesta rakennemuutoksesta ja löytää kolme perustelua täl-
le väitteelle:

1. Kansalaisten ympäristötietoisuus ja ympäristöliikehdintä ovat lisääntyneet,
samalla kun ihmisten suorat ammatilliset ja taloudelliset sidonnaisuudet
ympäristöä kuormittavaan teollisuuteen vähenevät.

2. Ympäristökuormituksen arvellaan vähenevän siirryttäessä tieto- ja palvelu-
valtaiseen tuotantorakenteeseen.

3. Uusi teknologia lisää päästöjen puhdistusastetta ja tehostaa raaka-aineiden
ja energian käyttöä (ekotehokkuus).



37Ympäristöministeriö

Myös Kanniselle tietoteknologian kehitys sisältää sekä mahdollisuuksia että uh-
kia. Teknologiaan liittyvän innovoinnin nopeutuminen tuo käyttöön uutta ekolo-
gista teknologiaa, jonka avulla ympäristöriskejä voidaan hallita entistä paremmin.
Sama innovoinnin nopeutuminen aiheuttaa kuitenkin kulutustuotteiden elinkaa-
rien lyhenemisen, kun uudet tuotteet korvaavat jatkuvasti vanhoja, vielä käyttö-
kelpoisiakin tuotteita. Näin kulutus kausiluontoistuu ja muodin merkitys kulu-
tusta ohjaavana tekijänä kasvaa (Kanninen 1999b, 92-94).

Tietoteknologia voi tuoda uusia mahdollisuuksia demokratian toteutumiseen,
vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Yksittäisen ihmisen kohdalla nämä mahdolli-
suudet riippuvat siitä, onko hänellä pääsy yhteiskunnan informaatio- ja viestintä-
rakenteisiin. Parhaimmillaan tietoteknologian avulla voidaan toteuttaa kansa-
laisyhteiskunnan ihannetta laajasti ja tasa-arvoisesti, mutta pahimmillaan voidaan
ajautua tilanteeseen, jossa päätäntävalta on keskittynyt pienelle eliitille ja suuri
osa ihmisistä on syrjäytynyt eli jäänyt yhteiskunnallisen vaikuttamisen ulkopuo-
lelle. Lisääntyvä mahdollisuus ihmisten valvontaan saattaa myös johtaa yksilön-
vapauden heikkenemiseen (Kanninen 1999b, 96-97).

Tietoyhteiskunnan ekologisten lupausten täyttymistä saadaan Kannisen
mukaan vielä odotella. Dematerialisaation ja liikkumistarpeiden vähenemisen ei
ole vielä yleisesti osoitettu johtavan yhteiskuntien ekologisen kestävyyden paran-
tumiseen, vaan positiiviset vaikutukset tuntuvat usein korvautuvan negatiivisilla
rebound-vaikutuksilla. Esim. liikkumista tutkittaessa on havaittu, että vaikka mo-
net tietotyötä tekevät ihmiset käyvät harvemmin töissä, he asuvat kauempana työ-
paikoiltaan, jolloin yhdyskuntarakenne pyrkii hajoamaan ja työmatkojen vähene-
minen korvautuu muun liikkumisen lisääntymisellä (Kanninen 1999b, 100-101).

4.4 Kestävän kehityksen tietoyhteiskunnan
       analyyttinen jäsentely

Rakenteellisen selvyyden vuoksi on syytä pyrkiä jäsentämään kestävän kehityk-
sen ja tietoyhteiskunnan välisiä yhteyksiä koskevaa tutkimusta mielekkäällä ta-
valla. Edellisen kappaleen asiantuntijanäkemysten perusteella voidaan aihealue
jakaa karkeasti neljään pääryhmään:

1. Ekologisesti kestävän kehityksen ja tietoyhteiskunnan välisten yhteyksien
määritelmällisiä kysymyksiä käsittelevä tutkimus.

2. Dematerialisaatiota ja immaterialisaatiota eri muodoissaan ja niihin kulloin-
kin liittyviä rebound-efektejä käsittelevä tutkimus.

3. Tutkimukset, joissa käsitellään tietoyhteiskuntakehitykseen liittyviä sosiaa-
lisia kysymyksiä, joilla on merkitystä ekologisesti kestävän kehityksen kan-
nalta.

4. Tutkimukset, joissa käsitellään kestävän kehityksen tietoyhteiskunnan ar-
voja.

Ensimmäisen pääryhmän muodostavat tutkimukset, joissa pyritään käsiteanalyyt-
tisin tai systeemitutkimuksen keinoin määrittelemään tietoyhteiskunnan ja eko-
logisesti kestävän kehityksen välisen yhteyden luonnetta ja ominaisuuksia sekä
niitä aihealueita, joita olisi tutkittava, jotta tietoyhteiskuntakehitystä voitaisiin
ohjata entistä kestävämpään suuntaan. Tähän pääryhmään kuuluvat tutkimukset
eivät tyypillisesti ota kantaa teknisiin tai muihinkaan yksityiskohtiin, vaan pyrki-
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vät selvittämään informaatioteknologian roolia kestävyyden tavoittelussa koko-
naisvaltaisesti. Mm. edellisessä kappaleessa siteeratut Working Circlen ja GAD
Chainin raportit, kuten tietyssä mielessä myös tämän esiselvityksen johdantokap-
paleet ovat tähän pääryhmään kuuluvia tutkimuksia.

Toisen pääryhmän muodostavat tutkimukset, joiden tutkimuskohteena ovat
kaikissa edellisen kappaleen asiantuntijanäkemyksissä esiintyneet aiheet: dema-
terialisaatio, immaterialisaatio ja niihin liittyvät rebound-efektit. Dematerialisaa-
tiota voidaan perustellusti pitää informaatioteknologian lyhyen aikavälin konk-
reettisimpana mahdollisuutena ekologisen kestävyyden edistämisessä. Rebound-
efekti näyttää kuuluvan kiinteästi materiaali-intensiivisyyden vähentämiseen, sil-
lä ekotehokkuuden parantamisesta seuraa melko suoraviivaisesti tuottavuuden
kasvua, mikä puolestaan johtaa nykyisellä tuotannon logiikalla ja rakenteella yhä
kasvavaan kokonaistuotantoon. EU:n GAD Chainin näkemys siitä, että rebound-
efektillä voidaan tarkoittaa absoluuttisen materiaalin- ja energiankulutuksen kas-
vun lisäksi myös erilaisia ekotehokkuuden tavoittelun aikaansaamia sosiaalisesti
negatiivisia vaikutuksia on mielenkiintoinen ja huomionarvoinen. Ei ole mitään
erityistä syytä rajoittaa rebound-efektin käsitettä ainoastaan materiaali- ja ener-
giakysymyksiin.

Dematerialisaatio on kiinteästi tuotantoon liittyvä ilmiö. Tuotannon demate-
rialisaatiossa tuotantoprosesseja parannetaan jatkuvasti ja tällöin fyysinen tuo-
tanto aiheuttaa yhä vähemmän ja vähemmän ympäristökuormitusta tuotettua
yksikköä kohti, kun tarvittavat materiaali- ja energiavirrat pienenevät. Tämä on
itse asiassa teollisen tuotannon kehittymisen yksi perusominaisuus: tuotannon
ekotehokkuuden lisääntyminen per tuotettu yksikkö on aina saanut aikaan de-
materialisaatiota, vaikka sitä ei olla aiemmin juuri ympäristökuormituksen kautta
ajateltukaan. Mitä vähemmän materiaaleja ja energiaa käytetään, sitä halvempaa
valmistus yleensä on, mikä tietenkin lisää kilpailukykyä. Tuotannon logiikka (tuot-
tavuuden parantamisen pyrkimys) on siis sattumalta linjassa myös ekologiikan
(ympäristökuormituksen vähentäminen) kanssa. Tuotantoon voidaan tässä laskea
kuuluvaksi koko tuotantoketju raaka-ainehankinnasta aina jakeluportaaseen saak-
ka. Yritykset pyrkivät tuottavuuden ja samalla siis ekotehokkuuden parantami-
seen kaikissa tämän arvoketjun vaiheissa.

Dematerialisaation tärkeä rinnakkaiskäsite on immaterialisaatio, joka liittyy
kiinteästi kulutukseen. Kulutus ymmärretään tässä laajasti ihmisten tarpeentyydy-
tyksenä. Inhimillisen toiminnan laajasta kirjosta voi poimia lukuisia asioita, jotka
nykyään vaativat runsaasti fyysisiä resursseja, mutta jotka mahdollisesti tulevai-
suudessa voidaan hoitaa suureksi osaksi uusia informaatioteknologisia välineitä
hyödyntämällä. Ajatellaanpa vaikkapa sähköistä kaupankäyntiä: jos esim. ruokaa
voi kätevästi tilata verkon kautta ja sen saa toimitettuna kotiovelleen, ei tarvitse
lähteä itse autoilemaan ja liikenteen ympäristökuormitus alenee. Samalla tietysti
kaupan jakeluketjun on ulotuttava koteihin asti, mutta on todennäköistä, että ja-
kelu suoraan koteihin keskusvarastoista on huomattavasti ympäristöystävällisempi
vaihtoehto kuin nykyinen moniportainen jakeluketju, jossa tuotteita kuljetetaan
tehtailta tukkuihin ja tukuista vähittäiskauppoihin, mistä ihmiset sitten hakevat
tuotteet koteihinsa. Matkalla voi säästyä liikkumisen vähenemisen lisäksi myös
mm. valtavasti pakkausmateriaaleja. Samalla tavalla voidaan ajatella, että vaikka-
pa terveydenhuollossa ja koulutuksessa voitaisiin informaatioteknologian avulla
löytää immateriaalisia tapoja toteuttaa palvelut, jotka nykyään edellyttävät ihmi-
siltä liikkumista paikasta toiseen. Yleisimmin julkisessa keskustelussa tähän saak-
ka esiintynyt immaterialisaatioalue on varmaankin etätyö.

