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On tarpeel l is ta akt i iv isesr i
kiytt i i  hyviksi kaikki digi-
taal i tekni ikan suomat mah-
dol l isuudct.  Ni i in pi ist i in
ennen pirkai  p icnempi in
hankinra.  ja y l l ip i tokustan-
nuksi in.  Tame l i i r tyy lahci-
scsti  myi is si ihen, ett i  samal-
la ratkaisul la voidaan tdyrrdi
monia eri laisia tarpeita.

Tclcyriryksct civit olc
luonnoll iscst ikaao yksin etsr-
missi  d ig i raal i rekni ikan
mahdoll isia sovcl lutuksia.
Kaikkial la maai lmassa on yr i -
tyksid,  to ide n juuret  ovat t ie-
roien-.  tekst in-  1a kuvankis i t -
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BERTIL THOBNGREN

-iperinteiseRpuhelirnen"
I a T.Lniikan kehitys asettaa tiusia vaatimuk- uscempaan telejdriestelmdn

sia telelaitosten toiminnalle. Endi ei ole rea-
listista tgimia pelkilstiiin pitlcintiihtiyksen
suunniteknien mukaisesti. On nopeasri pys-
tyttivi sopcutumaan markkinatilanteisiin ia
asiakkaan tarpeisiin.
o Uuden tekniikan tie ei ole yhti suora ia
itsestdin selvi kuin se on ollut perinteisen
puhelimen kohdalla.
o Muuttuva teletoimi ia uusiutuvat markki-
nat tuovat uudet haasteet myiis telelaitoksen
organisaatiolle, sanoi esitelmdssddn dosentti
Bertil Thorngren Ruotsin Televerketistd.

Ff' lekninen . kehitys yha

I useammalla kiytt i ialu-
I cel la ctencc kohri yh-

teist l ,  digitaal ista tekni ikkaa
Jo televerkoo pcruskompo-

Doscnri Bcrtil Thorngtcn.
Tc!cverker.

telyssii. Ndmd yrityksct <-rvar
parhai l laan hycjdyntimiis.-
samaa rekni ikkaa l isiressia..
l i ikennoinr i i  a ikaisemmin
cri l l isten paikal l istcn j i r jcs.
telmien val i l la. Tierokoncer
yhdisteri in toisi insa, sano-
ien/ teksr inkesi t te ly intcgroi-
daan siren, ert i  pa' l te la i r rcet
voivat suoraan l i ikcnnoidi
toistcnsa kanssa. Timi tch-
deen leheiscsti  vasraavi in pu-
hccnvi l i tys i i r jesrelmi in l i i t -
tyen.

Suunrana oo uuden tckni i_
kan mahdoll isuuksien sovcl.
tamincn sel la istcn j i r iestet .
mien yhrciskiyrt i i i in, joissa
voidaan kis i re l ta ia s i i r tdt  rn.
formaariota r i ippumarra sr i_
t i ,  onko se puherra.  daraa_
teksr i i  ta i  kuvaa
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Taulukko I

SEURAUKSET TELELAITOKSEI T F

r muil la, monikansall isi l la organisaatioi l la on pi i isty tekni ikkaan,
jolla on mahdollista peittiiii laajentuvar osat markkinoista (ia ainoas-
taan ne)
o jotta tclelaitos myiis jatkossa omaisi kokonaisvasruun Ruotsin telc-
kommunikaatiosta, vaarii se, etti telclaitos on pitkille kansainvilises-
sii rekniikan kehityksessii
o riittimiirdn investointi laitteistoon vaikcutraa investoioteia/tuotra-
vuuden kasvua muilla sektoreilla

Taulukko 2.

