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/3. L KU LAUSE 

Tielaitoksen pitkän aikavälin suunnittelussa tarvitaan ennusteita 

henkilöliikennematkojen kehittymisestä. Jo nyt on nähtävissä, että 

myös uudistuva tietotekniikka tulee tähän kehitykseen vaikuttamaan, 

joskaan vaikutukset eivät näkyne vielä lähivuosina. Tästä syystä 

olisi nyt tärkeätä suunnitella ja toteuttaa tilastointi, jonka pe-

rusteella vaikutusmalleja ja -ennusteita olisi jatkossa mandolli-

suus kehittää. 

Tielaitoksen toimeksiannosta dipl.ins. Jorma Vakkuri Kehittämistoi-

misto Oy ERG Ab:stä on tehnyt esitutkimuksen siitä, mitä asioita 

tällaisessa tilastoinnissa tulisi seurata. 

Koska aihe on uusi, oli siitä tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista 

tehdä vain suppea esitutkimus, jonka perusteella erikseen päätetään 

jatkotoimenpiteistä. Työtä on talousosaston tutkimustoimistossa 

valvonut toimistoinsiriööri Maire Kaartama,. 

Toimistopäällikkö 	Jorma Kosunen 



TVH/ERG 

TIIVISTELMÄ 

Kehittyvän tietotekniikan vaikutuksia henkilöliikenteeseen ei tunneta 

riittävästi. Vasta riittävällä seurannalla tämä puute voidaan poistaa. 

Käsillä olevan selvityksen on ollut määrä palvella tätä tarkoitusta. 

Kehittyvä tietotekriiikka (su. tietoliikenne-- ja tietojenkäsittelyteknii-

kan yhdistelmä) on eräs kaikkein voimakkaimmin teollisuusyhteiskun-

tien jälkiteolliseen kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Viestintä- ja 

tietoteknjsjä sovellutuksia on voimakkaasti kasvava ja käytöltään yleis-

tyvä määrä (tässä työssä niitä on tunnistettu yli 80 kpl). 

Tietoteknisia tulevaisuudenkuvia on esitetty muun maailman osalta 10 

ja Suomen osalta neljä, joista kukin voi olla erilainen sen mukaan, 

m Ilaisessa muuta maailmaa koskevassa tulevaisuudenkuvassa sen on 

ajateltu toteutuvan. Nämä neljä Suomen skenaariota poikkeavat toisis-

taan tietoteknisen kehityksen osalta (nopea/hidas) ja lulkisen vallan 

roolin osalta (aktiivinen/passiivinen). 

Kehittyvän tietotekniikan vaikutuskohteita ovat mm. alue- ja yhdys-

kuntarakenne, kansantalous, ihmisten ajankäyttö, elintavat ja asenteet, 

liikkuminen eri alueilla, kulkumuotojako, autonkäyttötavat, liikennesuo-

ritteet ja liikenne kokonaisuudessaan. Kehittyvä tietotekniikka rationa-

lisol liikennejärjestelmiä, tarjoaa uusia toimintavaihtoehtoja sekä kor-

vaa, täydentää ja saa aikaan uusia henkilömatkoja. Luotettavaa tutki-

mustietoa vaikutusten laadusta, kohdistumisesta ja määrästä on erit-

täin vähän saatavilla. 

Kuitenkin seuraavat, nähtävissä olevat päälinjat ovat tieliikenneviran-

omaisen kannalta huomionarvoisimpia: 

-- 	lähiympäristön laatu korostuu sijaintitekijänä, 

- 	ansiotyö kotona yleistyy, 

- 	joustavuus työajoissa yleistyy, 
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ihmisten ajankäyttötavat erilaistuvat ja monipuolistuvat, 

kevytliikenne kasvaa, työmatkasuorite työssäkäyvää kohden piene- 
nee, ei-kotiperäiset työmatkat muuttuvat rakenteeltaan, vapaa- 
ajan matkojen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvien matkojen 
tuotokset kasvavat ja suuntautuvat viime mainittujen osalta entistä 
laajemmalle alueelle, 

- 	kevytliikenteen kilpailukyky paranee, 

- 	sekä lyhyt- että pitkämatkaisen liikenteen ruuhkahuiput tasoittu- 
vat jonkin verran ja 

- 	liikenteen sujuvuus kasvaa mm. liikenteenohjausjärjestelmien kehi- 
tyksen myötä. 

Seurannan kehittämiseksi esitetäänkin kolme päätoimenpidevaihtoehtoa: 

- 	erillisselvitysseurantavaihtoehto 

-- 	suunnitelmallisen seurannan vaihtoehto, jossa painotukseltaan kaksi 
erilaista alavaihtoehtoa 

- 	parannetun seurantatietotuotannon vaihtoehto, jossa kolme alavaih- 
toehtoa. 

Toimenpide-ehdotuksina esitetään tiedotusta, neuvotteluja tilastoviran-

omaisten kanssa, seurantavaihtoehdon valintaa ja tavaraliikennettä kos-

kevaa vaikutusselvitystä.. 
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1. MITÄ KEHITTYVÄ TIETOTEKNIIKKA ON ? 

1.1 Johdanto 

Informaatiotoiminta on yksi elollisten olentojen perustoiminnoista 

ravinnon hankinnan, suojautumisen ja lisääntymisen rinnalla. Ihmi-

nen lajityypillisesti kieltä käyttävänä informaatio-olentona elää 

parhaillaan ennenkokematonta informaation laajenemisvaihetta. 

Pekka Kuusen mukaan (/KUU 82/) eloonjäämisemme riippuu nopeu-

desta, jolla informaatiomme kohoaa. Yleisesti nähdään teollisuus-

maiden olevan siirtymässä jälkiteolliseen yhteiskuntaan, jolle on 

leimallista informaatiotoirninnan hallitsevuus (/TOF 80/, MAR 81/, 

/PTH 82/, /FRI 82/ ym.). Suomen tilastokeskuksen pääjohtajan mu-

kaan (/Nll 83/) elämme "teollisen vallankumouksen kaltaista auto- 

maatiovallankumouksen jättiläiskriisin alkuvaihetta". 

Tietotekniikalla tarkoitetaan tietoliikenne- ja tietojenkäsittelytek-

niikan sovellusten yhdistelmää (/TEL 82/). Tietoliikenne käsittää 

merkkien, kirjoituksen, kuvan, äänen tai tietojen lähettämisen, siir-

tämisen tai vastaanottam isen sähkömagneettisesti johtojen, radio-

linkkien, tekokuiden, radion tai optisten tai muiden järjestelmien 

avulla (/TEL 82/). Tietotekniikan piiriin luetaan myös tiedonhallin-

ta ja sillä on paljon yhteistä graafisen viestinnän, tuotantoautomaa-

tion ja tuotannon ohjauksen kanssa (/HEI 82/). 

llmauksella "kehittyvä tietotekniikka" korostetaan voimakkaimman 

kehityksen piiriin kuuluvaa osaa tietotekniikasta, lähinnä sähköisen 

viestinnän aluetta, johon voimakkaimmin vaikuttaa mikroelektroni i-

kan, kuituoptiikan ja avaruustekniikan kehitys. 

Jonkinlaisen suuruusluokkakäsityksen saamiseksi todettakoon, että 

tietotekniikan markkinat (USA, Länsi-Eurooppa, Japani) olivat Tek-

nologiakomitean mukaan (/KOM 81/2/) jo v. 1978 n. 240 miljardia 

markkaa, josta Suomen osuus oli n. 0,5 %. Tänä vuonna n. 2 miljoo-

naa ihmistä maailmassa hankkii henkilökohtaisen tietokoneen. Tele-

vision asemaa kuvaa se, että kandeksantoistavuotias yhdysvaltalai-

nen on katsellut televisiota keskimäärin 15.000 tuntia, mutta koulua 

hän on käynyt keskimäärin vain 12.000 tuntia (/MAR 81/). Teknistä 
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kehitystä kuvaa seuraava hajatieto: Gutenbergiltä meni viisi vuotta 

Raamatun painokuntoon saattamiseksi, nyt Raamattu voidaan siirtää 

puolessa sekunnissa satelliitin avulla maapallon puolelta toiselle. Maail-

massa on nykyisin noin 400 miljoonaa puhelinta ja Suomessa n. 2,5 

miljoonaa puhelinta (/TIL 81/). 