Tärkeä käsite immaterialisaation yhteydessä on aiemmin esitellyn TES-mal-
lin hyvinvointituottavuus: kuljemme kohti kestävämpää tuotantoa ja kulutusta,
jos vähemmillä aineellisilla resursseilla kyetään tuottamaan lisääntyvää hyvinvoin-
tia eli toisin sanoen hyvinvointia tuotetaan yhä useammin immateriaalisesti. Hy-
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vinvointi kun on suureksi osaksi sosiaalinen asia. Länsimaisen ihmisen tarpeen-
tyydytyksestä suurin osa muodostuu sellaisista sosiaalisista tarpeista, jotka eivät
ole suoraan kytköksissä elämisen fyysisiin perustarpeisiin, kuten ravintoon, tur-
vallisuuteen ja lämmön ylläpitämiseen. Ihmiset kaipaavat ruoan ja lämmön lisäk-
si mm. kontakteja toisiinsa, arvostusta ja välittämistä. Tällä hetkellä näitä sosiaali-
sia tarpeita tyydytetään länsimaissa ostamalla esineitä tai liikkumalla energiate-
hottomalla tavalla paikasta toiseen. Jos näitä tarpeita voidaan tyydyttää esim. in-
formaatioteknologian avulla vähemmällä fyysisellä ympäristökuormituksella kuin
aikaisemmin, voi kulttuurimme muuttua radikaalisti kestävämpään suuntaan.
Potentiaali immaterialisaation lisäämiseen elintapojemme muuttumisen kautta on
kerta kaikkiaan valtava.

Immaterialisaatio on kuitenkin lyhyellä tähtäyksellä dematerialisaatiota vai-
keammin suunniteltavissa, sillä immaterialisaation logiikka ei ole automaattisesti
sisäänrakennettu kulutustapoihimme. Ruokakaupassa käyntikin on osin sosiaali-
nen ilmiö, eivätkä kaikki ihmiset halua tilata tavaroitaan verkon kautta, vaikka se
olisikin mahdollista. Ihmisten sosiaalista ajattelua ei ohjaa mikään tuottavuuden
maksimoinnin tarve, vaan ihmiset saattavat haluta käydä kaupassa puhtaasti sik-
si, että siellä näkee muitakin ihmisiä, vaikka se sitten olisikin hankalampaa ja ai-
kaa vievempää kuin verkkotilaaminen. Pitkällä tähtäyksellä mahdollisuudet im-
materialisaatioon erilaisten sosiaalisten innovaatioiden ja sosiaalisen oppimisen
kautta ovat hyvät. Kun uudenlaisia tapoja toimia ja kommunikoida tuodaan tar-
jolle, ihmiset pääsevät oman kokemuksensa kautta toteamaan, ovatko ne hyviä.
Entistä paremmat ja viihtyisämmät toimintatavat leviävät vähitellen käyttöön,
vaikka niihin sitoutumista aluksi vierastettaisiinkin. Ihmiset ehkä huomaavat, että
sen sijaan että mentäisiin katsomaan toisia ihmisiä kaupoille voidaankin viettää
aikaa yhdessä perheen kanssa muissa puuhissa kotona. Ei olekaan vaikea ennus-
taa verkon kautta tapahtuvalle kaupankäynnille ja sähköisille julkisille palveluille
ruusuista tulevaisuutta.

Jos dematerialisaation ja immaterialisaation eroja yrittäisi kiteyttää yhteen
lauseeseen, niin dematerialisaatiopotentiaali on mielenkiintoisella tavalla jo sisään-
rakennettu markkinoiden logiikkaan, kun taas immaterialisaatiopotentiaalin to-
teutuminen edellyttää sosiaalista oppimista toteutuakseen. Molempien osalta voi-
daan todeta informaatioteknologialla olevan aivan uskomattomat mahdollisuu-
det näiden potentiaalien realisoimisessa. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että in-
formaatioteknologialla on esim. immaterialisaatiossa vain välinearvo, varsinaisen
immaterialisaation toteuttavat ihmiset muuttamalla toimintatapojaan.

Tarkastellaan vielä näitä ilmiöitä hieman toisesta näkökulmasta. Demateriali-
saatiota, immaterialisaatiota ja rebound-efektejä voidaan nimittäin löytää kahdel-
ta tasolta, joiden välinen rajanveto on tosin usein vaikeaa ja tarpeetontakin, mutta
joiden erotteleminen auttaa ymmärtämään ilmiöiden esiintymistä:

1. Dematerialisaatiota, immaterialisaatiota ja niihin liittyviä rebound-efektejä
voi esiintyä yksittäisissä toiminnoissa (esim. jonkin tietyn tuotteen valmis-
tusprosessin tietty vaihe).

2. Ilmiöt voivat esiintyä myös laajemmissa prosesseissa, joiden osasia yksittäi-
set toiminnot ovat (esim. jonkin tietyn tuotteen koko valmistusprosessi ja-
keluinen päivineen)

Toiminnot ovat siis prosessien rakenneosasia. Toimintojen ja prosessien määritel-
mällinen erotteleminen on sikäli hankalaa, että myös toimintoja voidaan tarpeek-
si läheltä katsottaessa pitää pienempien alatoimintojen muodostamina prosessei-
na samalla tavalla, kun fyysistä ainetta tarkasteltaessa voidaan erilaisten yksiköi-
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den kuten vaikkapa solujen rakenteesta löytää yhä pienempien rakenneosien
muodostamia ”tasoja”, päätyen lopulta aineen kaikkein pienimpiin tunnettuihin
rakenneosiin.

Näiden tasojen erottaminen toisistaan tuo näkyviin erään mielenkiintoisen
seikan, joka liittyy informaatioteknologian mahdollisuuksiin edistää ympäristö-
kuormituksen alentamista. Ensinnäkin informaatioteknologian edut tulevat konk-
reettisesti esiin yksittäisissä toiminnoissa, jos vaikkapa jonkin tuotteen valmistus-
prosessin vaiheen säätelyä kyetään tietotekniikan avulla kehittämään entistä tar-
kemmaksi.

Monasti kuitenkin informaatioteknologian aikaansaamat hyödyt tulevat nä-
kyviin vasta informaatioteknologian diffusoituessa useampiin toimintoihin ja vai-
kuttaessa läpi toimintoketjujen. Kun uusi teknologia on olennainen osa kaikki toi-
mintoja, voidaan toimintojen välisiä yhteyksiä tarkastella ja hallita paljon aiem-
paa kokonaisvaltaisemmin ja tehokkaammin, mikä voi mahdollistaa prosessien
eksponentiaalisen tehostumisen. Prosesseihin ”piiloutuneita” hyötyjä saattaa olla
huomattavasti vaikeampi tarkastella analyyttisesti kuin yksittäisiin toimintoihin
liittyviä hyötyjä, mutta suuruusluokaltaan ne voivat olla todella merkittäviä. Yksi
plus yksi on monasti paljon enemmän kuin kaksi informaatioteknologian hyö-
dyistä puhuttaessa. Tietysti on muistettava, että myös rebound-efektit voivat pro-
sesseissa kumuloitua.

Prosesseissa ilmeneviä vaikutuksia kutsutaan usein systeemeissä vaikuttaviksi
emergenteiksi ominaisuuksiksi eli ominaisuuksiksi, joita ei voida jäljittää mihin-
kään yksittäiseen systeemin osaseen, vaan jotka johtuvat systeemin kokonaisra-
kenteesta. Asiaa selventävästä esimerkistä käy hyvin musiikkia soittava orkesteri:
musiikin hienouden voi harvoin sanoa johtuvan jonkun yksilön soittotaidon erin-
omaisuudesta, vaan kyse on siitä, että soittajat saavat yhdessä aikaan jotain sellais-
ta, mihin kukaan heistä ei yksin pystyisi.

1990-luvun muodikkaimpia liikkeenjohdollisia oppeja lienee ollut Business
Process Re-engineering, jossa pyritään karsimaan yrityksen toiminnasta turhia,
tuhlaavia prosesseja ja tehostamaan ydinprosesseja. Tällä ajattelulla on paikkansa
myös kestävän kehityksen edistämisessä. Informaatioteknologian avulla pitäisi olla
mahdollista kerätä, käsitellä, yhdistellä ja hyödyntää erilaisilta yhteiskunnan osa-
alueilta tulevaa informaatiota niin, että erilaiset prosessit suuntautuvat tasapai-
noisesti edistämään ekologista kestävyyttä. Tämä mahdollisuus perustuu siihen,
että informaation avulla kyetään ymmärtämään eri toimintojen välisiä dynaami-
sia kytkentöjä. Uudenlaiset verkostoyritykset ovat hyvä esimerkki uutta teknolo-
giaa täysipainoisesti hyödyntävästä toiminnasta: niiden prosesseissa saattaa olla
vain vähän yhtymäkohtia perinteiseen teolliseen tuotantoon. Tuotannon ja jake-
lun pääraaka-aineena on informaatio, eikä sen työstäminen tai liikuttelu kuormita
ympäristöä juuri lainkaan tavaroiden liikuttamiseen verrattuna.

Prosesseina voidaan käsitellä yhtä hyvin yhteiskuntaa kokonaisuutena kuin
sen tiettyjä rakenteellisia osiakin, esim. yritystoimintaa. Voidaan puhua informaa-
tioteknologian mahdollistaman ekologisen läpinäkyvyyden täysipainoisesta hyödyn-
tämisestä. On kuitenkin samalla muistettava, että mahdollisuuksiin sisältyy aina
myös potentiaalisia rebound-efektejä riippuen siitä, miten järjestelmiä toteutetaan
ja ennen kaikkea siitä, mihin niillä pyritään.

