
HALLITUKSEN ILTAKOULUN PERIAAlEKNWWOTTO TOIMENPITEISTA SUOMALAI- 
SEN TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISEKSI 

Valtioneuvosto on täfl8an iltakoulussaan hyväksynyt seuraavat suomalaisen 
tietoyhteiskunnan k e h i i i s t ä  koskevat periaatteet. 

tietotekniikalla tiedon automaaltisen käsittelyn ja siirron laitteita, 
ohjelmla ja menetelmiä sekä niiden käytön osaamista, 

tieto- ja viestintätedllsuudeiia elinkeinotoimintaa, joka tuottaa tal 
väiittää tietoa tai tietotekniikan laitteita, ohjelmia ja palveluja 

sisäitöteoillswdelb tietoverkoissa tai s ä h k ö i  viestimissä tqottavi- 
en tietojen, teosten tai ohjelmien tuottamista tai kokoarnicta, 

tietoverkdla tietotekniikan laitteista ja paiveluista koostuvaa järjestel- 
mää, joka tarjoaa tiedon välitys- ja hakupalveluja käyitäjiile tietyllä 
alueella (esimerkkeinä sähköpostl. hakemistot ja videopalvelut), 

tietoverkkojen infrastrukluurilla kokonaisuutta, johon kuuluu siirtotlet, 
liityntamenettelyt, säädökset ja yleiset puitteet sekä tietoverkon perus- 

tietoyhtelskunnalia yhteiskuntaa, jossa laajalti hyödynnetään tietoverk- 
koja ja tietotekniikkaa. tuotetaan runsaasti tieto- ja viestintäteollisuuden 
tuotteita ja palvelula, ja jossa on monipuolinen sisältöteollisuus. 

Swmen tulee turvata asemansa siten, että vuonna 2000 maamme on 
edelleen niin Euroopasta kuin maailmanlaaiuisestlkin iohtavia tietoyhteiskun- 
tia jossa tieto- ja viestintäteollisuus on tärkeä elinkeino, jossa tietoyhteiskun- 
nan tarjoamien paivelujen käyttömahdollisuudet ja perustaidot ovat kaikilla, ja 
jossa tietotekniikan avulla on uudistettu elinkeinoelämän ja julkisen sektorin 
toimintatapoja ja rakenteita. Tämän prvaamiseksi tietoyhteiskunnan 
infrastruktuurin on kaikilta osin oltava kilpailu- ja paivelukykyinen ja tietotekni- 
sen osaamisen korkeatasoista. 
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On väittämätöntä. että Suomi osallistuu täysipabwisestl Euroopan unbnlssri 
leedltun, tlebyhtei8kuntu koskevan taimhtaahJelman tobutukseen kansallis- 
ten etujensa mukakd. 

- - 
Mm4ännön ,  asetusten ja normlen tulee osaltaan edistä5 tietoverkkojen 
käyttöä Ja kilpailua infrastruktuurin erl osissa, seka sähköisten paivelujen ja 
asloinnln yleistymistä 

Kaikille kansaiaisllle tulee antaa mahddllsws hankkla riittävät tietotekniset jo 
tiedonhalllnnan perustaklot Aian ammatillisen osaamisen on oltava kilpailuky- 
kyistä Ja korkeatasoista. Tutkimustohlnnan avulla tulee huolehtia siitä, että 
Suomi k e h i  tietoyhteiskuntana 

Tledonsiim ja viestinnän tulee olla käyttäJille helppoa. Julkisen sektorln 
tuottaman tai säilyttämän tiedon saatavuutta ylslsisd tietoverkoissa ja 
kijactoissa tulee parantaa. Kansalaisen perwdkew tietoon tulee dla 
Jokaisella 

Suomalaisen tietoyhteiskunnan Mee penishia kaikkien kansalaisryhmien tar- 
peiden huomioon ottamiseen. Sen tulee parantaa kensalaisten tasa-arvoa Ja 
Itsenaisensuoriutumisen mahdollisuuksia. Tleto- ja viestintäteknologian kayt- 
toónotto yhteiskunnassa ei saa heikentää kenenkäin toimintarnahdolliuuksia 
kansalaisena K ä w i e n  tulee volda osallistua tietojarjestelmien kehittämi- 
seen. 

Kansalaisten mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia Julkisia. yksityisia Ja 
yhteisÖJen tarjoamia palveluja tulee parantaa laajentamalla kirjastojen Ja 
avolnten tietoverkkojen käyttö8 tiedottamisessa ja aslolnnissa Erityisen 
tärkeää on paikallis-, alue- Ja vaitakunnan tason iledon ja palvelujen yhteen- 
sovittaminen. 

Pienenä kieli- Ja kulttuurialueena Suoml on riippuvainen maailmanlaajuisista 
verkoista ja kansainväiisestä tiedosta. KansainvälisiB valmiuksia iisáttäessá 
on huolehdittava maamme kansallisesta kieli- ja kulttuuri-identiteetistä. 

Pyritään nopeuttamaan telekilpailun avautumista Euroopassa javaikuttamaan 
merkitiäväilä tavalla eurooppaiaiseen säädÖsvalmistelwn.Suomen edistyneet 
teleolot ja tietolllkenneos~lnen Mee kayttaa hyväksi myös kansainvälisissä 
yhteyksissä, 

Suomalaista teie- ja UetoliikenneryvW on entisestään vahvistettava 
Maamme sähköisen viestinnän tulee kuulua palvelutasoitaan maailman johta- 
viln toteutuksiin. 

Suomen tletoverkkojen infrastruktuurin tulee dla yhteentoimiva ja kilpailu- 
kykyinen osa kansainvälista tietoverkkorakennetta. Perusrakenteen siirtotel- 
neen Ja palveluineen tulee edustaa uusinta tekniikkaa siten. että laajakaistai- 
nen Ja langaton tiedonsiirto on ulotettu suureen osaan tietoverkkopalvehrita 
ja kotimaiset muiUmediasovelluksetja -tuotteet wat saavuttaneet merkit&& 
aseman koti- ja vientimarkkinoilla 




















