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Tietotekniikan taman hetkista kehitysta ohjaa voimakkaasti massatwtteiden luonteinen kysynta ja 
laajamittaisen tuotekehityksen tuottamat innovaatiot. Laitetekniikan nopea kehitys on ollut t8- 
hanastisen tietotekniikan kehittymisen moottori. On yleisesti hyvrlksyttya ennustaa koko tiet* 
tekniikan tulevaisuutta teknisen kehityksen pohjalta. Seuraavassa tarkastelen joitain alan 
kehityksen mielestani merkittavia trendeja ja ennustan niiden pohjalta terveydenhuollon tieto- 
tekniikan kehitysta. Taustatietona arvioilleni olen kayttanyt paiwiassa Computenorld ja 
Computer Industry Report lehtia viimeisen vuoden ajalta. 

Tietotekniikan maailmanmarkkinat jakaantuvat karkeasti hahmotraen siten, ettri USA:n osuus on jo 
pitkaan ollut noin 7 0 1 ,  Euroopan noin 23% ja muun maailman noin 27%. Dollareissa ilmaistuna 
USA:n markkinat ylsivat hieman vajaaseen 200 miljardiin dollariin ja maailman markkinat lahes 
400 miljardiin dollariin. Markkinaaegmenteista suurimmat ovat oheislaitteet, keskustietokoneet 
ja yllapito. 

MiProrietoPoneet ovat kahmaisseet tänm lahes kolmasosan tietokonetoimitusten arvosta. Mikro- 
tietokoneiden osuus kasvaa voimakkaasti myös lahitulevaisuudessa. Merkittaväa kasvu näyttita 
olevan liike-elhän sektorilla. Suhteellista markkinaosuutta menettävät Kissa vaiheessa suuret 
tietokoneet ja jatkossa keskikokoiset järjestelmät. Mikrotietokoneiden markkinoita hallitsee IBM. 
Muita merkittavia toimittajia ovat Compaq, Apple, Commodore, Olivetti ja HP. 

KeskiPoBoisten /a pienten /P/r'estefmien mark k inol la IBM:n asema onkin jo sitten huomattavasti 
heikompi. Suurin keskikokoisten jttrjestelmien toimittaja on DEC. 

Suurci<oroPoneiden markkinwuudet ovat jatkuvan muutoksen kourissa. IBM on suurkoneiden 
osalta selva markkinajohtaja. Muita merkittilvia toimittajia ovat Unisys, Amdahl, Honeywell ja 
NAS. Suurkoneiden markkinat kasvavat voimakkaasti lahitulevaisuudessa ja syövat keski- 
kokoisten järjesrelmien osuutta. 

Uutena merkittavdna tietokonetyyppina astuu kuvaan rinnaáPd/spmsessofi-f~ifteistot. - -- Ne ottavat 
haltuunsa yli kymmenen prosenttia superkoneiden markkinoista. 

Terveydenhuollon kannalta tama kehitys merkinnee mikroistumista yleensa ja suurkone - 
mikrotietokone jarjestelmia tietotekniikkaa uudistavlssa suurissa ykslklilssa. T a s a  kehityksessa 
keskikokoiset jarjestelmat ovat arvatenkin aika ahtaalla. Toinen merkittavi asia on rinnakkais- 
prosessoinnin vakiintuminen, jonka johdosta kuvankasittely. puhesynteesi ]a tietokantojen 
kirsittely nousevat käyttokelpoiselle tasolle. 

Ohjcliistorukkinat 

Kaupallisten sovellusten markklna-alueista merkittAvimmat ovat suurkoneet ja mikrotletokoneet. 
Markkinoihin vaikuttaa selvasti niiden rahallisen arvon lisaksi ostajien lukumaara ja koneiden 
ominaisuudet, Ohjelmistomarkkinoiden kasvu on 35% luokkaa Iilhivuosina eika suurkonesektori 
meneta markkinajohtajuuttaan. 



Mikropuolella ohjelmistotarjonnan painopiste on selvasti rajatuissa sovelluksissa ja henkilo- 
kohtaista tuottavuutta l i s ~ v i s s a  ohjelmissa kun taas suurempien koneiden osalta painopiste on 
varusohjelm issa. 