Yhteiskunnallisella tasolla dematerialisaatiota saa aikaan myös tuotantora-
kenteen muutos. Tällä tarkoitetaan sitä, että materiaali- ja energiaintensiiviset tuo-
tannon alat korvautuvat vähitellen vähemmän ympäristöä kuormittavalla tuotan-
nolla. Näin makrotasolla laskettavat materiaali- ja energiataseet muuttuvat ympä-
ristökuormituksen näkökulmasta suotuisammiksi. Tietoyhteiskuntakehitys on sel-
keästi niin iso yhteiskunnallinen murros, että sillä on suuri vaikutus valtioiden
tuotantorakenteeseen. Suomessa varsinkin Nokian menestys matkapuhelinmark-
kinoilla on saanut aikaan tilanteen, jossa sähkö- ja elektroniikkateollisuus on nous-
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sut/nousemassa ohi perinteisten teollisuuden haarojen (mm. metsä- ja metallite-
ollisuus). On kuitenkin vielä epäselvää, muuttaako tämä informaatioteknologian
välineiden merkityksen kasvu tuotantorakennettamme pitkällä aikavälillä vähem-
män ympäristöä kuormittavaksi, sillä kokonaiskulutuksen nousu on ainakin tois-
taiseksi kompensoinut tuotettua yksikköä kohti saavutettuja hyötyjä. Asiaa ei tois-
taiseksi ole kunnolla tutkittu.

Informaatioteknologian välineiden kasvava tuotanto on kuitenkin vain yksi
puoli tuotantorakenteen muutoksista. Informaatioteknologian avulla saavutetta-
va tuotantoprosessien tehostuminen näkyy kaikilla teollisuuden aloilla. Ekologi-
sen kestävyyden kannalta prosessit ovat kehittyneet eniten puunjalostusteollisuu-
dessa, jossa ympäristövaikutusten pienentämiseen on markkinoidenkin painos-
tuksesta panostettu voimakkaasti. Kaikissa läntisissä teollisuusmaissa tuotantora-
kenne on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut myös palveluvaltaisem-
maksi yhteiskuntien vaurastuessa ja teollisuuden tuottavuuden noustessa. Kysy-
mys siitä, saako palveluiden lisääntyvä osuus kokonaistuotannosta myös aikai-
seksi dematerialisaatiota, on vielä varmoja vastauksia vailla.

Tuotantorakenteeseen liittyvä mielenkiintoinen kysymys on nyt, saako kas-
vava, informaatioteknologian välineitä suoraan tuotantovälineinä hyödyntävä ns.
”uusi talous” (tai verkkotalous) aikaiseksi dematerialisaatiota ja immaterialisaatio-
ta? Erilaisten uusmedia- ja Internet-yritysten liikeideana on nimenomaan uuden-
laisten sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen ja myyminen, ts. ne pyrkivät tie-
dostamattaankin saamaan aikaan immaterialisaatiota. Jos ihmisten kulutuskäyt-
täytyminen alkaa siirtyä tarjottuihin palveluihin sen kustannuksella, että erilais-
ten fyysisten tuotteiden kulutus pienenee, uusi talous toteuttaa informaatiotek-
nologian piilevän potentiaalin ekologisen kestävyyden edistäjänä. Tästä muutok-
sesta on jo orastavia merkkejä olemassa (mm. nuorten kännykänkäytön vaikutus
heidän kokonaiskulutukseensa), mutta vasta myöhemmin nähdään, miten suuri
tai nopea muutos on. Joka tapauksessa näyttää väistämättömältä, että verkkoa
hyödyntävien yritysten tavat toimia mullistavat monen perinteisen palvelualan
toimintaperiaatteet. Suomalaisissa pankeissa muutokset ovat jo täydessä käynnis-
sä ja samanlainen kehitys voisi tapahtua myös vähittäiskaupassa lähivuosina. Eko-
logisesti ajatellen tällaiset muutokset ovat tietenkin hyvin positiivisia, sosiaalisen
tasapainon kannalta ne voivat kuitenkin olla ainakin lyhyellä aikavälillä vaikeita.

Jako toimintoihin ja prosesseihin on kätevä tapa ymmärtää yksikkö- ja sys-
teemitason eroja. Selkeämpi tapa jäsentää dematerialisaatio- ja immaterialisaatio-
vaikutuksia (ja samalla myös potentiaalisia rebound-vaikutuksia) on yksinkertai-
sesti jakaa inhimillisen toiminnan kirjo alueisiin, joilla näitä ilmiöitä voi esiintyä.
Tällainen jaottelutapa on elämää lähellä ja sellaisena helposti seurattavissa. Tällä
periaatteella voidaan informaatioteknologian vaikutusalueet jaotella seuraavasti:

Dematerialisaatiomahdollisuuksia löytyy fyysisen tuotannon rakenteista.
Ajavana voimana ovat yritysten tarpeet kilpailukykynsä parantamiseen:

1. Tuotanto, sisältäen myöskin tuotteiden jakelun ja mielenkiintoisena
erityisalueena informaatioteknologian itsensä tuottamisen ympäris-
tövaikutukset

Immaterialisaatiomahdollisuudet tulevat näkyviin kulutusrakenteissa, jotka
tässä ymmärretään laajasti ihmisen tarpeista lähtevänä käyttäytymisenä.
Ajavana voimana tässä ovat erilaiset sosiaaliset innovaatiot:

2. Uudet liiketoimintamuodot, immateriaaliset tuotteet

3. Työskentely (etätyö)
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4. Liikkuminen/matkustaminen

5. Yhteisöt (asuminen, rakentaminen, kommunikaatio)

6. Etätoiminnot (etäpalvelut, etäoppiminen, etäkulttuuri)

Lopuksi informaatioteknologialla on erittäin tärkeä rooli sekä tuotanto- että
kulutusrakenteiden kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä, uudenlaisen tie-
don luomisessa ja hyväksi käyttämisessä:

7. Seuranta, simulointi ja säätely ovat informaatioteknologian perus-
toimintoja, joita hyödynnetään kaikilla yllä luetelluilla alueilla

Kolmannen pääryhmän muodostavat tutkimukset, joissa tutkimuskohteena ovat
tietoyhteiskunnan erilaiset sosiaaliset vaikutukset kestävyyden kannalta. Ekologi-
sesti kestävän kehityksen onnistuminen on olennaisesti riippuvainen niistä sosi-
aalisista puitteista, joissa kestävään kehitykseen pyritään: tasapainoinen ekologi-
nen kehitys edellyttää tasapainoista sosiaalista kehitystä. Tutkimukset käsittelevät
erilaisia sosiaalisten vaikutusten välillisesti aikaansaamia kestävyysvaikutuksia.
Tutkimuskohteena voi olla yhteiskunta kokonaisvaltaisesti tai jokin erityisalue tai
erityisryhmä. Aihealueita ovat tällöin mm.:

•    Osallistumismahdollisuudet ja syrjäytyminen, yhteiskunnallinen polarisaatio

•    Oikeudenmukaisuuden toteutuminen

•    Paikallistason vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen / syrjäytyminen

•    Demokratisaatio / vallankäytön keskittyminen

•    Valinnan vapaus / lisääntyvä valvonta

•    Sosiaalinen oppiminen

•    Yksilötason ongelmat (teknofobia, teknostressi jne.)

Neljännen pääryhmän muodostavat tutkimukset, joissa pohditaan tietoyhteiskun-
taistumisen taustalla vaikuttavia arvojärjestelmiä ja niiden merkitystä kestävyy-
den tavoittelussa. Kuten jo aiemmin on todettu, tietoyhteiskuntakehitys ei ole väis-
tämätön, looginen seuraus joistakin yhteiskunnista riippumattomista alkuehdois-
ta, vaan se on tietoisten ja monasti tiedostamattomienkin arvovalintojen tulosta.
Näin ollen kestävän kehityksen toteutuminen edellyttää erilaisten näkemysten
takaa löytyvien arvojen ja uskomusten tunnistamista. Erityisen tärkeää on ym-
märtää erilaisten arvomaailmojen eroja ja tuoda näitä eroja eksplisiittisesti kes-
kusteltaviksi. Tietoyhteiskuntakehityksen arvojen moninaisuutta on pohtinut mm.
Irma Levonmäki Suomen tietoyhteiskuntastrategiaprosessia varten kirjoittamas-
saan esityksessä (Levonmäki 1998).

Kestävän kehityksen kannalta kestävät arvot ovat edellytys kestävän tietoyh-
teiskunnan luomiselle. Tälläkin hetkellä tietyt uskomukset vaikeuttavat informaa-
tioteknologian ohjaamista kestävyyttä tukevaksi (Working Circle 1995): Yritykset
pyrkivät usein maksimoimaan lähitulevaisuuden tuloksensa eivätkä välttämättä
osaa tai halua ennakoida tulevia muutoksia. Julkinen valta olettaa, että teknolo-
gian kehitys johtaa automaattisesti kestävään ja tasapainoiseen yhteiskuntaan. Osa
kansalaisjärjestöistä pitää kaikkea teknologiaa pahana, eikä esim. kykene keskus-
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telemaan asioista yritysmaailman kanssa. Nämä kaikki asenteet ovat arvovalinto-
ja, eivät luonnonlakeja tai edes kokemuksen kautta opittuja ”totuuksia”. Working
Circlenkin mielestä tarvitsemme laajaa ja rohkeaa keskustelua ja visioiden raken-
tamista kaikkien osapuolten kesken, niin yritysten, julkisen vallan kuin kansalais-
järjestöjenkin.

Arvovalinnoilla voidaan vaikuttaa siihen, mitä päämääriä informaatiotekno-
logialla ja ylipäätään tietoyhteiskuntakehityksellä tavoitellaan. Niin teknologiset
kuin sosiaalisetkin valinnat ja mahdollisuudet ovat suoraan riippuvaisia taustalla
vaikuttavista arvoista ja lopulta näiden arvojen taustalta löytyvistä käsityksistä
ihmisistä teknologian käyttäjinä ja ihmisen ja luonnon suhteesta. Arvot liittyvät
näin olennaisesti myös Sirkka Heinosen esittämiin ekologisen älykkyyden ja eko-
logisen läpinäkyvyyden käsitteisiin. Yhteiskuntaa voidaan ohjata informaatiotek-
nologian avulla ekologisesti älykkäämpään ja läpinäkyvämpään suuntaan, jos näin
halutaan tehdä.

Esiselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kestävän kehityksen tietoyhteis-
kunnan tutkimuksen tämänhetkistä tilannetta edellä kuvattujen neljän pääryh-
män avulla. Määritelmäkysymykset, toimintoihin ja prosesseihin liittyvät dema-
terialisaatio- ja immaterialisaatiomahdollisuudet ja rebound-efektit, sosiaaliset
puitteet sekä arvovalinnat ovat kaikki tärkeitä kestävän tietoyhteiskunnan ym-
märtämisen ja rakentamisen kannalta. Onkin vaikea asettaa niitä tärkeysjärjestyk-
seen: määritelmien avulla päästään analyyttisesti kiinni tärkeisiin aiheisiin; toi-
minnot esiintyvät itsenäisinä ja lisäksi prosessien sisällä erilaisina koostumuksina;
sekä toiminnot että prosessit ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa sosiaalisten puit-
teidensa kanssa; arvot vaikuttavat näiden kaikkien taustalla ohjaavina voimina.
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Ympäristöhallinnon hankkeet ja
tietoyhteiskunnan kärkihankkeet

Ympäristöministeriön alaisuudessa on meneillään useampia hankekokonaisuuk-
sia, joissa tutkitaan erilaisia ympäristökysymyksiin ja ekologisesti kestävään kehi-
tykseen liittyviä aihealueita. Sitran koordinoimana luodaan samanaikaisesti Suo-
melle uudistetun tietoyhteiskuntastrategian pohjalta kärkihankkeiksi kutsuttuja
hankeohjelmia. Kärkihankkeet liittyvät tietoyhteiskunnan kehittämiseen, mutta
samalla ne koskettavat aihealueita, joissa tietoyhteiskunta kohtaa kestävän kehi-
tyksen.

Onkin hyödyllistä luoda lyhyt katsaus sekä ympäristöhallinnon hankekoko-
naisuuksiin että tietoyhteiskunnan kärkihankkeisiin ja katsoa, onko kummalla-
kaan puolella osattu huomioida toisen puolen kysymyksiä. Näin voidaan saada
kuvaa siitä, onko kestävän kehityksen ja tietoyhteiskunnan teemoja osattu hank-
keita suunniteltaessa yhdistää.

Ympäristöhallinnon hankekokonaisuuksista tarkasteltiin seuraavia:

- Valtakunnallinen ympäristönseurannan ohjelma 1997-1998

- Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten
tutkimus- ja kehittämisohjelma 1998-2000

- Ympäristöklusterin tutkimusohjelma

5.1 Ympäristöhallinnon hankkeet
Valtakunnallisessa ympäristönseurannan ohjelmassa mitattiin luonnon omia ja
ihmisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia sekä ympäristöön kohdistuvia painei-
ta. Tavoitteena on ollut erottaa ihmisen aiheuttamat muutokset luontaisista muu-
toksista sekä selvittää muutosten suunta, nopeus ja laajuus. Ohjelman osa-alueet
liittyvät luonnovarojen (vesistöt) seurantaan, ympäristöön kohdistuvien painei-
den (mm. laskeumat, jätteet ja maankäyttö) seurantaan sekä ympäristön tilan (ve-
det, maaympäristö) seurantaan.

Tietoyhteiskunta tulee ohjelmassa näkyville tiedonkeruun välineistössä ja
kertyneen ympäristötiedon hallinnassa ja hyödyntämisessä. Ohjelmassa on kehi-
tetty tietojärjestelmiä kuormituksen ja ympäristön tilan seurantaan. Lisäksi on
kehitetty näihin aiheisiin liittyviä tietopalveluja. Ohjelman puitteissa on osallis-
tuttu kansainväliseen tiedonvaihtoon:

- Euroopan ympäristökeskus (EYK) ja sen koordinoima Euroopan ympäris-
tötieto- ja seurantaverkosto tuottaa tietoa tahoille, jotka suunnittelevat,
panevat täytäntöön ja kehittävät eurooppalaista ympäristöpolitiikkaa.
Seurantajärjestelmiä ollaan parhaillaan luomassa ja ne tulevat perustu-
maan pääosin kansallisiin seurantoihin.

5
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- Lähialueillamme tehdään seurantayhteistyötä Itämeren suojelemiseksi ja
päästöjen ja kaukokulkeumien vähentämiseksi. Ympäristöhallinto on mu-
kana koordinoimassa alueellisen ympäristötiedon keräämistä ja raportoi-
mista.

Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten tutkimus- ja
kehittämisohjelman hankkeet liittyvät kiinteästi luonnonympäristön tutkimiseen.
Informaatioteknologian välineet ovat mukana seurannan välineistössä, mutta myös
varsinaista kestävän kehityksen tietoyhteiskunnan aihealueisiin kuuluvaa tutki-
musta on mukana jonkin verran:

- Eri alueilla on mukana mallintamistyötä, jossa pyritään simuloimaan ympä-
ristövaikutuksia

- Muutamissa hankkeissa kehitetään kansainvälisen seurannan uusia menet-
telytapoja (mm. tietokannat ja niiden verkottaminen)

- Nykyisen luonnonsuojelualueiden tietojärjestelmän ja uhanalaisten lajien
tietojärjestelmän korvaajaksi sekä myös muiden luonnonsuojeluun liittyvi-
en tietojen hallintaan suunnitellaan ja toteutetaan tietojärjestelmiä

- Alueidenkäytön tueksi suunnitellaan uusia tietojärjestelmiä

- Elinkaariarviointia kehitetään yleisesti ja sektorikohtaisesti

- Kaukokartoitusta kehitetään

- Luodaan erilaisia indikaattoreita ja luokituksia seurannan tueksi

- Kehitetään seurannan tieto- ja raportointijärjestelmiä

Ympäristöklusterin tutkimusohjelmasta löytyy joitakin kestävän kehityksen tie-
toyhteiskuntaan liittyviä teemoja:

- Materiaalivirrat ja elinkaarivastuu dematerialisaation apuvälineinä –osiossa
on mukana useampia hankkeita mm. maataloudesta. Lisäksi mukana on
hanke sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuoteketjuajattelusta.

- Jätteiden määrän vähentäminen ja uusiokäyttö –osiossa on mukana Helsin-
gin kauppakorkeakoulun hanke ”Dematerialization: the Potential of Servi-
ces and Information Technology and Ecologically Sustainable Consumption
in the Urban Finnish Households”, joka on suoraan dematerialisaatiota kä-
sittelevä hanke.

- Ympäristömyötäinen infrastruktuuri –osiossa on mukana LYYLI-hanke
(ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjes-
telmä)

- Ympäristötiedon ja ympäristöasioiden hallinta –osiossa on mukana joitakin
ympäristöhallinnan tietojärjestelmähankkeita

- Ympäristöliiketoiminnan, ekoviennin ja markkinoinnin kehittäminen –osi-
ossa on mukana Ekonetti-verkkotavaratalohanke
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Yleisesti ottaen ympäristöhallinnon hankkeissa on kestävän kehityksen tietoyh-
teiskunnan aihepiiriin liittyviä hankkeita vähänlaisesti. Lisäksi teemaa sivuavissa-
kaan hankkeissa ei ole osattu huomioida tietoyhteiskuntaa viitekehyksenä, vaan
hankkeiden tavoitteet on laadittu puhtaasti ympäristölähtökohdista ja informaa-
tioteknologia on mukana välineenä.

Ympäristöhallinnon hankkeiden kuvaukset löytyvät osoitteesta http://
www.vyh.fi/tutkimus.

5.2 Tietoyhteiskunnan kärkihankkeet
Vuonna 1998 julkistetussa uusimmassa kansallisessa tietoyhteiskuntastrategiassam-
me on nimetty seitsemän kärkihanketta, joiden pohjalta suomalaista tietoyhteis-
kuntakehitystä jatketaan. Julkiset panostukset kohdistetaan jatkossa näiden kär-
kihankkeiden piiriin kuuluville, erikseen valittaville projekteille. Kärkihankkeita
ovat:

1. Kulttuuri- ja tietotuotteet ja palvelut

2. Sähköinen asiointi ja palveluprosessit

3. Henkilökohtainen navigointi

4. Tietoverkkojen oppimisympäristöt

5. Tietointensiivinen työ

6. Yritysten verkostoituminen ja etätyö

7. Paikallinen tietoyhteiskunta

Lisäksi mukaan on sisällytetty kahdeksas, tärkeäksi katsottu teema-alue:

8. Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet

Yllä olevaa listaa tutkimalla huomaa heti aihealueiden yhtymäkohdat kestävän
kehityksen tietoyhteiskunnan aihealueisiin. Uudessa tietoyhteiskuntastrategiassa
onkin pyritty voimakkaasti panostamaan sisältöjen kehittämiseen tietoverkon tek-
nisen infrastruktuurin kehittämisen sijasta. Aikaisempaan verrattuna ollaan tu-
lossa lähemmäs ihmisten arkisia tarpeita, tekniikkaa tärkeämpää on se, mitä tieto-
infrastruktuurilla tehdään. Tässä mielessä ollaan automaattisesti tulossa myös lä-
hemmäs kestävän kehityksen tavoitteita.

Kärkihankkeiden ohjelmasuunnittelu ja tavoitteiden määrittely on tehty vasta
syksyllä 1999, joten varsinaisesti kärkihankkeet ovat alkuvaiheissaan. Mukana on
kuitenkin jo nyt toistasataa projektia, joista osa on ollut käynnissäkin jo useam-
man vuoden. Tietoyhteiskunnan rakentamistyö on siis hyvällä alulla.

Kestävän kehityksen tietoyhteiskunnan näkökulmasta voidaan todeta kuu-
den ensimmäisen kärkihankkeen liittyvän suoraan erilaisiin immaterialisaatio-
potentiaalia omaaviin aiheisiin:

- Kulttuuri- ja tietotuotteet ja palvelut –hankkeessa kehitetään yleisesti sisäl-
löllisiä palveluja (etäpalvelut, etäkulttuuri)
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- Sähköinen asiointi ja palveluprosessit –hankkeen tavoitteena on saada jul-
kinen hallinto verkkopalvelujen tuottajaksi ja käyttäjäksi (etäpalvelut)

- Henkilökohtainen navigointi –hankkeessa tavoitteena on kehittää kaikkia
liikkumisen muotoja tukeva henkilökohtaisen navigoinnin palvelukokonai-
suus (liikkuminen/matkustaminen)

- Tietoverkkojen oppimisympäristöt –hankkeessa kehitetään uusia oppimis-
ympäristöjä informaatioteknologian keinoin (etäoppiminen)

- Tietointensiivinen työ –hankkeessa tavoitteena on selvittää tietointensiivi-
sen työn vaatimuksia sekä kehittää työn organisointia ja kasvavan tietotul-
van hallinnan välineitä (uudet liiketoimintamuodot)

- Yritysten verkostoituminen ja etätyö –hankkeessa pyritään luomaan uusia
innovaatioverkostoja (uudet liiketoimintamuodot, etätyö)

Useimmilla alueilla on meneillään hyvinkin laaja-alaisia projekteja uudenlaisen
sisällön kokeilemiseksi. Kärkihankkeisiin lukeutuvia hankkeita oli jonkin verran
mukana myös kyselytutkimuksen kautta tietoon saaduissa hankkeissa.