1.2 Mitä tietotekniikka tarjoaa ? 

Seka aineettoman etta laitteistotietotekniikan osalta tarjonnalle on tyy-

pillistä eksponentiaalisesti voimistuva kasvu ja sen myötä runsauden pu-

la. Tämä pätee erityisesti kaiken sen suhteen, mikä tarjonnan puolesta 

on tehty käyttäjälle teknisesti mandolliseksi. Pelkällä mandollisuuksien 

tarjoamisella ei kehitys olisi muodostunut kuitenkaan niin rajuksi kuin 

se on parin viime vuosikymmenen aikana ollut. Keskeinen tekijä on ol-

lut tarjonnan jatkuva 'dullistuminen. Esimerkiksi integroitujen piirien 

valmistusmäärien kaksinkertaistuessa yksikkökustannukset ovat pudon-

neet jatkuvasti noin 25 % ja yhdelle piipalalle mahtuvien komponent-

tien lukumäärä on lähes kaksinkertaistunut vuosittain kohta jo lähes 

20 vuoden ajan (/KOM 81/2/). Rajoittavina tekijöinä on ollut lähinnä 

toisaalta riittävän käyttäjäystävällisyyden puuttuminen (so. aineettoman 

tietotekniikan kehittymättömyys verrattuna laitteistotietotekniikkaan) 

ja toisaalta poliittisluonteiset ongelmat. 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kehittyvä tietotekniikka tarjoaa mah-

dollisuuksia "melkein mihin vain" ja erittäin kilpailukykyiseen hintaan; 

kysymys on taidosta käyttää hyväksi mandollisuuksia halutulla tavalla 

suhteessa muiden vastaaviin py rkimyksiin. Teknisten mandollisuuksien 

hyväksikäytöllä voidaan erittäin tehokkaasti vaikuttaa niin myönteisten 

kuin kielteistenkin kehityskulkujen toteutumiseen. Hallitun ja toivotun 

kehityksen aikaansaaminen edellyttää niin yksittäisten käyttäjien kuin 

alalla toimivien organisaatioiden ja valtiovallan taholla keskenään yh-

teensopivaa ja maltilliseen harkintaan perustuvaa kauaskantoista päätök-

sentekoa. 
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Kriittisimpiä kysymyksiä tältä kannalta ovat automaattistumiskehi-

tyksen kohdistuminen ja nopeus, integroituminen kansainväliseen tie-

totekniseen kehitykseen erityisesti satelliittitekniikan hyväksikäytön 

osalta, televerkon digitointi ja sen palvelujen integrointi, laajakais-

taisten siirtoteiden rakentaminen ja tietotekniikan laite- ja palvelu- 

markkinoihin vaikuttavan lainsäädännon kehitys. 

Merkitseekö tietoyhte;skuntaan siirtyminen uuden infrastruktuurin raken-

tamista ? Uuden lukutaidon opettelua ? Uuslukutaidottomuutta ? Sanan-

vapauden loukkausta ? Työn käsitteen perusteellista uudelleen arviointia? 

Demokraattisen järjestelmämme arvojen vaarantumista ? Oman kuit-

tuurimme joutsenlaulua ? 

Käyttäjän kannalta katsottuna tietotekniikan tarjonta käsittää toisaal-

ta erilaiset joukko- ja kohdeviestinnän palvelut ja toisaajta erilaiset 

paino- ja tallenneviestinnän tuotteet eli ns. tietotuotteet. Palvelut 

tarjoavat tietoyhteyden käyttäjien ja yhden tai useamman ihmisen, ko-

neen tai tietovarannon välille. Siirrettävä tieto voi olla ääni-, teksti,-

data- tai kuvamuodossa ja se voidaan aina digitoidal).  Tarjotun palve--

lun kustannukset, saatavuus, sisältö, toimivuus, helppokäyttöisyys, tur-

vaHisuus ja niiden keskinäinen yhteensopivuus ovat keskeisiä käyttöön 

vaikuttavia tekijöitä. 

Nämä määräytyvät siitä, miten palvelut sekä organisatorisesti että 

teknisesti tuotetaan. Organisatorisesti palvelutarjonnan päärakenne on: 

- käyttäjäorganisaatioiden oma palvelutuotanto, 

yksityinen koti- ja ulkomainen kaupallinen palvelutarjonta ja 

- 	julkinen palvelutarjonta sekä kansallisella että kansainvälisellä 
tasolla. 

Teknisesti kysymys on toisaalta järjestelmien, ohjelmien yms. eli ai-

neettoman tietotekniikan ja toisaalta verkkojen, kojeiden, laitteiden 

yms. eli lyhyesti laitteistotietotekniikan soveltamisesta. Laitteistotek-

niikan tasolla voidaan tietoteknisen tarjonnan kokonaisuus jäsentää seu-

raavasti: 

1) Korkealuokkainen värivalokuva on n. 2 miljoonaa bittiä, väritele-
visiokuva ja lyhyt puhelinäänisanoma n. 1 milj. bittiä, tyypillinen 
taimistomuistio n. 3.000 bittiä ja hälytyssignaali n. 40 bittiä. 
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- verkot 

	

- 	langalliset 
- 	julkiset/yksityiset 
- 	analogiset/digitaaliset 
- k apeak a i sta se tilaa jak a i sta i se t 

- langattomat 
- maaverkot 
- 	satelliittiyhteydet 

- yhteysvälineet 

- ns. ei-älykkaät lähettimet ja/tai vastaanottimet, jotka voivat 
koostua mikrofoneista, antureista, kameroista, kirjoittimista, 
lukijoista, kaiuttimista, kuvaputkista, piirtimistä, jäljentimistä 
yms. 

- ns. älykkäät lähettimet ja/tai vastaanottimet, jotka edellisten 
lisäksi sisältävät yhden tai useamman mikrosuorittimen, 

- yhdistämäkokoonpanot (erilaiset päätteet, tekstimaatit, työase-
mat, ohjaus- ja valvontapöydät ja -huoneet, studiot, yhteyden-
pitokeskukset; näihin voi liittyä eriasteisia joko itse tuotettuja 
tai ostettuja yhteystoimintoihin erikoistuneita palveluja) 

- tietovarannot 

- paperi- tms, arkistot 

- mikrofilmiarkistot 

- elektroniset ja magneettiset kunto-, sarjasaanti-, suorasaanti-
ja massamuistit 

	

(- 	teksti- ja tietokantaohjelmistot ja tietopankkipalvelut on syytä 
tässä erikseen todeta vaikka ne eivät kuulukaan laitteistotekniik-
kaan) 

- tietokoneet 

Seuraavaan taulukkoon on koottu summ ittaisessa, Suomessa tapahtuneen 

käyttöönoton mukaisessa aikajärjestyksessä kaikki ne huomionarvoiset 

viestintä- ja tietotekniset sovellukset, joilla on merkitystä vielä 

ainakin parin seuraavan vuosikymmenen aikana. Katkoviivan jälkeen 

esitettyjen sovellusten ei voida sanoa olevan vielä varsinaisesti Suo-

messa käytössä. Luettelossa ei ole voitu välttää osittaista päällek-

käisyyttä eikä tehdä eroa eritasoisten järjestelmien kesken. "Esi-

tysmuodolla" tarkoitetaan tiedon esitysmuotoa tulostuksessa tai siir-

totien loppupäässä. "Hidaskuvalla" tarkoitetaan joko täysin liikkuma-

tonta tai hitaasti vaihtuvaa tai liikkuvaa kuvaa (esim. ns. slow scan 

tai freeze frame). Siirtotieksi on merkitty puhelinverkko kaikkien 

muiden langallisten siirtoteiden kohdalla paitsi laajakaistaisten siir-

toteiden (vähintään useita Mbit/s) eli koaksiaalikaapelia tai optista 

kuitua käyttävien siirtoteiden osalta. 
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Taulukko 1. Suomessa käytössä cevat ja tuevarsuudessa huomion- 
arvoiset viestintä- ja tietotekniset sovellukset. 