OhjelmistomarkkinoiIla kilpailu tulee kovenemaan entisestaan. Laitetoimittajat pyrkivat korvaa- 
maan laitteistosta saatavan katteen supistumista l i s ~ a l l l  ohjelmistotuotannon arvoa liike- 
v a i h d o s t a ~ ~ .  Tama heijastuu osaltaan ohjelmistotoimittajien talouteen ja pakottaa heikosti 
kannattavat tai suoranai.resti t a~g io l l i se t  talot suost-umm m t o w j ~ u k s i i n .  

Ohjelmlstomarkkinoihln vaikuttaa Iahivuosina voimakkaasti Unixin . OS/,?n ja IBM:n J4A- 
wkkifehruurin lapi mur t o. Jo nyt Unix on tymema~iefokoneiden joukossa val taapi tava k ay tto- 
ymplis to .  Tyoasematietokonemarkkinoiden johtava toimittaja on SIIN ja kaksi muuta merki t tava 
toimittajaa ovat HP ja Apollo. Unix tulee yleistymaan myos tehokkaiden mikrotietokoneiden 
kayttojarjestelmana. 

Terveydenhuollon ongelmana ntlyttaa jatkossakin olevan sovelluskehitys pienten volyymien takia. 
Tasta syysta kotimaisilta toimittajilta ei loydy mielenkiintoa satsata riittavasti omaan tuote- 
kehittelyyn. Terveydenhuollon tietotekniikkainvestoinneissa ohjelmistomarkkinoiden kehitys 
nakynee Unixin valintana sovellusympäristoksi nykyista useammin seka mikroswellusten sovit- 
tamisena sairaalaympkistoön. Terveydenhuollon investoinneista päatttlvät henkilöt kehittyvat 
mikroistumisen myota laatu- ja hinlritietoisemmiksi. Ohjelma- ja järjestelmätoimittajat saavat 
jatkossa varautua nykyistä tiukempiin neuvotteluihin ennen kauppojen solmimista. 

Wcfeiden IukumUlinen kasvu on taittunut ja kasvuvauhti putoaa alle 6 4 :n ensi vuosi- 
kymmenella. Suurimpana syyn#. tählui on mikrojen ylelstyminen. Mikrof toimivat toisaalta päät- 
t e in i  ja toisaalta ne korvaavat suurempien tietokoneiden hankintoja ja vahentavät näin paatteiden 
hankintatarvetta. Psliitelaitkiden kohdalla keliitys noudattaa alan yleistil kehirystll: ominaisuudet 
Ilsikintyvat hinnan kuitenkin laskiessa. 

Paperille tulmtavista laitteista fncer-kir/bittimien markkinat kasvavat rahallisesti ja kap- 
palemWtlisesti mitattuna muutaman I;Uli vuoden aikana kolmin - nelinkertaiseksi. Kappale- 
maarfisesti tybasema-laserit muodostavat suurimman markkinasegmentin, Rahassa mitattuna 
toimisto-laserlt ovat kaikkein suurin ryhmtl. 

Mafriisf1irJoifffmien kohdalla kehitys on edellisen kaltainen. On todennäkdistä, ettll matriisi- 
kirjoittimet ja laser-kirjoittimet syrjayttavat kiekkokirjoittimet lahes kokonaan muutamassa - 
vuodessa. 

Laser-kirjoittimien yleistyminen merkitsee rerveydenhuollossa, kuten toimistotyossa yleensakin, 
haitallisen melun poistumista ja lomakkeiden kayton loppumista vahitellen. 

Perinteisten frtymuisticin kohdalla iso ei olekaan enaa aina halvempaa talletettua tavua kohti 
ilaskieii itu:ir prcnr 'ama jaheuti markkinoiden volyymin voimakkaasta painottumisesta 
pienehkbjesi allr j C i i  iAB Iwieni puolelle Markkinoita hallitsee tosiseikka ettA IBM PC ja sen 
kanssa yhteensopivat rnikrotiewkoneet miiodostavat suurimman yhtenaisen levymuistien 
markkina-alueen. 