Projektikuvauksia tarkastellessa pistää silmään, että yhdessäkään tämän-
hetkisessä projektissa ei ole mainittu ekologisesti kestävän kehityksen tavoittei-
ta edes projektin osatavoitteena.

Sosiaalisesti kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta tilanne on jo parem-
pi:

- Paikallinen tietoyhteiskunta –hankkeessa kootaan yhteen ja kehitetään alu-
eellisen ja paikallisen tietoyhteiskunnan toteuttamisen hyviä käytäntöjä.
Useammassakin tämänhetkisessä hankkeessa on tavoitteena vähentää alu-
eellista eriarvoisuutta ja lisätä kansalaisten demokraattista osallistumista.

- Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeissa paitsi kehitetään telemaattisia pal-
veluja sosiaali- ja terveyspalvelujen virtaviivaistamiseksi, huomioidaan
myös erityisryhmien (vanhukset, vammaiset, kaukana asuvat) tarpeita.

Erityishuomiona mainittakoon se tosiseikka, että vaikka paikallisyhteisöjen kehit-
tämisprojekteja onkin meneillään, niissäkään ei ole huomioitu ekologisesti kestä-
vän kehityksen tavoitteita, vaan projektit keskittyvät osaamisen ylläpitoon ja syr-
jäytymisen ehkäisemiseen.

Tietoyhteiskunnan kärkihankkeisiin sisältyvien projektien kuvaukset löyty-
vät osoitteesta http://www.sitra.fi/tietoyhteiskunta.

5.3 Huomioita
Tietoyhteiskunnan kärkihankkeet sisältävät kauttaaltaan samoja elementtejä, jot-
ka on tässä esiselvityksessä aiemmin todettu kiinteästi kestävän kehityksen tieto-
yhteiskunnan teema-alueeseen kuuluviksi. Sisällön noustua tietoyhteiskuntastra-
tegiassa keskeiseksi ovat erilaiset ihmislähtöiset, immateriaalisuuteen suuntautu-
neet informaatioteknologian osa-alueet hyvin esillä kärkihankkeissa.

Kestävän kehityksen ja erityisesti ekologisesti kestävän kehityksen tavoitteet
eivät kuitenkaan ole tällä hetkellä kriteereinä mukana kärkihankkeiden suunnit-
telussa. Kärkihankkeita suunnitellaan toki ihmislähtöisesti, mutta luonnonympä-
ristöön kohdistuvat vaikutukset ovat toistaiseksi jääneet huomioimatta.
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Samaan aikaan ympäristöhallinto tutkii laaja-alaisesti erilaisia ihmistoiminnan
vaikutuksia luonnonympäristöön käyttäen informaatioteknologiaa tässä työssä
enenevässä määrin hyväkseen. Ympäristöhallinto, kuten muukin julkinen hallin-
to pyrkii verkottumaan.

Ympäristöhallinnon puolella ei kuitenkaan toistaiseksi ole kiinnitetty huo-
miota tietoyhteiskuntakehityksen mukanaan tuomiin immaterialisaatiomahdolli-
suuksiin, vaan pääpaino on (lakisääteisesti määrätyn tehtävämäärittelyn mukai-
sesti) ympäristövaikutusten seurannassa, simuloinnissa ja säätelyssä, toisin sanoen
pääosin dematerialisaation ohjauksessa.

Päähuomio ylläolevasta on se, että kestävän kehityksen ja tietoyhteiskun-
nan tavoitteita määritellään ja toteutetaan tällä hetkellä Suomessa erillisissä hank-
keissa, joilla ei näytä käytännön tasolla olevan yhteyksiä toisiinsa.

Kestävän kehityksen tietoyhteiskunnan kannalta luonnollisinta olisikin tuo-
da kestävän kehityksen tavoitteet avoimesti ja läpinäkyvästi mukaan tietoyhteis-
kunnan jo vahvasti meneillään olevaan rakentamisprosessiin. Immaterialisaatio-
käsitteen kautta sekä kestävän kehityksen tavoitteet että tietoyhteiskuntastrategia
ovat tälläkin hetkellä linjassa keskenään, mutta toisiaan tiedostamatta. Yhteisen
tietoisuuden luominen ja operationalisoiminen käytännön hankesuunnitteluissa
olisi ensiarvoisen tärkeää.
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Raportti ASIS-projektin
päätösseminaarista

ASIS (Alliance for a Sustainable Information Society), viimeisin EU:n rahoituksella
toteutettu kansainvälinen kestävän kehityksen tietoyhteiskuntaprojekti päättyi 21.-
22.2.2000 Brysselissä järjestettyyn seminaariin ”Towards a Sustainable Informati-
on Society for the 21st Century – Strategies, Research and Policy Actions”. Seu-
raavassa esitellään seminaarin anti lyhyesti. Seminaarin ohjelma ja muuta tietoa
löytyy osoitteesta http://asis.jrc.es/conference/welcome-text.asp.

Aluksi puhuttiin EU:n piirissä vallitsevasta poliittisesta tahdosta kestävän
kehityksen tietoyhteiskunnan rakentamiseksi:

- Euroopan Komission edustaja Peter Johnston kertoi tuoreesta e-Europe –ju-
listuksesta, jossa Komissio linjaa tavoitteekseen jokaisen kansalaisen, kodin
ja organisaation (koulut, yritykset, julkinen hallinto) liittämisen tietoyhteis-
kuntaan tietoverkon kautta. Julistus julkistetaan suurelle yleisölle Lissabo-
nin kokouksessa maaliskuun lopussa.

- Euroopan Parlamentin edustaja Erika Mann painotti konkretian merkitystä,
hänen mukaansa kestävä kehitys on vasta toive eikä realiteetti. Eri osapuo-
lilla on erilaiset tavoitteet, eikä mitään globaaleja tai edes eurooppalaisia
malleja ole olemassa. Paikallis- ja aluetason toimijoille tulisi pystyä peruste-
lemaan, miksi niiden pitäisi osallistua verkottuvaan kehitykseen.

- ASIS-projektin edustajan Klaus Tochtermannin mukaan tietoyhteiskunnan
kehitys ratkaisee sen, voidaanko aito kestävyys saavuttaa käytännössä. Lä-
hitulevaisuudessa tullaan tutkimuksessa keskittymään kestävyyden ulottu-
vuuksien parempaan integrointiin ja niihin sosiologisiin tekijöihin, jotka
määrittelevät ihmisten käyttäytymistä ja elämäntyylejä.

Kestävän kehityksen tietoyhteiskunnan strategisia ja globaaleja näkökulmia kä-
sitelleen osion tärkeimmät huomiot liittyivät alueelliseen erilaisuuteen:

- Pohjois-Amerikassa, Japanissa ja Euroopassa lähdetään tietoyhteiskunnan
kehittämisessä hyvin erilaisista lähtökohdista.

- Euroopassa panostetaan voimakkaasti sosiaalisiin asioihin, kun Yhdysval-
loissa painotetaan markkinatalouden mekanismien häiriöttömän toiminnan
merkitystä.

- Japanissa tietoyhteiskunnan rakentaminen ei ole toistaiseksi onnistunut ko-
vinkaan hyvin. Japanilaisten yhtenä ongelmana saattaa olla historiallinen
kommunikaatiomalli: Japanissa vuorovaikutus on historiallisesti perustu-
nut vahvasti keskusteluun eli oraaliseen kommunikaatioon, jossa ihminen
on holistisesti läsnä vuorovaikutustilanteessa. Tietoyhteiskunnassa pääpai-
no on kirjoitetulla kommunikaatiolla eli symbolien käsittelyllä, mitä japani-
laiset eivät vielä hallitse yhtä hyvin kuin esim. yhdysvaltalaiset tai pohjois-
eurooppalaiset.
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- Kaiken kaikkiaan on hyvin vaikeaa luoda mitään globaaleja malleja. Jos
teollistuneiden maiden lisäksi katsotaan kehittyviä maita (erityisesti Kiina
ja Intia) eli niitä alueita, joilla tietoyhteiskunnan todellinen kasvu tulee ta-
pahtumaan seuraavien vuosikymmenten aikana, näyttää globaalien peri-
aatteiden muodostaminen lähinnä täysin mahdottomalta. Globaali tietoyh-
teiskunta lieneekin erilaisten alueellisten ja paikallisten mallien muodosta-
ma heterogeeninen kokonaisuus.

Globaaleja ja alueellisia skenaarioita esiteltäessä tuli hyvin ilmi se, miten alkuvai-
heissaan työ kestävän kehityksen tietoyhteiskunnan viitekehysten luomiseksi on.
Toistaiseksi aikaansaadut skenaariot ovat melko kaukana konkretiasta, ne ovat pi-
kemminkin ajatusmalleja tai filosofioita, tapoja nähdä alueellinen kehitys osana
globaalia kehitystä. Todellisia toimintaa ohjaavia ohjeistuksia on nykyisten malli-
en pohjalta vielä hyvin vaikea saada aikaan.

Ensimmäisen päivän lopuksi ASIS-projektin työryhmät esittelivät aikaan-
saannoksiaan. Konkreettiset tulokset ovat jääneet kevyehköiksi, mutta tätä tär-
keämpää on projektin aikana luotu konseptuaalinen sisältö kestävän kehityksen
tietoyhteiskunnalle: tuotannossa toteutuvan dematerialisaation lisäksi on puhut-
tava kulutuksen immaterialisaatiosta ja lähdettävä etsimään sellaisia elämäntyy-
leihin liittyviä sosiaalisia innovaatioita, jotka ohjaavat tietoyhteiskuntaa kohti kes-
tävyyttä.

