
Manuel Castells ja Pekka Himanen ovat tehneet kirjan (Suomen tietoyhteiskuntamalli, Sit-
ra/WSOY 2001), jonka merkitys vertautuu peilikuvamaisesti Pekka Kuusen klassikkoon ”60-lu-
vun sosiaalipolitiikka”. Väitöskirjassaan (1996) Erkki Tuomioja pelkisti, että Kuusi välitti iskevällä
tavalla maailmalla aikaisemmin kehitettyä ajattelua ja käytäntöä Suomeen; nyt Castells ja Hima-
nen välittävät Suomessa kehitettyä ajattelua ja käytäntöä maailmalle: kirja ilmestyi samanaikai-
sesti englanniksi ja suomeksi.

Järjestys on nimenomaan näin päin: kirja on tehty ensi sijassa kansainväliseen levitykseen, ja
suomeksi – siis peiliksi suomalaisille – sen on kääntänyt Jukka Kemppinen. Ja valmista kaiku-
pohjaa on, sillä tekijät eivät ole mitä tahansa kynäilijöitä. Manuel Castells on ”yksi maailman tä-
män hetken arvostetuimmista tiedemiehistä, jonka kolmiosaista päätyötä The Information Age
on verrattu merkitykseltään jopa Marxin Pääomaan”, kuten kirjan takakansi luonnehtii. Pekka
Himasen edellinen kirja ”Hakkerietiikka ja informaatioajan henki” on puolestaan käännetty jo
yli kymmenelle kielelle.

Miksi kirja on tärkeä? Koska se kertoo maailmalle sen, minkä valtaosa suomalaisista koke-
muksensa perusteella jo tietää ja tuntee. Tietoyhteiskunta ja hyvinvointivaltio eivät sulje toisiaan
pois, vaan päinvastoin: ne edellyttävät, tukevat ja ruokkivat toisiaan. Näin ne voivat tehdä kaik-
kialla, mutta Suomessa ne ovat tehneet sen erityisen vahvalla tavalla – johtuen Suomen ja sen val-
tion historian erityispiirteistä. 

Suomalainen hyvinvointivaltio luotiin nopeasti eikä kovin kauan sitten, 1960- ja 1970-luvul-
la, vaikka ideologisesti sen juuret ovat 1800-luvun fennomaniassa ja sen sisältä kasvaneessa työ-
väenliikkeessä. Nykyisessä hyvinvointivaltiossa Castells ja Himanen näkevät neljä keskeistä tasoa:
koulutus on ilmaista esikoulusta yliopistoon; sosiaaliset tuet ovat universaaleja eli kuuluvat kai-
kille kansalaisille; valtio ja kunnat vastaavat useimmista hyvinvointipalveluista (76 % terveyden-
hoitokuluista maksetaan julkisista varoista); ay-liike on keskeinen ja tunnustettu osa hyvinvoin-
tivaltiota (80 % työvoimasta on ammatillisesti järjestäytynyt, USA:ssa 14 %). 

Lähes yhtä jalkaa hyvinvointivaltion kanssa alettiin luoda suomalaisen innovaatiojärjestelmän
perustaa. 1950-luvulla Suomessa oli vain kaksi yliopistoa. 1960-luvulla perustettiin Valtion tie-
deneuvosto, uudistettiin Suomen Akatemian organisaatio ja rahoitus, perustettiin tai luotiin
pohja nykyisille 20 yliopistolle kymmenessä kaupungissa. Vuonna 1967 perustettiin Sitra, Suo-
men itsenäisyyden juhlavuoden rahasto, vuonna 1983 teknologian kehittämiskeskus Tekes. Vuon-
na 1982 valtioneuvosto päätti nostaa kymmenessä vuodessa tutkimus- ja kehitysrahoituksen
osuuden bkt:sta 1,2 %:sta 2,2 %:iin. Tällä hetkellä luku on 3,2 % eli tasoltaan maailman kärjessä
yhdessä Ruotsin kanssa.

Castellsin ja Himasen mielestä ainoalaatuiseksi suomalaisen innovaatiojärjestelmän tekee kak-
si piirrettä: valtiovetoisuus ja systeemin verkostomaisuus. Valtio kouluttaa ilmaiseksi kaikki ha-
lukkaat (yliopistot ja korkeakoulut), tukee uusia ideoita ja riskiyrityksiä (Sitra), tuotteiden ja tek-
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nologian kehittelyä (Tekes) ja systeemin eri osissa toimivia innokkaita keksijöitä ja kehittäjiä eli
hakkereita: 

”Suomalainen innovaatiojärjestelmä on tämä odottamaton valtion, yritysmaailman, yliopisto-
jen ja hakkereiden vuorovaikutusverkko.” 