Esitysmuoto Siirtotie 

ääni teksti data, Kuva Puhe- Laaja- Langa- 
bitti lin- kais- ton 	yh- hidas liik- 

kuva verkko tainen teys 
_____________________________ _____ ______ ______ verkko 

Painoviestintä X X - - - 

Lennätin X X X 

Kiinteä 	radioliikenne X X X 

Puhelin X X X 

Radionavigointiliikenne X X 

Aäniyleisradio X X 

Ääninauhat X - - - 

Teleksi X X X 

Telefoto (valokuvan 	siirto- 
televerkon 	kautta) 

Televisio X X 

Puhelinpalvelut 	(uutiset, 
aikatiedotus, herätys ym.) x 

Mikrofilmaus X X X - - - 

Radioamatooriyhteys X X 

- Tietokoneet X 

Kouluradio X X 

Transistoriradio X X 

Datasiirto valintaisessa 
verkossa 

Magneettlkortit X - - - 

Radiopuhelin (radiopuheli- 
men 	avulla yleiseen puhelin- X X 
verkkoon saatava yhteys) 

Telekopiointi 	(piirroksen 
yms. kopiointi 	televerkon X X X X 
kautta) 

Ilmoituksensiirto 	(palo-ja 
rikosilmoitukset, valvon- X X 
tatiedot) 

Telemetria (kaukomittaus-, 
säätö yms. tietomerkkien X x 
siirto) 	 ______ ______ ______ 
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Esitysmuoto Siirtotie 

äani teksti data, Kuva ______ Puhe- Laaja- Langa- 
bitti lin- kais- ton yh- hidas liik- 

kuva verkko tainen teys 
_____________________________ ______ ______ verkko 

Erikoisradiopuhelu 	(suljet- 
tuun 	radiopuhelinverkkoon X X 
saatava yhteys) 

Mikrosuorittimet X - - - 

Kaapelitelevisio X X X 

Tietokanta- ja tiedonhal- 
lintajärjestelmät x 

Ohjelmantunnistus (radio- 
ja 	TV-ohjelmien 	lisasig- X X 
naali) 

Tekstikanta- ja tekstinhal- 
l intajä rjestelmät 

Lyhytaaltoradiopuhelu (ra- 
dioteitse saatava puhelin- 
yhteys, 	joka 	tietyin 	rajoi- X X 
tuksin on kaikkien vapaas- 
ti 	käytettävissä) 

Puhelinneuvottelu X X 

Optiset 	lukijat X X - 

Kiinteästi 	kytketyt 	johdot 
ja 	erillisverkot 	datasiir- (X) X X X 
toa varten 

Kuvanauhat X - - - 

Henkilökohtainen 	tietokone X - - 

Älykkäät päätteet X - - - 

Televisiopelit X - 

Älykäs puhelin X X X 

Tekstimaatit X - - - 

Kuplarnuistit (pysyvä 	mag- - - - 
neettinen massamuisti) 

Tietokonepohjainen sano- 
manvälitys (lähettäjältä 
yhdelle, tietokonekonfe- X X 
renssisovelluksissa useam- 
malle 	samanaikaisesti) 

Älykäs kopiokone X X 

Radiohenkilöhaku (voi 	muo- 
dostua kannettavaksi päät- X X 
teeksi) ______ _____ ______ _____ _______ _______ _______ ________ 
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Esitysmuoto Siirtotie 

ääni teksti data, Kuva Puhe- Laaja- Langa- 
hidas liik- bitti lin- kais- 

kuva verkko tainen 
ton 	yh-- 
teys 

____________________________ ______ ______ _____ ______ ______ verkko 

Tietokoneavusteirien 	suun- 
nittelu/CAD 

- - - 

Teletieto (kaksisuuntainen 
tietopalvelu 	käyttäjän 	te- 
levisiovastaanottimen 	ja 
tietopankin 	välillä) 

Paikallisverkot 	(rajatulla 
alueella 	tietotekniset 	lait- 
teet 	yhdistävä 	erittäin 	no- 
pea 	tiedonsiirtotie) 

Tietokoneohjatutdigitaa- 
liset puhelinkeskukset 

Tietopankkipalvelu X X 

Elektroninen 	posti 	(laajas- 
ti 	käsitettynä kattaa 	tele- 
te ks i n ,tel e ks i n ,t ele kop i oi n - 
nin 	ja 	tietokonepohjaisen X X 
sanomanvälityksen; suppean 
määrittelyn mukaan ao. 
palvelun 	tarjoava ohjelmisto) 

Tekstitelevisio (TV-lähetyk- 
sen 	kuva-alueen 	ulkopuoli- 
nen 	informaatio,josta voi- X (X) X 
daan valita 	tekstisivu 	ker- 
rallaan 	nähtäväksi) 

Videolevy 	(15...30 	US$:a 
maksava 	levy, jonka yhdel- 
le 	puolelle 	voidaan 	tallen- X X X X X - - - 
taa esim. 54.000 värivalo- 
kuvaa) 

Opetusohjelmat X X X X X X X\  

Tietoliikennesatelliitit 
(myös 	laajakaistaisen 	tie- 
toliikenteen 	siirtoon 	tarkoi- 
tettu 	satelliittiyhteys,jon- X X 
ka maa-asema on sitä pie- 
nempi ja halvempi mitä suu- 
rempi 	itse satelliitti 	on) 

Tekstipuhelin (vammaispal- 
1 u) 

Teleteksi 	(kansainvälinen, te- 
leksin kanssa yhteensopiva 
tekstinsiirto 2.400 	bit/s:n 	no- 
eudella,tekstinkäsittely 	ja X X X 

elektroninen 	arkistointi 
mikrotietokoneen ohjaami- 
en 	tekstinkäsittelylaittei- 
denavu ll a) _____ ______ ______ ______ _______ ______ _______ 



TVH/ERG 

Esitysmuoto ______________ Siirtotie 

ääni teksti 	data, Kuva - Puhe- 	Laaja- Langa- 
bitti hidas liik- lin- 	kais- ton yh- 

kuva verkko 	tainen teys 
verkko 

Yleinen 	datasiirtoverkko 
(Y DV) 

Vuorovaikutteinen 	teletieto X X X X (X) 

Puheentunnistus ja -muo- 
x 

dos t u s 

Varausjärjestelmätietopor- 
tit 	(mandollistaa esim, 	te- X X 
letiedon yhteydessä ostokset) _____ _______ 

x Automaattinen 	radiopuhelin < 
(NMT) 

Kaukovaloladonta X X X - - - 
Audiokonferenssit (studio- 
varustus) 

Telepiirrin X X 

EAN-tavarakoodi (elektroni- 
sesti 	luettavissa oleva tava- - - - 
ramerkintä,joka vauhdittaa vä 
hittäiskaupan automaatiota) 

Suu ryhteisantennijä rjestelmät, 
(laajat 	yhteisantennijärjestel- 
mät,joissa kaapeliosuuksilla 
käytetään vahvistimia; verkon X X 
osina 	voi 	olla 	radiolinkkejä, 
välityssateliittien 	maa-ase-- 
mia ym.) 

Elektroninen 	raha (pankkien 
välinen 	clearing,asiakkaan 	ja 
pankin välinen 	siirto,pankki- X X 
automaattiliikenne,magneet- 
tiraha) 

Kaapeliteksti X X X 

Videokonferenssi X X 

Maksutelevisio (valmistusta or 
jo Suomessa, muttei käytössä) X X X 

Avoin 	yliopisto X X X 

Sanomalehden kaukopainanta X X X X 

Televisioäänestys X X 

Tietokonediagnosointi X x 

Sateliittitelevisio X _______ -______ X 
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liii 

Esitysmuoto 
1 

Siirtotie 

ääni teksti data, Kuva ______ Puhe- Laaja- Langa- 
bitti lin- kais- ton yh- hidas liik- 

kuva verkko tainen teys 
_____________________________ ____ ______ verkko 

Pakettiradio 	(radioteitse 	ta- 
pahtuva pakettivälitteinen 	so. 
määrämuotoisten, muistiin 
koottujen 	tietojaksojen 	tie- 
donsiirto; koska ko. paketti X X 
on lähetettävissä muutaman 
tuhannesosasekunnin aikana 
kaistakapasiteettiongelmat 
voidaan käytännössä 	ratkaista) 

Kotitietoväylä X X 

Kuvapuhelin (laajakaistaista 
siirtotietä 	vaativana 	liian x) < kallis; hidaskuvaisiakin 	so- 
velluksia on olemassa) 

Erikoisliikennesatelljjtti 
(tilaajan oman maa-aseman 
kautta 	satelliitin 	välityksellä X X 
suoraan 	toiselle 	tilaajalle 
saatava digitaalinen 	yhteys) ______ ______ ________ 

TV:n stereoääni 	 t X X 

Kannettava toimisto ("elek- 
roninen 	salkku", 	joka 	sisäl- 

(X) X (x) tää elektronisen 	toimiston 
toim inteet) 

Valintainen videoverkko (laa- 
jakaistanen 	kuvapuhelin,mi- 
kä merkitsee 	ns. 	lasikuitu- 
kaapeloitua kaupunkia) 

Holografiset 	muistit X - - - 

(Taulukko on koottu tukeutuen valtaosaan kirjallisuusluettelossa 

rnainitusta 	lähteistä.) 
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1 .3 Tietotekniset tulevaisuudenkuvat 

On varmaa, että hyvin huomattavalta osin tietotekniikan kehitys muo-

toutuu sellaiseksi kuin muotoutuu jokseenkin siitä riippumatta, millai-

sia päätöksiä Suomessa tehdään. Tällä ei tandota sanoa, että Suomi 

olisi jonkinlainen sivustakatsoja. Vaikka Suomi on joissakin asioissa 

jopa edelläkävijämaa niin tietotekniikan hyväksikäyttäjänä kuin sen 

tuotekehittäjänä, niin määrällisesti osuutemme ei koskaan voi olla 

muutamaa prosenttia enempää ja laadullisestikaan me emme voi ol-

la kuin korkeintaan muutamassa harvassa asiassa kehitystä määrää-

vässä asemassa. Myöskin se, millä tavalla muissa maissa tullaan so- 

peutumaan tietotekniseen "vallankumoukseen", tapahtuu Suomesta riip-

pumatta. Tässä suhteessa erityisen merkityksellistä on, miten ns. kil-

pailijamaissamme tietotekniikan hyväksikäyttö vaikuttaa niiden kilpai-

lukykyyn meille tärkeillä aloilla. 