Toinen päivä aloitettiin katsauksella turvallisuuteen ja inhimilliseen kehit-
tymiseen tarkoituksena korostaa sosiaalisen ulottuvuuden tärkeyttä kestävyyden
kokonaisuudessa:

- Stephen Noerper Yhdysvalloista puhui kansallisen turvallisuusajattelun
muuttumisesta tietoyhteiskuntakehityksen myötä. Viimeaikaiset tietoverk-
kojen kautta tehdyt hyökkäykset Internet-yrityksiä vastaan ovat herättä-
neet Yhdysvalloissa ja muualla laajaa keskustelua siitä, miten tietoyhteis-
kunnassa pystytään takaamaan yksityisten ihmisten turvallisuus niin ver-
koissa kuin niiden ulkopuolellakin. Noerperin esitelmää seuranneessa kom-
mentoinnissa painotettiin hyvin voimakkaasti sitä tosiseikkaa, että globaa-
lin tietoverkon oloissa turvallisuusasiat muuttuvat kansallisista kansainväli-
siksi, ts. kuka tahansa voi hyökätä ketä tahansa vastaan mistä tahansa.

- Jesse Marsh Italiasta esitti uudenlaisen ajatustavan erilaisten reuna-aluei-
den roolista alueellisessa tietoyhteiskuntakehityksessä. Hänen näkemyk-
sensä mukaan alueita ei pitäisi ajatella vanhakantaisesti keskuksina (esim.
Keski-Euroopan talouskeskukset) ja reuna-alueina (esim. Välimeren alue),
vaan reuna-alueilla voisi tietoyhteiskunnassa olla merkittävä rooli kulttuu-
risten vaikutteiden välittäjinä eri kulttuurialueiden välillä. Näin esim. Väli-
meren alueen ihmiset ovat merkittäviä välittäjiä Euroopan ja islamilaisen
kulttuurin välillä. Samoin me suomalaiset voimme toimia välittäjinä Euroo-
pan ja Venäjän kulttuurien kohdatessa.

- Lisäksi kahdessa esitelmässä esiteltiin teknologisia kokeiluja, joita on tehty
ihmisten tietoturvallisuuden ja sosiaalisen osallistumisen parantamiseksi.

Aamupäivän toisessa sessiossa eri puolilta maailmaa tulleet esitelmöijät kertoivat
oman alueensa (Eurooppa, Intia, Kiina, Yhdysvallat) poliittisista tavoitteista kes-
tävän kehityksen tietoyhteiskunnan edistämisessä vuoteen 2010 mennessä. Var-
sinkin tässä sessiossa tuli voimakkaasti esiin ero teollistuneiden ja vasta kehitty-
mässä olevien alueiden välillä. Siinä missä Kiinassa ja Intiassa pystytetään vasta
perusinfrastruktuuria valtavien ihmismäärien liittämiseksi verkkoon, luodaan
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EU:ssa ja Yhdysvalloissa ensimmäisiä verkkojen sisältöihin liittyviä linjauksia, ts.
pohditaan sitä, mitä jo rakennetulla infrastruktuurilla voitaisiin/pitäisi tehdä. Kes-
tävän kehityksen näkökulmasta Eurooppa on ajattelussa selvästi edellä muita alu-
eita, täällä kestävän kehityksen teema on edes välttävästi jo tällä hetkellä esillä
tavoitteiden määrittelyssä.

Seminaarin lopuksi ASIS-projektin koordinaattorit julkistivat jatkosuunnitel-
mansa erityisen Global Society Dialoguen aloittamisesta. Tarkoituksena on saada
aikaiseksi laaja kansainvälinen keskustelu kestävän kehityksen tietoyhteiskunnan
tulevaisuudesta. Mukaan kutsutaan keskustelijoita kaikkialta maailmasta, keskus-
telua koordinoi Information Society Forum (ISF). Keskustelun lisäksi on tarkoituk-
sena synnyttää erilaisia tutkimus- ja pilottiprojekteja, joiden avulla pyritään löytä-
mään kestäviä elämisen malleja erilaisissa olosuhteissa ja erilaisilla alueilla. Tavoit-
teet ovat siis ainakin paperilla erittäin kunnianhimoiset, käytännön onnistumi-
nen jää nähtäväksi.

Päällimmäiseksi ASIS-seminaarista jäi tunne, että kestävän kehityksen tieto-
yhteiskunnan tiellä ollaan vasta aivan alussa. Euroopassa on päästy jo vähän eteen-
päin sisällön määrittelyssä ja varsinkin sosiaalisten innovaatioiden ratkaisevan
merkityksen oivaltaminen on iso askel eteenpäin. Toisaalta kestävää kehitystä ei
voida ajatella vain alueellisesti, sillä ekologisen kestävyyden tavoittelu on globaali
ongelma. Väkirikkaiden alueiden, kuten Kiinan ja Intian kehitys tulee ratkaise-
maan sen, voidaanko Suomessa toivoa aidon kestävyyden toteutumista. Tietoyh-
teiskuntaistuminen ei väkirikkailla alueilla ole vielä edes lähtenyt liikkeelle, joten
kehityksen suuntaa on mahdotonta ennustaa.
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Johtopäätökset ja ehdotuksia
jatkotoimenpiteiksi

Esiselvitystyössä käytettiin hyväksi monia erilaisia tiedonhakumenetelmiä: Kir-
joituspöytä-tutkimusta tehtiin sekä tieteellisten kirjastojen että Internetin avulla.
Tietoa meneillään olevista tutkimuksista saatiin sekä suomalaisille tutkijoille koh-
distetulla kyselytutkimuksella että tutkimustietokantoja hyväksi käyttäen. Lisäksi
haastateltiin viittä suomalaista asiantuntijaa ja saatiin näin kestävän kehityksen
tietoyhteiskunta –aiheen käsittelyyn käytännön näkemyksiä. Asiantuntijat edus-
tivat johtavia suomalaisia informaatioteknologiayrityksiä (Nokia, Sonera), kesty-
tutkimusta (VTT, Tulevaisuuden tutkimuskeskus) ja valtionhallintoa (Ympäristö-
ministeriö).

Jotta tämä julkaisu säilyttäisi ajankohtaisuutensa mahdollisimman pitkään,
julkaisusta on karsittu pois kyselytutkimuksen ja asiantuntijahaastattelujen rapor-
tointi. Kaikki tutkimustyön aikana läpikäyty materiaali on kuitenkin ollut vaikut-
tamassa seuraavassa esiteltävien johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten muo-
toutumiseen.

7.1 Johtopäätökset
Esiselvitys on tuonut esille useita kestävän kehityksen tietoyhteiskunnan kehittä-
miseen liittyviä asioita, jotka esitetään tässä johtopäätöksinä. Seuraavassa luetel-
lut asiat eivät ole tärkeysjärjestyksessä.

1. Kestävän kehityksen tietoyhteiskunta on selvästi uusi tutkimusalue, jolle-
on olemassa vahva tilaus. Toistaiseksi suoraan kestävän kehityksen tietoyh-
teiskunta –nimikkeellä (englanniksi Sustainable Information Society) on
tehty määrittelevää tutkimustyötä, jossa on pyritty löytämään kestävän ke-
hityksen ja tietoyhteiskunnan ominaispiirteistä tärkeitä yhteisiä asioita.
Tätä työtä on tehty pääasiassa EU:ssa, mutta suomalaiset ovat olleet hyvin
mukana kaikissa merkittävissä hankkeissa. Tutkimus on toistaiseksi keskit-
tynyt makrotason tarkasteluihin. Kaikelle kestävän kehityksen tietoyhteis-
kuntaan liittyvälle tutkimukselle, sekä teoreettiselle että soveltavalle, on
tarvetta.

2. Monilla tahoilla tehdään jo tutkimus- ja kehitystyötä kestävän kehityksen
tietoyhteiskunnan ydinaiheista, vaikkei sitä sellaiseksi useimmiten osata
mieltääkään. Varsinkin immaterialisaatiopuolella tutkitaan hyvinkin innok-
kaasti erilaisia informaatioteknologian mahdollistamia palveluita, jotka po-
tentiaalisesti vähentävät ympäristökuormitusta. Ekologinen näkökulma
puuttuu kuitenkin lähes kaikissa tapauksissa, kuten esim. tietoyhteiskun-
nan kärkihankkeiden tarkastelu osoittaa.

3. Kestävää kehitystä ja tietoyhteiskuntaa viedään tällä hetkellä sekä Suo-
messa että maailmalla eteenpäin erillään toisistaan. Jostakin syystä kestä-
vän kehityksen ja tietoyhteiskunnan edistäjät eivät vielä ole löytäneet toisi-
aan, vaikka erityisesti immaterialisaatioajattelu on selvästi molemmille osa-
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puolille yhteinen alue, jossa tavoitteet kohtaavat. Yhteyksien puuttuminen
näkyy hyvin kuvaavasti esim. siinä, että valtioneuvoston vuosiksi 1996-1999
asettamassa Tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunnassa ei ollut lainkaan
edustusta ympäristöministeriöstä, vaikka monet muut ministeriöt olivatkin
edustettuina.

4. Informaatioteknologia on potentiaalisesti luonnollinen yhdistäjä ja valta-
va mahdollistaja. Informaatioteknologia tarjoaa välineitä, joiden avulla kes-
tävän kehityksen ja tietoyhteiskunnan tavoitteet sopivat yhteen. Informaa-
tioteknologia on mahdollistaja, jonka luomista mahdollisuuksista pitäisi va-
lita sellaisia, jotka tukevat ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä.