Maai lmanmitasss 1evykeyksikOita toimitettiin viime vuonna kolmisentoista miljoonaa kappaletta. 
Maara nousee 18 millooiiaan ensi vuosikymmenen alkuun menriessa. Samalla pienten, alle 4 
tuumaisten yksikkdjen suhteellinen osuus kasvaa smiia tahtia. Mybs umpifevy-yksikbidcn mark- 
kinat kehiktyvat vastaavalla nopeudella. 

0pfine-n fcIgniik.4~ lyo itsensa Bapi ensi vtiosikymmenen alussa. Optisten lewjer! m~rkkinar  
kuuslnkercaistuvat muuiamasa wuodcssa. Viela nopeampaa kehltysek voidaan odottaa optisren 
muistikorttien kohdalla. kunhan niiden kasiitelylaitteiden teollinen valmistus saadaan Layntiin. 



Suurten levymiristien yleistyminen johtaa varmuwkopioinli/aiIIeiden kehittymiseen. Niiden 
myyntimailr8t tulevat kasvamaan 30% vum lvauhtia. 

Terveydenhuollon kannalta merkltl9v88 ketiitykricssu tulee olemwn optisen tekniikan vakiintu 
minen. Se suo odotetut mahdolllsuudet kuvank8sittelytekniikm ja paperittoman sairaalan ioteut-. 
t,amiselle ialoudellisesti jdrkevissll puitteissa. 

Tietoliikennesektorilla p ~ b e / i f i ~ i h l M  sailyvat suurimpana markkinasegmenttina. Nykyaikaiset 
digiraaliset vaihteet tukevat jaedesaurtavat. monin tavoin tietojenkhitrelyn tehttlvia. 

Modeemimwkkinoiden kasvu rahallisesti ei ole laheskatin kappalemkiu'distil kasvua vastaavaa. 
silla kilpailutilanne kiristyy oleellisesti yhden sirun modeemien markkinoille tulon johdosta. 
Mikrotietokonemarkkinojlle suunnattujen modeemien markkinat kaksinkertaistuvat seuraavien 
kahden vuodeii kuluessa. 

LalZivefkkomwkkinoiden osalta kasvu tulee kiihtymaän johtuen seka verkkojen keskimitäraisen 
koon kasvusta etta mikrotietokonemarkkinoille tarkoitettujen verkkojen lukumliarän kolmin- 
kertaistumisesta parin seuraavan vuoden aikana. 

Ainutkaan bitti ei siirry tulevaisuudessakaan ilmaiseksi. Tastasyysta henkilokohtaisille tiedon- 
siirtoviillneille on olemassa selvil markkinarako. Tiillaisiin tarkoituksiin irillaan iulwaisuudessa 
kayttamaan optisia kortteja ja alykortteia. Alykorttien kokeiluista terveydenhuollossa on jo nyt 
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olemassa kokemuksia. 

Tietoliikenteen merkitys terveydenhuollon kentilssa ilmenee nykyistii suurempien alueellisten 
yksikkojen tietotekniikan koordinoinnin ja tehostamisen mahdollisuutena, joka johtaa palvelujen 
paranemiseen niin terveydenhuollon henkllbkunnan kuin asiakkaidenkin kannalta. 

Mikrotietokoneiden. optisen muistitekniikan ja tietoliikenteen kehitys vaikuttaa lahivuosina 
olennaisesti terveydenhuollon tietoteknilkkainvestointeihin. Vaikutukset syntyvilf erlttiiin 
suurten, yhtenaisten markkinasegmenttien ansiosta. Markkinoiden koko on naissa segmenteissii 
riittkvk luodakseen jatkuvasti uutta tarjontaa, joka heijastuu villittbmiisti muille IAhialueille. 

Eri jljestelmien kayton vaivattomuuden saman terveydenhuollon yksikön sisallk ja tyovoiman 
joustavan liikkumisen pahin este tietoteknisesti katsoen on standardoinnin puuttuminen. 
Kilytt.öliit.tymien kirjavuiis asettaa päätetyöskentelyn kasvaessa lisiivaatimuksia ja aiheuttaa 
hankaluutta henkilCstolle ellei tietotekniikan lisaantyessa kyeta yhdenmukaistamaan toimintoja. 
Aivan ilmeisesti tietotekniikan soveltamisessa tullaan tarvitsemaan sairaaloiden valtakunnallista 
yhteis ty ota. 