Millaiset tietotekniset tulevaisuudenkuvat meidän on syytä ottaa huo-

mioon sen kehityksen osalta, johon itse emme sanottavasti voi vaikut-

taa? Laitteistotietotekniikan kehityksen trendin voi katkaista oikeas-

taan vain laajamittainen taloudellispoliittinen kriisi, johon kuuluu kan-

sainvälisen taloudellisen järjestyksen romahtam inen, sodat, vakavat 

eloonjää misongelmat yms. Luonnollisesti jokin täysin mullistava kek-

sintö voi myös katkaista trendin. Trendin puitteissaon - sodan mandol-

lisuus huomioonottaen - lähinnä kaksi huomionarvoista tulevaisuuden- 

kuvaa: kilpailijamaidemme kilpailevien sektoreiden voimakas automa-

tisointi, jolloin vakavat työllisyyshäiriöt ovat vältettävissä vain ratkai-

sevasti nykyisistä työllisyyspolitiikan keinoarsenaaleista poikkeavin 

keinoin, tai sitten työllisyyspoli ittisesti vähemmän vaativa "sopeutettu" 

automaattistumiskehitys, joka voi toteutua enemmän tai vähemmän solidaa-

risesti. Aineettoman tietotekniikan kehityksen osalta huomionarvoisia 

tulevaisuudenkuvia ovat: voimakas kansainvälinen itegraatiokehitys, jo- 

hon kuuluu huomattavat mittasuhteet saavuttanut tietotuotteiden ja 

-palvetuiden kansainvälinen kauppa, tai sitten tietopoliittisesti protek-

tionistinen kehitys, jossa luodaan poliittisia, taloudellisia ja jopa tek-

nisiä esteitä tietotuotteiden ja -palvelusten kansainväliselle kaupalle 

ja tietotekniselle yhdentymiseHe. 
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Nämä puiteskenaariot voidaan esittää seuraavan asetelman mukaan 

(taulukko 2). Siinä on esitetty kunkin ulkopuolista maailmaa koske-

van tulevaisuudenkuvan puitteissa Suomessa lähinnä kyseeseen tule-

vat skenaariot A-D. 

Taulukko 2. Tietotekroset tulevaisuuderkuvat. (Suomea koskevat 
skenaariot merkitty 1 ihavoidulla tekstil lä.) 
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Nämä Suomen tietoteknistä kehitystä kuvaavat skenaariot ovat 

A-D seuraavasti: 

Taulukko 3. Suomen tietotekniset tulevaisuudenkuvat. 

Julkisen 
vallan 
rooli ____________ 

Suomen 	tietotekninen kehitys 

nopeaa hidasta 
________________ 

aktiivinen A B 

passiivinen 0 D 

Kukin Suomea koskevista tulevaisuudenkuvista A-D voi olla erilainen 

sen mukaan, millaisessa muuta maailmaa koskevassa tulevaisuudenku-

vassa sen on ajateltu toteutuvan (kts. taulukko 2). Suomen tietotek-

nisen kehityksen voidaan olettaa toteutuvan eri skenaarioiden mukaan 

karkeasti ottaen seuraavasti (luvut perustuvat tuoreimpiin julkaistuihin 

-- joskin eräiltä osin oikaistuihin arvioihin): 

Taulukko 4. Kovan tietotekniikan kehitystä kuvaavia! ennustearvioita 
eri skenaarioissa (päälähde /Sll 82/) 

1980 	1 1990 	 2000 
F A.0 	1 B.D 	A.0 	1 B.D 

Puhelimia (milj.) 
	

2,5 

Data 
	

4.000 

Telek6i 
	

7.000 

Teleteksi 
	

0 

Telekopiointi 
	

1 .000 

Ilmo ituksensiirto 	3.500 

Radiopuhelimia 
	

2.000 

Teletieto 	500 

Tekstitelevisio 	0 
(% kotitalouksista) 

Kotityöasemat 

Kaapelitelevisio 	70.000 

Televerkon digi- 
0 tointi , aste 

Optisten 	kuitu- 
0 jen osuus 

Valtakunnal- 
unen 	henkilö- 0 
h aku 

Kuvapuhelin 0 

3,41 3,4 4,5 4,5 

80.000 	1 70.000 150.000 120.000 

14.000 	1 10.000 6000 6.000 

5.000 5.000 50.000 1 	30.000 

7.500 7.500 25.000 20.000 

"suuri osa rakennuksista" 

90.000 90.000 

70.000 	1 30.000 200.000 1 140 .000  

15 	1 5 50 30 

1.000 200 10.000 1.000 

550.000 	1350.000 900.000 1600.000 

8% 	( 6% 50% 25% 

4% 
I 

3% 30%t 15% 

1 
50.000 50.000 

1.000 100 15.000 500 
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Taulukossa 4 esitetyt luvut eivät vastaa kaikilta osin - etenkään A•- 

ja C-skenaarioiden osalta - käsillä olevan raportin laatijan käsitysta 

todennäköisestä kehityksestä. Todennäköinen nopea kehitys voi olla 

monen tekijän kohdalla ratkaisevasti esitettyä nopeampaa. Erityisesti 

datapäätteiden ja kotityöasemien määrät voivat kasvaa huomattavasti 

esitettyä nopeammin. Toisaalta on hyvin mandollista, että esim. ns. 

kuvapuhelinta eli tilaajilta-tilaajalle-kytkentäistä laajakaistaista tele-

verkkoa ei synny lainkaan Suomeen tällä vuosituhannella. 

Julkisen vallan aktiivisuus/passiivisuus voi näkyä monissa eri asioissa 

ja samakin päätös voidaan toisaalta nähdä aktiivisuuden toisaalta pas-

siivisuuden osoitukseksi. Seuraavassa on lähdetty siitä, että 

- 	aktiivisuus on aktiivisuutta suotuisan kehityksen vauhdittam isessa 

ja haittojen ennaltaehkäisemisessä kuin myös syntyneiden haitta- 

vaikutusten eliminoimisessa ja 

- 	passiivisuus on ohjaavista ja sääntelevistä toimenpiteistä pidättäyty- 

mistä (elleivät ne itsestäänselvästi kuulu vakiinturieeseen kansain-

väliseen käytäntöön) ja aktiivisuutta enintään syntyneiden haitta- 

vaikutusten hoidoa ja lievittämisessä (toisin sanoen: tässä ei olete- 

ta voitavan luoda maahan ns. vapaiden markkinoinnin säätelemiä 

tietotekniikan palvelumarkkinoita eli siellä, missä ei nyt ole kil-

pailua, ei sitä myöskään oleteta syntyväksi). 

Julkinen valta voi ratkaisevasti vaikuttaa kehittyvän tietotekniikan vai-

kutuksiin ja kerrannaisvaikutuksiin - niin halutessaan - esimerkiksi 

- 	koulutuksella, 

- 	kansainvälisellä yhteistyöllä, 

- 	tiede- ja tutkimuspolitiikalla, 

- 	tariffipol itiikalla, 

- 	standardoinnilla, 

- 	lupapolitiikalla, 

- 	viestintäpolitiikalla, 

- 	teknologiapolitiikalla, 

- 	kansalaisoikeuspolitiikalla, 

- 	verotuksella ja 

- 	ennen muuta tavalla, jolla se hoitaa sen osuuden kokonaisuudesta, 

jota se ei anna muiden hoitaa, tai jota muut eivät ole kiinnostu-

neet hoitamaan. 
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Eräänä yksittäisenä esimerkkinä alueesta, jossa julkisen vallan toime-

liaisuudella voidaan moni ongelma välttää, todettakoon pienten ja 

suurten yritysten aseman erilaisuus kehittyvän tietotekniikan hyväksi- 

käyttäjinä. Ellei julkinen valta mitään tee, niin monen pienen ja keski-

suurenkin yrityksen suhteellinen kilpailukyky voi tuntuvasti heiketä 

suuriin yrityksiin verrattuna uuden tietotekniikan myötä (/CEN 82/). 