5. Immaterialisaatio on kestävän kehityksen tietoyhteiskunnan avainkysy-
mys. Aineettomuuden lisäämistä ei toistaiseksi ole huomioitu riittävästi
ekologisen kestävyyden tärkeimpänä osatekijänä, vaikkakin huomion kiin-
nittyminen aineettomuuteen orastaa jo mm. joissakin EU:n rahoittamissa
projekteissa. Tässä esiselvityksessä informaatioteknologian potentiaalin
ekologisen kestävyyden mahdollistajana on nähty realisoituvan kolmella
osa-alueella:

          •  Dematerialisaatio eli tuotantoon liittyvä materiaali- ja energia-
               intensiivisyyden väheneminen voi kiihtyä informaatioteknologian
               hyödyntämisen avulla. Dematerialisaatio on kaiken lisäksi tavallaan
               sisäänrakennettu teollisen tuotannon logiikkaan, sillä ”vähemmästä
               enemmän” –periaate on tavallisesti myös tuhlaavaa menettelyä
               kustannustehokkaampaa.

          •  Uusi teknologia tukee suoraan ympäristön tilan seurantaa,
               ympäristövaikutusten simulointia ja niiden säätelyä.
               Informaatioteknologian ansiosta tiedämme koko ajan enemmän siitä,
               mitä vaikutuksia eri toimilla on ympäristön tilaan ja miten erilaiset
               vaikutukset ovat kytköksissä toisiinsa.

           •  Immaterialisaatio eli aineettomamman kulutuskulttuurin kehittyminen
                on vielä varsin neitseellinen tutkimusalue. Immaterialisaation
                eteneminen edellyttää ihmisten käyttäytymisen muuttumista ja
                sosiaalisia innovaatioita. Kaikki kytkeytyy lopulta inhimillisen
                tarpeentyydytyksen motiiveihin ja tätä kautta kulttuurimme syviin
                institutionaalisiin rakenteisiin. Kysymys on vähintäänkin haastavasta
                ongelma-alueesta.

Kahta ensinmainittua eli dematerialisaatiota ja ympäristön tilan seurantaa, simu-
lointia ja säätelyä viedään jo nyt voimakkaasti eteenpäin. Itse asiassa kestävän
kehityksen käytännön toteuttaminen on keskittynyt juuri näihin aiheisiin.

Immaterialisaatio on toistaiseksi jäänyt kestävässä kehityksessä varsin vähäl-
le huomiolle. Esiselvityksen perusteella se on kuitenkin kestävän kehityksen tie-
toyhteiskunnan varsinainen viisastenkivi. Ekologisesti kestävien sosiaalisten in-
novaatioiden (uusien tarpeentyydytysmallien) löytäminen on välttämätöntä, mi-
käli halutaan puhua aidosti kestävästä kehityksestä. Esiselvityksen perusteella voisi
sanoa jopa niin, että tällainen kehitys on mahdollista vain ja ainoastaan informaa-
tioteknologiaa hyödyntämällä. Tietoyhteiskunnan luomat välineet tarjoavat hui-
keita mahdollisuuksia liikkumisen, asumisen, kommunikoinnin, oppimisen, työn-
teon ja ylipäätään kaikkien elämänalueiden uudelleenjärjestämiseen ekologisen
ja sosiaalisen kestävyyden periaatteiden mukaisesti.
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6. Kestävän kehityksen tietoyhteiskunnan edistäminen on selkeästi kaikki-
en toimijoiden yhteinen hanke, jossa arvoilla on merkittävä rooli. Infor-
maatioteknologiaa kehittävät lähinnä yritykset, julkinen valta toimii ohjaa-
jana ja mahdollistajana ja jokainen yksittäinen ihminen voi käyttäytymisel-
lään ja toiveitaan ilmaisemalla vaikuttaa siihen, mihin suuntaan kehitystä
viedään. Valinnoissa on aina kyse arvovalinnoista, sillä teknologiaa voidaan
soveltaa yhtä hyvin täysin kestävän kehityksen periaatteiden vastaisesti.
Kysymys on myös niistä sosiaalisista puitteista, joissa ekologista kestävyyttä
viedään eteenpäin. Vain tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta
voi tavoitella aitoa kestävyyttä.

7.2 Ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi
Ympäristöklusterin tutkimusohjelmassa tulisi dematerialisaatiota koskevien tut-
kimusten rinnalle luoda immaterialisaatioon keskittyviä hankekokonaisuuksia.
Tutkimusta tulisi siis tehdä sosiaalisista innovaatioista kestävän kehityksen mah-
dollistajina. Immaterialisaatiotutkimus olisi toisaalta nykyisiä tutkimusohjelman
hankkeita täydentävä osio, sillä immaterialisaatio vaikuttaa olennaisesti myös tuo-
tannon dematerialisaatioon. Toisaalta se avaisi myös aivan uudenlaisia näkökul-
mia ympäristötutkimukseen.

•    Ympäristöministeriö pääsisi luonnollisella tavalla mukaan
       tietoyhteiskuntakehitykseen siirtämällä ympäristöpolitiikan painopistettä
       tuotantopuolelta (dematerialisaatio) kulutuspuolelle (immaterialisaatio).

•    Tietoyhteiskuntakehitystä voitaisiin tarkastella sosiaalisen pääoman (social
       capital) ja inhimillisen pääoman (human capital) viitekehyksestä käsin. Ne
       ovat paljolti yhteneviä immaterialisaatioajattelun kanssa.

•    Kulttuuriset arvot ovat tärkeä tutkimuskohde immaterialisaatiota
      pohdittaessa.

•    Kestävä kehitys tulisi saattaa kiinteäksi osaksi meneillään olevia ja erityisesti
      tulevia tietoyhteiskunnan kärkihankkeita. Kärkihankkeiden suunnitteluun
      tulisi sisällyttää myös ekologisia tavoitteita.

•    Kestävän kehityksen tietoyhteiskuntaa koskevan tiedon keräämiseksi ja
       levittämiseksi voitaisiin luoda oma tietopankki, joka olisi avoimesti
       käytettävissä Internetin kautta. Tällainen tietopankki voisi toimia kestävän
       kehityksen tietoyhteiskunnan hankkeiden informaatiokanavana samaan
       tapaan kuin tietoyhteiskunnan kärkihankkeiden verkkopalvelu.

•    Suomalaiset informaatioteknologiayritykset pitäisi ottaa mukaan kestävän
       kehityksen tietoyhteiskunnan tutkimukseen esim. erilaisten
       pilottihankkeiden toteuttamisen avulla. Ylipäätään pilotointi tulisi
       sisällyttää Kesty-hankekokonaisuuteen, sillä näin voidaan testata
       potentiaalisia sosiaalisia innovaatioita käytännössä.

•     Ympäristöklusterin tutkimusohjelmaan tulisi sisällyttää pilottihankkeita,
        jotka tähtäävät sosiaalisten innovaatioiden ja ns. Best Practices –
        ohjeistusten luomiseen. Best Practices –ajatteluun liittyen tulisi kartoittaa
        muualla maailmassa jo kehitettyjen sosiaalisten innovaatioiden sopivuus
        Suomeen.
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•    Kestävän kehityksen tietoyhteiskunnan tutkimuksessa tulisi teoreettinen
       tutkimus säilyttää osana tutkimusohjelmaa soveltavan tutkimuksen ja
       pilottihankkeiden rinnalla.
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At least three recognisable processes affecting the way people think and act are
presently raising questions in industrialised nations: globalisation, information
society development and sustainable development.

The question of globalisation is basically that of evolutionary change, in which
people’s awareness of interactions between phenomena extends from local, regio-
nal and national levels to include also global chains of effects. The internationali-
sation of the market economy structures with the ever increasing dependence of
nation states on the new global market structure is the most visible of the current
globalisation issues.

Information society development is a process where different societal inter-
dependencies become vastly more transparent as the amount of information and
the speed of information transfer grow exponentially because of developments in
information technology. Paradigms that were considered stable are shaken and
the value of information is measured by its novelty. The new level of transparency
of societal and institutional relationships creates possibilities for increasing the
efficiency of most processes. Thus information, especially refined information such
as knowledge, has quickly become the most important production factor in in-
dustrialised societies. Clearly, information society development will play a central
role in industrialised nations’ future strategies. Finland, too, strongly supports the
development of the information society and the growth of knowledge.

Sustainable development is defined by the UN World Commission on Envi-
ronment and Development (Brundtland Commission) as the satisfaction of our
present needs in a way that allows future generations to fully satisfy their needs.
It is a question of creating ecological sustainability and supporting economic, so-
cial and cultural preconditions in human actions. All in all it is a question of shif-
ting our relationship with nature away from its current unbalanced state.

These three processes of change are naturally not independent but rather are
strongly interlinked. The growth of information intensity creates possibilities for
the globalisation of various actions. At the same time, the information overflow
has made us aware beyond doubt that we do not live sustainably.

In Finland the goals of sustainable development have not yet been as clearly
defined as in some other countries. Different actors here might even have contra-
dicting views on the issue. Likewise, it is still unclear what information society
development means in terms of the chances of achieving ecological sustainability.
However, it is apparent that the objectives of sustainability must be incorporated
into all societal activities for the pursuit of ecological sustainability to be credible
and at all possible. This means that ecological sustainability must also be a part of
information society development.

Extended English Abstract

Juha Kahilainen

Sustainable development and the information society
Towards a sustainable network society
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This report contains guidelines for the development of a sustainable information
society in Finland. So far the concept of sustainable information has not been in-
vestigated in much depth. Our purpose was not to give concrete recommenda-
tions, but to draw attention to the various ways that development of an informa-
tion society is linked to sustainable development. This report gives a comprehen-
sive picture of the current status of the work in this field in Finland. It also looks at
the work that has been done in the EU. We feel that it serves well as an aid for
critical thinking and the planning of activities. Juha Kahilainen, M.Sc., from the
Finland Futures Research Centre at the Turku School of Economics and Business
Administration conducted the research. The director of the centre, Dr. Markku
Wilenius, guided the work. During different stages of the preparation of the re-
port, representatives of the Ministry of the Environment and members of the bo-
ard of the Finnish Environmental Cluster Research Programme commented on
the work.

Globalisation and information society development

According to most experts the central powers of change in the development of the
information society have been globalisation and the rapid development of infor-
mation technology. Many economists and social scientists are saying that the sprea-
ding of international networks have speeded up immensely in our time. As a re-
sult there is widespread discussion on whether the industrial society is indeed
changing into something new – an information society.