Sen salaisuus on verkon osien autonomisuus toisaalta ja tiheä kytkeytyminen toisiinsa toisaal-
ta. Tämän systeemin kirkkain tuote ja tähti on Nokia, joka yrityskulttuuriltaan, identiteetiltään
ja omistuspohjaltaan on erittäin suomalainen yhtiö. Yhdeksän suurinta omistajaa on suomalais-
ta, kärjessä UPM-Kymmene, Svenska Litteratursällskapet ja Henkivakuutusyhtiö Suomi. 

Mutta Nokia on jo jaloillaan, ja Castells ja Himanen tähyävät pitemmälle: lupaavinta uudis-
aluetta heidän mielestään on informaatioteknologian soveltaminen hyvinvointipalveluihin. Täs-
sä suhteessa tekijät näkevät edelläkävijänä Stakesin, joka jo 1990-luvun puolivälissä näki uuden
tekniikan mahdollisuudet vanhenevien tai vammaisten ihmisten itsenäistä elämistä tukevan tek-
nologian kehittämiseen. Uudet nokiat ovat haussa:

”Ajatus perustuu luonnollisesti uskoon, että Suomen erityisiä vahvuuksia ovat sekä informaa-
tioteknologia että hyvinvointipalvelut ja että niiden yhdistelmällä voitaisiin saada aikaan jotain
koko maailmaa ajatellen ainutlaatuista.”

Ehkä jännittävintä Castellsin ja Himasen kirjassa on analyysi Suomen mallin taustalla vaikut-
tavasta pitkästä selviytymishistoriasta: suomalaisten on ollut pakko oppia pärjäämään niin ta-
loudellisesti, poliittisesti kuin kulttuurisesti. Luonto (etäisyydet, pitkät kylmät talvet) on ollut ali-
tuinen haaste tai uhka, jonka kesyttämiseksi kaikki uusi teknologia on otettu käyttöön heti, kun
sitä on ollut tarjolla; poliittisesti Suomi on ollut pitkään ”toinen”: ensin Ruotsin, sitten Venäjän
ja Neuvostoliiton pihdeissä; suomenkielinen enemmistö oli pitkään vieraskielisen eliitin alla.

Kaikista näistä syistä suomalaisten alemmuudentunto on Castellsin ja Himasen mielestä his-
toriallinen tosiasia – ja sellaisena suomalaisten suurin kulttuurinen voimavara. Selviytymisen
pakko ja pitkä toiseuden kokemus ovat ladanneet suomalaisiin hurjan ja osin hallitsemattoman
pärjäämisen pakon. Tämän perusmotiivin tärkeimmäksi jalostajaksi on kehittynyt Suomen val-
tio, ja siksi valtiolla on poikkeuksellisen vahva legitimiteetti kansan keskuudessa. Valtio on Suo-
messa kansallisen identiteetin keskeinen kantaja, ja siksi se on voinut ja saanut ottaa niin vahvan
roolin toisaalta kansalaisten hyvinvoinnin turvaajana ja toisaalta kansallisen talouden kehityksen
edistäjänä. 

”Suomen historia on voimien kokoamista kansallisiin projekteihin; talvisodan taistelujen ja jat-
kosodan jälkeisen jälleenrakentamisen sijalla on nyt tietoyhteiskunnan yhteinen hanke, joka löy-
dettiin 1990-luvun alun lamastaselviämiskeinoksi.”

Castellsin ja Himasen kirjaa (kuten aikanaan jo Pekka Kuusen ja nyt Raija Julkusen tuoretta
kirjaa [Suunnanmuutos, Vastapaino 2001]) monet tutkijat ovat luonnehtineet sanomalla, ettei
kirja on ”varsinainen” tutkimus, vaan lähinnä olemassa olevan tiedon pohjalta tehty synteettinen
kuvaus ja arvio. Ei ole syytä  asettaa näitä tiedon lajeja vastakkain: synteesejä ei voi olla ilman eril-
listutkimuksia; erillistutkimukset hukkuvat paljouteensa ilman synteesejä. Luova synteesi antaa
tehdyille erillistutkimuksille uudella tavalla paikan ja merkityksen suhteessa siihen, miksi tutki-
musta tehdään: jotta maailmaa tiedettäisiin ja ymmärrettäisiin paremmin.
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