(Luonnollisesti ko. muutos tarjoaa lukuisia tilaisuuksia uudelle yritys- 

toiminnalle pienissä ja keskisuurissakin yrityksissä.) 
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1.4 Tietotekniikan liittyminen henkilöliikenteeseen 

Seuraavassa kuvassa 1 on esitetty /TVH 80/:n kuva henköautokan-

nan ja -liikenteen riippuvuudesta eri sektoreista täydennettynä pak-

suin viivoin niiden tekijöiden osoittamiseksi, joihin kehittyvällä tieto- 

tekniikalla on huomioarvoisinta vaikutusta. 

Kuva 1. Kehittyvän tietotekniikan henkilöautoliikenteeseen heijas-
tuvat vaikutuskohteet (lihavoidut ' laatikot"). 

Kuvassa mainttuja kilpailevia kulkumuotoja ovat julkinen liikenne 

(linja-auto-, taksi-, lento- ja junaliikenne) ja kevytliikennel). 

1) Kilpaileviin kulkumuotoihin voitaisiin rinnastaa myös itse tietolii-
kenne, jolloin "kilpailun" ratkeaminen tietoliikenteen hyväksi olisi 
ns. 'matkojen korvajtumista Hetoliikenteel!a". 
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Näihin kuhunkin, mutta erityisesti entoliikenteeseen, kehittyvä 

tietoliikenne vaikuttaa voimakkaasti, jopa enemmän kuin henkilö--

autoliikenteeseen. Vastaavalla tavalla kuin henkilöautoliikenteeseen 

vaikuttaviin tekijöihin kehittyvä tietotekniikka vaikuttaa myös jul-

kiseen ja kevytliikenteeseen riippuvuussuhteessa oleviin tekijöihin. 

Seuraavassa taulukossa 4 on esitetty vaikutustavat kuvan 1 eritte-

lyä noudattaen: 

Taulukko 4. Kehittyvan tietotekniikan vaikutustavat kohteittain. 

Vaikutus- 
kohteet 

Todennäköiset vaikutustavat 

Alue- 	ja - 	eräiksi 	sijaintitekijöiksi 	on 	muodostumassa 	liitty- 
yhdys- mismandollisuus digitoituun verkkoon 	tai 	laajakais- 
kunta- taiseen verkkoon 
rakenne . 	 . 	 . 	 ... 

- 	 toimintojen 	sijoittuminen 	viestintamandollisuuksien 
puolesta käy entistä 	riippumattomammaksi paikasta 

- 	yhdyskunnan 	sisäinen 	alueellinen 	erilaistuneisuus voi 
vähentyä 	tai 	hillitä 	erilaistumiskehitystä 

- 	 lähiympäristön 	laatu 	korostuu 	sijaintitekijänä 

- voi 	syntyä toimintojen 	sekoittumista, uudentyyppi- 
siä 	lähikeskuksia, 	integroituja 	työpisteitä, 	monitoi- 

1 	mikeskuksia, 	monipalvelupisteitä, 	uusia 	liikkuvia 
palveluksia 	jne. 

- ansiotyö 	kotona yleistyy 

- toisilleen vastakkaiset 	kehityskulut 	(kuten 	yhdyskunta- 
rakenteen eheytyminen/hajoaminen, alueellisten ero- 

1 	jen 	tasoittuminen/voimistuminen, keskusten elävöity- 
1 	minen/yksipuolistuminen ym.) 	voivat 	ratkaisevasti 

vauhdittua 	toimenpiteistä 	riippuen. 

Kansan- - talouskasvu voi 	ratkaisevasti vauhdittua/tyrehtyä 
talous 

	

. 	 . 

	

- tyottomyys voi 	ratkaisevasti 	lisaantya/vaheta 

- vaihdanta-, kotityö- ja piilotalouksien 	rajat voivat 
muuttua, 	rahatalouden 	rooli voi 	muuttua 

- sopeutumisongelmat 	rakennemuutoksiin voivat 	ratkai- 
sevasti 	kärjistyä/helpottua 

- voi 	syntyä 	kokonaan 	uudentyyppistä 	taloudellista toi- 
meliaisuutta 

- kehittyvän 	tietotekniikan käyttöönotto voi 	merkitä 
uuden 	infrast ruktuu rin 	rakentamista 

- 	 julkisen 	vallan 	rooli 	voi 	muuttua 
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Vaikutus- 
kohteet 

Todennäköiset vaikutustavat 

Ajankäyttö - 	osa-aikatyö 	(mandollisesti 	työpäivän puitteissa 	usean 
työnantajan 	lukuun tehtynä) 	yleistyy 

- joustavuus työajoissa 	lisääntyy 

- työn 	itseohjaus yleistyy 

- kokonaistyöaika voi pienentyä 

- kokonaiskoulutusaika 	kasvaa 	ja 	"elinikäinen 	koulutus" 
yle i sty y 

- 	ihmisten 	ajankäyttötavat 	erilaistuvat 	ja 	monipuolistuvat 

- syntyy 	- 	toimenpiteistä 	riippuu 	kuinka paljon 	- 	ns. 
vidiootteja, päätemaanikkoja, 	ihmisinä 	tietotulvaan 	huk- 
kuneita 	ja ns. 	ihmisyyden kuiluun pudonneita, 	ihmissuh- 
devammaisia, 	uuslukutaidottimia, psyykkisesti 	häiriin- 
tyneitä 	jne. vastaavine 	ajankäyttömuotoineen 

- osallistumismandollisuudet paranevat 

- toimenpiteistä 	riippuen 	joko kulttuurinen yhdenmukais- 
tuminen 	voimistuu 	tai 	eri 	kulttuurien 	ja 	osakulttuurien 
keskinäinen vuorovaikutus pääsee 	rikastuttamaan kuta- 
kin 	(tai 	tapahtuu 	kulttuurieristäytymistä) 

- vammaisten työhön- ja muuhun toimintaan osallistumis- 
mandollisuudet paranevat 

Elintavat 	ja - 	hengissä pysyttelijöiden, 	kestäjien, 	mukautujien, 	jäljit- 
asenteet telijöiden 	ja saavuttajien 	arvoilta on valtaamassa alaa 

minä-ihmisten, 	kokeilijoiden, 	sosiaalisesti 	tietoisten 	ja 
ns. 	integroituneiden 	arvot 

- tasapainon tavoittelu 	itsensä toteuttamisen, oman paik- 
kansa 	löytämisen yhteiskunnassa ja globaalisen näke- 
myksen kesken korostuu 

- 	ihmissuhteet ja pienyhteisösuhteet korostuvat 

- tapsimyönteisyys kasvaa, naisnäkökulma korostuu 

- 	ruokakuntakoot ja niiden keskimääräiset 	iät kasvavat tai 

pienenevät, jossain 	määrin 	myös toimenpiteistä 	riippuer 

- ihminen oppii uudelleen 	näkemään itsensä luonnon osam 

- tasapainon 	löytäminen kilpailun 	ja yhteistoiminnan kes- 
ken korostuu 

- erikoisten pienkuittuureiden joukko 	monipuolistuu, 
niistä 	jotkut 	voivat 	aiheuttaa 	yhteiskunnallisia 	häiriöitä 

- 	uususkonnollisuus voi 	yleistyä 
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Vaikutus- 	Todennäköiset vaikutustavat 
kohteet 

L i k k u m - 
nen eri 
alueilla 

Henkilö- 
liikenteen 
kilpailevat 
kulku muodot 

- asunnon lähiympäristön kevytliikenne kasvanee, työ- 
matkat suhteellisesti vähenevät ja lyhenevät per työs-
säkäyvä (kokonaistyömatkasuorite kasvaa osa-aikatyön 
yleistymisen myötä), ei-kotiperäiset työmatkat muut-
tuvat rakenteeltaan (kokonaisaikasuorite per työssä- 
käyvä esim, vuositasolla ei sanottavasti muuttune, 
matkafrekvenssi ja matkojen keskipituus voivat muut-
tua merkittävästikin), vapaa-ajan matkojen ja sosiaa-
liseen kanssakäymiseen liittyvien matkojen tuotokset 
kasvavat ja viimemainittujen osalta suuntautunevat en-
tistä laajemmalle alueelle 

- lisää kaupunkiseutujen poikittaishikenteen suhteellista 
osuu t t a 

A Pidettäessä tietoliikennettä "kilpailevana kulkumuotona": 

- kaupunkiseutujen sisäisistä henkilömatkoista voitai- 
siin korvata tietoliikenteellä suuruusluokaltaan noin 
20 ± 10 %, (lähinnä suurin potentiaali on työmatkois-
sa, ei-kotiperäisissä matkoissa, asiointimatkoissa ja 
ostosmatkoissa) 