The information economy, or whatever this new form of economic relation-
ship is called, is a central part of the developing model of a new society. The infor-
mation society, however, is not just a new way of doing business. Rather, it is a
much wider process of change in which the information revolution shapes the
political and cultural characteristics of the societies taking part in the changes. It
can be estimated that the information society itself is only an intermediate phase
on the way to a new kind of network society.

The new paradigm resulting from the interrelationship between internatio-
nal economy and information technology is a special entity in that it does not
seem to have a good reference point in history. At present, the potential for new
kinds of roles in society is great, which is evident in the strengthening of the rela-
tionship between globalisation and the institutions of nation states. Additionally,
the influence of NGOs has grown as the globalisation process has lessened the
capacity of the local level to take action, and, at the same time, as the people have
noticed the importance of local actions.

In addition to being an economic issue, the information society has also been
seen as a comprehensive force affecting the welfare of societies. According to Ma-
nuel Castells, information and knowledge have always been important to socie-
ties, since there can be no action without relevant knowledge. The special charac-
teristic of the so-called information development is that knowledge itself is app-
lied to work knowledge, that is, the technology of new knowledge, the manage-
ment of information and symbolic communication are sources of productivity.
There is a self-re-enforcing process under way, in which the application of know-
ledge creates even better possibilities for creating new knowledge. The goal of this
process is efficiency and increasing productivity of information management.
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Sustainable development

During the last couple of decades the nature of environmental problems has chan-
ged greatly. Material and energy flows in production and consumption have mul-
tiplied. Environmental problems have gone beyond just local problems to include
also regional and international problems that are interconnected in various ways.
The need for environmental regulations has increased and the number of envi-
ronmental actors on many levels has grown. Moreover, at the same time, the role
of science as a producer of environmental information has become more prono-
unced. Simultaneously, holistic thinking and a blurring of the borders between
scientific disciplines have come about.

Sustainable development as a concept grew out of the need for increased
international co-operation due to the aforementioned challenges. Sustainable de-
velopment was first used by the Brundtland Commission in its 1987 report ”Our
Common Future”. As such, sustainable development is just a term, nothing more.
It has played an important role in international politics as a compromise between
ecological and economic perspectives. Earlier, ecological and economic matters
were seen as contradictory, but sustainable development, by showing that they
are clearly dependent on each other, offered the possibility of a combined perspec-
tive.

A sustainable economy should, in an optimal case, be a means to pursuing
ecological and social sustainability. Unfortunately, it often seems that economic
development has overridden ecological and social goals to become the most im-
portant goal in society, to which people as well as nature must be sacrificed. Inte-
restingly, the strong role of the economy in society links sustainable development
with globalisation and information society development. If we develop the infor-
mation society according to economic principles only, there is a risk of taking an
unsustainable path, in which case there can be no future for the economy itself in
the longer term.

Links between information society development and sustainable

development

The main aim of our work was to point out the major themes that link sustainable
development with the development of an information society. The work for this
report included desktop research using both scientific libraries and the Internet.
Interviews with five experts (two from major information technology companies,
two from research institutes and one from the Ministry of the Environment) were
conducted and a mail survey was sent to 246 Finnish researchers. Based on the
data analysis, the work on a sustainable information society was divided into the
following areas.

1. Theoretical content of the links between ecological sustainability and the
information society.

2. Dematerialisation and immaterialisation issues, as well as the possible re-
bound effects connected with both.

3. Social questions that are important for ecological sustainability.

4. Values of a sustainable information society.
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Of these four topics, the second one deals with the core issues of a sustainable
information society. The concepts of dematerialisation, immaterialisation and re-
bound effects can be defined as follows:

Dematerialisation
Dematerialisation has to do with production and is defined as reducing material
and energy intensity per produced unit. This is close to the concept of eco-effi-
ciency. The main principle of dematerialisation is to produce ”more with less”. As
production processes are dematerialised, the environmental burden per produ-
ced unit is reduced. Practical examples of ongoing dematerialisation through in-
formation technology are the reduction in the size of mobile phones, and the imp-
roving of energy efficiency and the processing power of portable computers.

Immaterialisation

Immarialisation is a question of consumption and is defined as replacing the phy-
sical means of satisfying ones needs and wants with immaterial means. We all
satisfy our needs and wants by consuming goods and services. Information techno-
logy can lower the environmental burden by creating possibilities for immaterial
ways of doing things, for example, using video conferencing instead of travelling.
The immaterialisation potential is born of social innovations – changes in beha-
viour patterns on both the individual and, especially the social level. Immateriali-
sation will be a key concept in sustainability thinking in the future; thus, it is worth
noting that it originated in Finnish research circles (Malaska, among others).

Rebound effects

Even though the materials and energy consumption per unit is reduced, the ove-
rall consumption can still grow if more units are consumed. This increasing envi-
ronmental burden is what is meant by rebound effects. A rebound effect also oc-
curs when the development of information technology causes growth in material
or energy use, as has happened with paper where the increasing number of com-
puters and printers in offices has led to higher paper consumption.

Dematerialisation is actually one of the basic characteristics of improving in-
dustrial processes: the logic is, the less materials and energy used, the lower the
costs. The increasing productivity of industrial production has indeed led to de-
materialisation on the unit level all along, even though it has not traditionally
been seen as an environmental issue. Lower costs mean more competitive proces-
ses, so eco-logic is somewhat aligned with production logic almost automatically.

 Immaterialisation is more complicated. From the wide range of human ac-
tivities, individual activities can be picked that, currently, require great physical
resources to happen, but that, in the future, could mostly be done by using infor-
mation technology means. Many changes in behaviour are needed to actually rep-
lace old ways with new ones, but change is possible. What is needed is to incorpo-
rate creative thinking into the institutional structures of consumption in our so-
ciety. One way is ”social innovations”, in which information technology is used to
its fullest potential in most areas of our daily activities. Information technology,
and the network ideology, is bound to change the way we work, learn, use servi-
ces and communicate, to name areas that are already widely discussed.

The satisfaction of industrialised societies’ needs and wants is only partially
connected to our own physical needs for food, shelter and security. People also
want, for instance, human respect and caring. At the moment, these totally social
needs are satisfied by buying goods and services or by moving from place to place
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in an energy-inefficient way. If these needs were to be satisfied, for example, by
using information technology to reduce the environmental effects, our culture
could take a quantum leap towards real sustainability.  In other words, by chan-
ging our lifestyles, immaterialisation becomes a possible reality.

The logic of immaterialisation is not a part of our consumption behaviour in
the same way that dematerialisation is a logical process in industrial production.
Individuals  do not think along the line of productivity maximisation; so people
might behave inefficiently just because it is more emotionally fulfilling than is a
more efficient type of action. In the longer term, the chances of achieving immate-
rialisation look good, because there is more time for social learning. When people
try out new information technology-based ways of acting and communicating
they are able to experience them naturally. Better and more comfortable ways of
acting will inevitably gain support, even though these ways may be considered
difficult or strange at the beginning.

One way to look at the potential and effects of dematerialisation and imma-
terialisation (as well as rebound effects) is simply to divide human activities into
areas where the potential effects can happen. As this is close to real-life situations,
the picture is easy to comprehend. Based on this principle, the areas where infor-
mation technology can best be used to promote sustainability in the information
society are:

Dematerialisation can be promoted in physical production processes. The
driving force here is the need of companies to become more competitive.

1. Production, including the distribution of goods and, as an interesting sub-
area, the environmental effects of information technology production itself.

Immaterialisation in several areas (based on needs):

2. New ways of doing business, immaterial goods and services
3. Working (telework)
4. Transportation/travel
5. Communities (living, construction and planning, communication)
6. Network activities (teleservices, distance learning, teleculture, etc.)

Finally, information technology already has a very important role in comprehen-
sively understanding both production and consumption structures and in crea-
ting and applying new knowledge:

7. At the macro level, activities for follow-up, simulation and regulation use
information technology in many ways, as well as in those areas mentioned
in 1-6.
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Main conclusions

In the report several issues connected with the development of a sustainable in-
formation society were discussed. These issues are presented here as conclusions.

1. A sustainable information society is an important new research area with
clear gaps in the available knowledge. So far the work done in this field
has mainly been on identifying major sustainability issues in the informati-
on society. EU-backed projects (such as ASIS) have advanced the work in
this field, and Finnish researchers have made important contributions.
Both theoretical and practical research are needed.

2. Many research groups and institutions are already addressing some of the
core issues of a sustainable information society (especially immaterialisa-
tion). However, their work does not deal explicitly with sustainability
questions. The ecological perspective is lacking in nearly all of their work.
This unfortunate fact is visible, for instance, in the process for an informati-
on society strategy.

3. Sustainable development and the information society are developing
along separate paths both in Finland and in industrialised countries in ge-
neral. For some reason, the forces behind these two processes continue to
act autonomously, even though the goals of both processes are often linked
(e.g. immaterialisation). An example of this lack of connection is the special
working group on the information society that was set up by the Govern-
ment for the period 1996-1999. This group did not include a representative
from the Ministry of the Environment.

4. Information technology is potentially a natural unifier and an enabler in
matters relating to a sustainable information society. Information techno-
logy provides the means to unify the goals of both sustainability and infor-
mation society development. However, it is only an enabler, and nothing
more. Therefore, great care should be taken in selecting the technologies
most beneficial for both ecological and social sustainability.

Immaterialisation is the key issue of a sustainable information society.
The expansion of immaterialisation has not been sufficiently promoted as
the most important factor of ecological sustainability. Dematerialisation is a
process that is ”built into” industrial production processes, as cost-efficien-
cy is increased. Immaterialisation has no such logic. Immaterialisation is a
part of the deep institutional consumption structures of our culture and
people’s motives for their consumption activities. Understandably, this is a
challenging problem.

5. A sustainable information society is a goal that we all have to work to-
wards. Values play a major role in this process. Companies are the main
developers of technology, public authorities act as regulators and enablers,
and individuals, through their behaviour and by expressing their needs
and wants, can affect the path of societal development. In the end, every
decision is a value decision, as technology can easily be used in a way that
is contrary to the goals of sustainability. We must also consider the social
frameworks in which ecological sustainability is pursued – only an equal
and fair society can take a truly sustainable path.