- kaupunkien välisistä henkilömatkoista suuruusluokal-
taan noin 30 ± 10 % voitaisiin korvata tietoliikenteel- 
lä (korvautuvat matkat ovat lähinnä liikematkoja) 

- haja-asutusalueilla nykyisin asuvien henkilömatkoista 
tietoliikenteellä korvautuvien osuus lienee kertaluok-
kaa 10 ± 10 % (huom. kehittyvä tietotekniikka mah-
dollistaa tietyissä informaatioammateissa haja-asutus-
alueella asumisen) 

B Poislukien tietoliikenne (seuraavassa kommentoidaan 
kehittyvän tietotekni ikan todennäkö isiä vaikutuksia 
alla mainittujen kulkumuotojen kilpailukykyyn suhtees-
sa henkilöautoljikenteeseen): 

- kevytliikenne: lähiympäristön laadun korostuminen 
parantaa kevytliikenteen olosuhteita, mukanakannet-
tavat tietotekniset laitteet (henkilöhaku...rannepäät-
teet) laajentavat kevytliikenteen toiminta-alaa 

- joukkoliikenne: tietotekniikan kehitys rationalisoi 
joukkoli ikennettä ja parantaa sen palvelutasoa, 
kutsubussi yms. mandollisia, tietotekni ikan kehitys 
voi aiheuttaa haja-asutusalueilla heikosti kannattavien 
linjojen kysyntäpohjan heikkenemistä; kaupunkialueilla 
tulee mandolliseksi entistä tehokkaampi, herkempi ja 
älykkäämpi liikenteenohjaus ja valvonta, joka vaikut- 
taa eri kulkumuotojen kilpailukykyyn valitun liikenne-
politiikan mukaan). 

- lentoliikenne: mandollisesti parantaa hintasuhdetta 
henkilöauton eduksi, lentoliikenteen suhteellinen pal-
velutaso voi heiketä lyhyemmillä matkoilla (mikä 
suhteellisesti parantaa juna- ja henkilöautoliikenteen 
mandollisuuksia) 

- junaliikenne, ei huomattavaa vaikutusta ainakaan yhdys 
kuntien välisessä liikenteessä 
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Vaikutus- Todennäkö iset vaikutustavat 
kohteet 

Auton - auton keskikuormitus nousee ja niiden ajokortinomis- 
käyttö- tajien määrä vähenee, jotka käyttävät autoa enintään 
tavat hyvin 	harvoin 

- 	autonhallinta 	rationalisoituu 

Ajo- - matkaryhmittäin voi 	keskimääräisissä vuotuisissa hen- 
suorite kilökilometreissä tapahtua useiden kymmenien prosent- 

tien muutoksia sekä ylös- että alaspäin, kokonais- 
henkilökuljetussuorite 	kasvanee 	max. 5-10 % 	(kts. 	liite) 

- vaikutus ajoneuvokohtaiseen ajosuoritteeseen epämää- 
räinen 

Liikenne - sekä 	lyhyt- että pitkämatkaisen 	liikenteen 	ruuhka- 
huiput 	tasoittuvat jonkin verran 

- liikenteen 	sujuvuus kasvaa 	mm. 	liikenteenohjausjärjestel- 
mien kehityksen 	myötä 

- kokonaismatkakustannukset vähenevät jonkin verran, ei 
välttämättä kuitenkaan enempää kuin mitä tietoliiken- 
nekustannukset kasvavat 

Kehittyvän tietotekniikan henkilömatkoihin joko välittömästi tai vä- 

till isest i kohdistuvien perusva ikutusten ydin on ti ivistettävissä seuraavasti: 

1. Ihmisyksilöt tulevat tietoteknisesti kommunikointikykyisiksi jok-

seenkin riippumatta 

- ajasta, 

- paikasta ja 

- eräistä entisistä sosiaalisista vuorovaikutusesteistä ja -rajoituk-

sista, joskin tilalle voi nousta joitakin uusia. 

2. Toiminnot tulevat entistä riippumattomammiksi ihmismuisteista ja 

ihmisten henkilökohtaisista tietojenkäsittelytaidoista. 

3. Seuraava yhteydenpidon määrän kasvutrendi on erittäin vaikeasti 

muuksi muutettavissa: 

kasvu 

- yhteydenpito 
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Laajimmillaan automaatio on toteutunut silloin, kuri voidaan puhua 

"liiketoiminnan kokonaisautornaatiosta" (TBA), joka käsittää toi-

mistoautomaation (OA), tehdasautomaation (FA) ja Iaboratorioau- 

tomaation (LA). TBA:ssa laajimmillaan sovelletaan ns. tietokone-

integroitua tuotantoa (CIM), joka kattaa tietokoneavusteisen suun- 

nittelun (CAD), tietokoneavusteisen tuotantolaitteiden ohjauksen 

(CAM) ja materiaalin virtauksen ja kapasiteetin käytön ohjauksen 

(MRP). Tehdasautomaation toteuduttua tuotannosta vastaa ns. jous-

tava tehdas (FMF), joka käsittää yhden tai useamman ns. joustavan 

valmistusjärjestelmän (FMS), jotka taas puolestaan koostuvat ns. 

joustavista tuotantoelimistä (FMC). /RAI 82/. 

4. Ihmisiä voidaan ryhmitellä elämäntyyliensä ja arvostustensa perus- 

teella monin eri tavoin. Eräs viestintätekniikan kannalta mielen-

kiintoiseksi koettu luokittelu on seuraava (/PTH 82/:n mukaan, ni-

mitykset joiltakin osin poikkeavat): 

- kestäjät 

- hengissäpysyttelijät 
- kestäjät 

- omaksujat 

mukautujat 
- jäljittelijät 
- saavuttajat 

- omaehtoiset 

- minä-ihmiset 
- kokeilijat 
- sosiaalisesti tietoiset 

- tasapainoiset (integroituneet) 

Mitä suuremmassa määrin yhteiskunta muuttuu jälkiteolliseksi 

sitä suuremmaksi käy kanden viimeksi mainitun ryhmän osuus. 

Seuraava kuva 2 esittää tätä muutosta kaavamaisesti: 
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Kuva 2. Eri elämäntyyhryhmien suhteelliset osuudet 

K estä j 

Omaksujat 

0 m ae h toiset 

20 Ci 0 

aika 

On huomattava, että tällä luokittelulla ei pyritä lausumaan mi-

tään ihmisten persoonallisuudesta tai olemuksesta. Kuuluminen 

tiettyyn ryhmään voi johtua yhteiskunnallisista, taloudellisista 

ja sosiaalisista oloista. 

Koneet, joiden kanssa ihminen operoi, voidaan luokitella seuraa-

valla tavalla: 

- neutraaleihin, so. koneisiin, joilla ei ole takaisinkytkentäomi-

naisuuksia, 

- ulkoaohjautuviin, so. koneisiin, jotka ovat täysin vailla omia 

pyrkimyksiä (ns. täydelliset robotit), 

- itsesääteleviin, so. koneisiin, joilla on omia tavoitteita mutta, 

jotka eivät voi niitä muuttaa ja 

- itseohlautuviin, so. tavoitteitaan muuttamaan kykeneviin koneisiin. 

Koneista yha suurempi ja suurempi osa on ns. älykkäitä t. jousta-

via koneita eli kolmeen viimeksi mainittuun ryhmään kuuluvia. it-

seohjautuvia koneita ei juurikaan vielä ole. Kasvuosuudet ovat sitä 

voimakkaammin kasvavia mitä alemman luetelmavijvan kohdalla 

mainitusta ryhmästä on kyse. 

5. Syntyy kokonaan uudentyyppisiä toimintoja sekä tavaroiden että 

palvelusten tuotannossa että vapaa-ajanvietossa. 

6. Monille ihmisille yhteisen ja/tai helposti saatavan informaation 

määrä kasvaa voimakkaasti. 
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7. Tapahtumien väliset viiveet lyhenevät, yhä useammissa toimin- 

noissa siirrytään tosiaikaan. 

8. Sopeutumisongelmat vaikeutuvat huomattavasti. 

9. Vaihdanta- ja luontaistalouden raja voi muuttua, samoin raha- 

talouden rooli. 

Mandollisimman lyhyesti tiivistettynä kehittyvä tietotekniikka 

- 	rationalisoi liikennejärjestelmiä 

- 	tarjoaa uusia toimintavaihtoehtoja 

- 	korvaa henkilömatkoja 

- 	täydentää henkilämatkoja ja 

- 	saa aikaan uusia henkilömatkoja. 
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2. TIETOTEKNIIKAN VAIKUTUKSIA KOSKEVA TUTKIMUSTARVE 

2.1 	Yleistä 

Kokonaisuutta koskevaa perustutkimusta ei ole. Muulle tietotekniikan 

hyväksikäyttöä koskevalle tutkimustoiminnalle on tyypillistä sattuman-

varaisuus ja tavaton kirjavuus, mitä tulee luotettavuuteen. Alue, jossa 

tutkimustoiminta on erinomaisesti hoidettu - joskaan ei välttämättä kai-

kilta osin Suomessa -, on varsinainen laitteistotietotekniikka Kuitenkin sii-

näkin on osa-alueita, joitapanostuksista huolimatta - saavutetut tulok- 

set huomioonottaen - voidaan pitää lähes laiminlyötyinä. Eräinä ongel-

mina, jotka ovat näiden puutteiden seurausta, voidaan mainita riittä-

vän käyttäjäystävällisyyden puuttuminen ja yhteensopivuusongelmat. 

(Viimemainittuihin on tcsin tutkimuspuutteita määräävämpi poliittisia 

ym. Syitä.) 

Tilannettaon omiaan vaikeuttarnaan se valtava voima ja nopeus, jolla kai-

kista mandollisista kanavista tietotekniikka "hyökyy" päällemme. Tämän-

kin selvityksen tekijää eniten hämmentänyt kysymys on ollut, miten on 

suhtauduttava sen ennenkokemattomat mittasuhteet saavuttaneen "buff i 

alkuperään ja motivaatioon, jonka kehittyvä tietotekniikka on saanut, ja 

tunnnista tuntiin saa, osakseen kaikilla mandollisilla forumeilla. Onko 

sittenkin kysymys vain uuden kulutushysterian luomisesta ? Vaiko "kort-

tien uusjaosta" sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla ? Vaiko 

ihmisyksilöiden ja ihmisten yhteisöjen t a r v i t s e m a n tietoteknisen 

tarjonnan ja kysynnän kohtaamisprosessista ? 

Ainakin Suomesta on nykyisin hyvin vaikeaa, voi sanoa: mandonta, saa-

da luotettaviin tutkimuksiin perustuvaa vastausta seuraaviin kysymyksiin 

kokonaisuutta koskien: 

	

- 	Millainen Suomi toimintoineen on tietoteknisiltä järjestelmiltään, 

millainen palvelutaso niillä on saatu aikaan, millaisin (ja keiden 

kannettavin) kustannuksin ? 

	

- 	Miten niitä on kaytetty ja millaisin (sekä myönteisin että kiel- 

teisin) seurauksin ? 

	

- 	Mihin tämä on vaikuttanut ja mikä merkitys sillä on ? 

	

- 	Onko eroja eri käyttäjäryhmien kesken ? Miten tämä vaikuttaa 

muihin ? 
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- Miten poikkeamme muista maista ? 

- 	Mitkä tekijät ja miten ovat 	vaikuttaneet, vaikuttavat ja tule- 

vat vaikuttamaan kehitykseen, voidaanko niihin vaikuttaa ja jos, 

niin miten ? 

- 	Miten julkisen vallan toimenpiteet ja tekemättä jättämiset ovat 

vaikuttaneet kehitykseen ja mikä merkitys tällä on ollut, on ja tu-

lee olemaan ? 

Osavastauksia ja "vaistuneita veikkauksia" (ja näiden toisintoja ja 

toisintojen toisintoja) toki löytyy. Tutkimuksia kyllä on, mutta ei kaik-

kia tuloksia. Ja kaiketi samat tiedonpuuteongelmat koskevat pääpiir -

teissään myös kaikkia muitakin maita. 

22. Tutkimustarve henkilömatkojen kannalta 

Kehittyvän tietotekniikan vaikutusten tuntemisen ja arvioinnin kannalta 

tutkimustarve on yleisestikin coikkeuksellisen suuri ja niin myös erityi-

sesti henkilöliikenteeseen kohdistuvien vaikutusten osalta. 

Erityisesti henkilöliikenteen kannalta kyseeseen tulevien tutkimusten 

avulla pitäisi pystyä varmistamaan ne arviot, jotka on esitetty taulu-

kossa 4 sivulla 13. Ko. taulukossa on mainittu joitakin toisilleen lähes 

vastakkaisia vaikutuksia, joiden toteutuminen riippuu toimenpiteistä. 

Olisi hyvin tärkeää, että ainakin toisilleen vastakkaisten vaikutusten 

riippuvuudesta eri toimenpidevaihtoehdoista saataisiin ajoissa luotettavaa 

ja käyttökelpoista tietoa. 

Henkilömatkojen kannalta henkilöt ovat luonnoHisesti keskeinen lähtö-

kohta. Tutkimustietoa hankittaessa olisi varmistettava, että tiedot saa-

daan toisistaan poikkeavia henkilö ryhmiä koskien riittävällätarkkuudella. 

Tärkeitä ryhmitysperusteita ovat työssäkäynti (ns. informaatioammatit/ 

muut ammatit, kokopäivä-/osa-aikatyö), henkiläautonomistus ja ko. 

viestintäteknologian ja -palveluiden käytettävissäolo sekä elämäntyyti. 

Viimeksimainitun tekijän suhteen jo luokitusperusteistakin päättärninen 

vaatisi perustutkimusluonteista tutkimusta. 
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3. SEURANNAN KEHITTÄMISEN TARVE JA VAIHTOEHDOT 

Seu rannan kehittämisen tarve kuvataan seuraavassa amb itiotasoltaan 

kolmessa eriasteisessa toimenpidevaihtoehdossa. 

Ns. nolla-vaihtoehto on se, ettei tehdä mitään, mitä ei muutenkin teh-

täisi. Tämä vastaa sattumanvaraista yleisseurantaa. Toisin sanoen tilas-

totuotanto kehittyy niinkuin se muutoinkin kehittyisi. Empiirisiä erillis-

tutkimuksia ei tehtäisi (ei edes muutoin tehtävien tutkimusten yhtey- 

dessä kiinnitettäisi sen erityisempää huomiota tietotekniikkaan ja sen 

käyttöön). Selvitysluonteistakaan toimintaa ei pantaisia vireille, ei jat-

kuvuutta omaavassa muodossa eikä erillisselvityksinä. Henkilöiden tai 

organisaatioyksiköiden tehtäväkuvauksissa ei kiinnitettäisi tietotekniik-

kaan sen kummempaa huomiota - ei edes tietopalveluyksikköjen tehtä-

väkuvaukstssa. Näin ollen ainoaksi seurannaksi jäisi se, mitä itsekukin 

normaalisti seuraamansa kirjallisuuden ja tiedostusvälineiden kautta 

sattuu kulloinkin oman mielenkiintonsa mukaan seuraamaan. Tämä 

vastaa siis karkeasti ottaen nykytilannetta. 

Ns. erillisselvitysseurantavaihtoehdossa tehtäisiin yksi suhteellisen perus-

teellinen erillisselvitys olemassaolevan tilasto- yms. aineiston ja ole-

massaolevan kirjallisuuden nojalla korostaen erityisesti alkuperäisaineis-

ton merkitystä. Erillisselvityksen tulisi pyrkiä tuottamaan kvantitatii-

vinen informaatio luotettavuustietoineen alue- ja yhdyskuntatyypeittäin 

mandollisimman "tiheällä" henkilöryhmittelyllä matkatuotoksista kulku-

muodoittain ja matkojen keskipituuksista siten redusoituna, että muut 

tekijät kuin tietotekniset erot voidaan eristää. Tähän historia-aineistoon 

nojaten tulisi sitten kirjallisuuden perusteella esittää mandollisimman 

'valistuneet veikkaukset" kvantitatiivisesti ko. tekijöiden tulevasta kehi-

tyksestä skenaarioittain (skenaariot A-D kts. s. 12). Tämän seuranta- 

vaihtoehdon mukaisesti tultaisiin sitten henkilömatkatuotoksia ja -suoritteita 

koskevassa tiedonhankinnassa huolehtimaan tietojen keskinäisestä vertai-

lukelpoisuudesta tämän erillisselvityksen tietoihin. Näin mandollistuneet 

vertailut osoittaisivat aikaa myöten mandollisen tarpeen saattaa em. 

erillisselvitys ajan tasalle. 
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Ns. suunnitelmallisen seurannan vaihtoehdoissa on useita alavaihtoeh-

toja sen mukaan 

- 	toteutuuko ( jljempänä kuvattava) ns. inforrnaatioyhteiskunnan 

tilastotuotantouudistus ja 

- 	millä ambitiotasolla seurantaan mennään. 

Nämä alavaihtoehdot ovat: 

1. Suunnitelmallisen 	kevyen 	seurannan vaih- 
 
- 

toehdot 

Erikoisasiantuntijan «uotuisella 1/5-työpanoksella (eli 8 rntvk/a) tapeh 

tuva seuranta annetulla kysymyksenasettelulla (kts. taulukko 4) ja 

vuosittaisella raportointivelvollisuudella Tämä vaihtoehto on käypä sil-

loin, kun tilastointiuudistus ei toteudu 

Jos tilastointwudistus toteutuu, niin edellisen lisäksi on perusteltavaa 

hankkia ao. tilastoaineisto käyttöön tietovälineellä ja soveltuvin osin 

mandollisimman vähän yhd isteltynä. Analysointeja varten olisi varatta-

va vanhemman tutkijan työpanosta n. 1/2 piiolimiestyövuotta/a. 

2. Suunnitelmallisen 	kehitysseurannan vaihto-  - 

ehdot 

Namä vaihtoehdot muodostuvat edella kuvatuista yhdistelemällä seuraa-

vasti: 

Jos tilaslointiuudistus ei toteudu, niin suunnitelmallinen kehitysseuranta 

järjestettäisiin yhdistämällä edellä kuvattu eriltisse!vitysseurantaa vastaa-

va suunnitelmaliken kevyen seurannan vaihtoehto. 

Jos tilastointiuudistus toteutuu, niin vastaavalla yhdistelmällä syntyy 

vaihtoehto, joka olisi 	erillisseuranta + suunnitelmallinen kevyt seuran- 

ta analysointimandollisuudet tarjoten 
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Ns. parannetun seurantatietotuotannon vaihtoehdoissa voidaan erottaa 

kolme toteutumistodennäköisyydeltään ja laajuudeltaan erilaista ala- 

vaihtoehtoa. Näma ovat: 

1. Liikenneviranornaisen 	perusmalli soajankäyt- 

tötutkimus /TIL 79/ uusitaan liikenneviranomaisten intressin huo-

mioonottavalla tavalla. Ellei ajankäyttötutkimus ole uusittavissa, 

niin periaatteessa sama tieto on hankittavissa omin erillistutkimuk-

sin. Keskeistä olisi saada tietaä tietoteknisen viestinnän määrä, 

tarkoitusjakauma ja informaatio s. 23 mainituista vaikutustavoista 

(henkilömatkojen korvaaminen, täydentäminen ja synnyttäminen, 

osallisuus uusissa toimintamuodoissa, liikennejärjestelmien tehostu-

nut käyttö). Näihin tietoihin tulee voida suhteuttaa vastaavat tie-

dot henkilömatkoista. 

2. 0 s a u u d s t u s m a 1 1 i so. eri sektoreiden ja käyttäjäryhmien 

erityistarpeisiin muodostuu osittais- ja erillisuudistusten kirjo, jon-

ka kaikki osat eivät välttämättä ole yhteensopivia. Tässä vaihtoeh-

dossa kuitenkin huolehdittaisiin liikennelohkon yhteensopivuudesta 

ajankäyttö- ja maankäyttölohkoihin. 

3. K o k o n a i s u u d 1 s t u s m a 1 1 i so. osittain historiallisten tar-

peiden luoma tilastojärjestelmämme uudistettaisiin kokonaisuudes-

saan vastaamaan jälkiteollisen "informaatio-Suomen" tarpeita. Tämä 

merkitsisi mm. koko kansantalouden tilinpidon uudistusta siten, et-

tä tiedon merkitys ja osuus kokonaistuotannossa ja -kulutuksessa 

olisi luotettavasti selvitettävissä. Perusasioita, joista vähintäänkin 

tulisi huolehtia, on koko maan kattava yhtenäinen tilasto, josta 

saa tiedot tietoteknisten laitteiden käytössäolosta ja palvelujen 

tarjonnasta, niiden käytön määristä, palvelutasoista ja kustannuksista. 

Etäistoiminnot (kotoa käsin työskentely, ostosten teko, asiointi jne.) 

tulisi tilastoida. On ilmeistä, että eräät muutkin seikat kuin kehit-

tyvä tietotekniikka lisännevät paineita tilastojärjestelmän kokonais-

uudistukseen (esim, työn käsitteen uudelleenarviointi taikka mark-

kinatalouden, julkisen sektorin, kotityötalouden ja ns. piilotalouden 

keskinäisten suhteiden muutokset). 
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4. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Suoritetun selvityksen perusteella suositeilaan, että 

1. tämä raportti julkaistaisiin ja saatettaisiin tiedoksi ulkopuoli-

sille ao. viranomaisille, järjestöille ja asiantuntijaorganisaatioille, 

2. käynnistettäisiin neuvottelut tilastoviranomaisten kanssa tilasto- 

pohjan mandollisista parannuksista, 

3. otettaisiin kantaa esitettyihin seurantavaihtoehtoihin ja päätettäi-

sun mandollisesti toteuttamisaikataulusta ja 

4. selvitettäisiin pikimmiten, miten saadaan seiko kehittyvän tieto-

tekniikan vaikutuksista tavaraliikenteeseen. 
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5. LOPUKSI 

Eräs kaikkein varmimmista tavoista saada luotettavaa informaatio-

ta välittömistä vaikutuksista ja käytännön ongelmista on kokeilu. 

Tie- ja vesirakennuslaitos joutuu ennemmin tai myöhemmin kohtaa- 

maan omassa toiminnassaan kehittynyttä tietotekniikkaa hyväksikäyt-

tävän hallinnon rationalisoinnin, tietohallinnon ja viestinnän uudet 

haasteet. Tällöin olisi suositeltavaa, että tarjoutuva tilaisuus käytet-

täisiin hyväksi myös nyt esillä olleen tutkimusaiheen kannalta tar-

peellisen ja luotettavan tiedon hankkimiseksi. 
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LIITE 

HYVIN KARKEA, ILLUSTRATIIVINEN LASKELMA MATKATLJOTOS- JA 

SUORITEVAIKUTUKSISTA 	 1 (2) 

Tämä liite on laadittu pelkästään käsityksen saamiseksi kehittyvän tietotekniikan 

vaikutuksen suunnasta kokonaiskuljetussuoritteeseen: kasvaako vai väheneekö se. 

Näin ollen numeroarvoja on pidettävä eri intään hyvin karkeina suuruusluokka-arvioina. 

Taustaksi 

YLi 13-vuotiaiden suomalaisten jakautuminen eri segmentteihin (% kaikista). 

(Luvut enintään ns. "valistuneiden veikkausten' tasoa.) 

Työssä- Elämäntyyli- Jäsenyysruokakunnalla henkilöauto käytössä Yhteensä 
käynti ryhmä on ei 1980- 

1980 2000 1980 2000 ________________ 2000 

kestäjät 1 1 1 1 2 - 	 2 

omaksujat 21 16 13 5 34 	21 
Kyllä omaehtoiset 4 9 3 4 7 	- 	 13 

tasapainoiset 1 2 1 2 2 	-> 	4 

_________ kaikki 27 28 18 12 45 	- 	 40 

kestäjät 0 0 10 7 10 	- 	 7 

omaksujat 26 30 7 4 33 	- 	 34 
Ei 

omaehtoiset 6 10 4 5 10 	- 	 15 

tasapainoiset 	- 1 2 1 2 2 	- 	 4 

_________ kaikki 33 42 22 18 - 	 55 - 60 

kestäjät 1 1 11 8 12 	- 	 9 

omaksujat 47 46 20 9 67 	55 
Kaikki omaehtoiset 10 19 7 9 17 	28 

__________ tasapainoiset 2 4 2 4 4 	8 - 

Kaikki kaikki 60 70 40 30 	- 100 	-100 
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Laskelmayhteenveto maksim ivaikutuksesta henk ilökulj etussuoritteeseen (hyvin 

karkea suuruusluokka) 

Pienenevät matkaryhmät Kasvavat matka- Yhteensä 
__________________________ _______ ________ ryhmät __________ 

koti- ei-koti' 	asioin- ostos koulu vierai- muu va- 
peräinen peräinen ti lu paa-ajan-- 
työ työ vietto 

liikenne ________ 

1974 23 11 10 12 7 19 18 100 

henki- 1980 23 8 11 13 7 22 16 100 
lömat- 

ennuste 18 9 8 11 7 26 21 100 
koista 

Matkan 1974 10 22 10 6 9 20 17 12 

keski- 
1980 9 22 9 6 11 19 17 12 

pituus 

(km) 
ennuste 8 18 9 5 10 21 19 14 

Uusi 	suorite 1980- 

subritteesta 	% 70 92 73 71 91 131 147 109 
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