KOTITALOUKSIEN JA YRITYSTEN TARPEET KEHITTYVAT
ERI TAHTIA JA ERI LAHTOKOHDISTA

( .iohti uusia markkinoita

Digitaalitekniikan laskevat
reaalihinnat avaavat uusia
kiyttOalueita hall innan, . iakc-

rn ia tuotannon piir issl,
myiihemmin ehki kotita-
louksissakin. Vaikka kiyttd-
mahdollisuuksien luettelo
onkin pitki, ei de kiiytinndn
sovellutukseen ole yhtd suora
ia itsestiin selvi kuin se on
ollur perinteisen puhelimen
kohdalla. Markkinasovellu-
tusten vaatimukset tulevat
olemaan korkcat. Eri asiak-
kailla on varsin vaihrelevia
tarpeita, jotka riippuvat or-
ganisaatiosta, henkiliikun-
nasta ia aikaisemmista/
samanaikaisisra investoin-
neista tuottavuutta kohoma-
vaan tckniikkaan. Markkina-

. -rientoitumisen vaatimukset
\ -orostu"at, koska teleyrityk-

set eivit voi enii laskea toi-
mivansa yksin tihin asti hy-
vio rajatulla alueella - tcle-
kommunikaadon sektoril la.

( il Myiis niissi tapauksissa,
''' 

roissa lainslidint6 antaa
muodollisen yksinoikeuden
- siti seuraavine vclvolli-
suuksineen - tekniikka tuo
kasvavan kilpailun puhclin-
lairoksen tarjoamille toimin-
noille vaihtoehtoisista ratkai-
suista.

Eris esimerkki on halvem-
man muistikapasiteetin saan-
ti, ioka osittain voi korvata/
kilpailla datasiinoratkaisujen
kanssa. Toinen esimerkki
ovat tietokoneisiin tai p?iiit-
te isiin sijoitetut toiminnot,
jotka osittain voivat korvata/
kilpailla televcrkon keskusten
toimintoien kanssa.

Vaikka vallitsevassa lain-
sdldiinn6ssii ei ole otettu
huomioon suoraa kilpailua

"yritys yritysti vastaan".
joutuvat " puhelinlaitoksct
viiistimlttd kovaan epiisuo-
raan ki-$ailuun "ratkaisu rat-
kaisua vastaan". Tiimi. aser-
taa suuria vaatimuksia mark-
kinaorientoituneelle teknii-
kan, tydskcntclytavan ja asia-
kaskontaktin valinnalle.

Ruotsin telelaitoksen
lihtiikohdat

Ruotsalaiset yritykset - ja
niin ollcn myds telclaitos -
ovat hyvin riippuvaisia ulko-
maiden tekoiikan ia markki-
noiden kehityksestd. Enem-
min kuin puolet Ruorsin tc-
ollisuustuotannosta mcnee
vienti in. tuontikilpailu vall it-
sec kotimarkkinoilla. Monilla
suuryrityksilld on yli puolct

TV-kuva
Dokumenrri
Teksti
Data
(Puhe)

toiminnastaan Ruotsin ulko-
puolella, Siksi on luonnoll is-
ta, - ia vilttimitiintii - etti
telelaitos iatkuvasti vertaa
palveluja ia hintoia tarjotak-
seen ratkaisuja, iotka ovat
kilpailukykyisii my6s kan-
sainvllisessi vertailussa.

USA:n ja Kanadan kehitys
on luonnollinen vcrtailukoh-
de sek{ asiakkaillc ette rele-
laitokselle. Vaikka mittakaa-
vat, olosuhteet ia yritykser
etoavat huomattavasti. ovat
puhelintihcys ia muut puhe-
linalan kchitysti kuvaavat
suureet paljolti yhtenevit.

Ne vertailut, jotka tehtiin
70-luvun loppupuolella,
osoittivat, ettd Ruotsin tele-
laitos piti hyvin puoliaan va-
kiintuneil la aloil la. Puhelin-
tiheys oli samalla tai korke-
ammalla tasolla ja tariffit hal-

Kotitalous Yritys

vcmmat. Aloitettu panosrus
digitaaliseen ohjelmaohjat-
tuun tekniikkaan sekii yleisis-
si kcskuksissa (AXE) ettd ti-
laajavaihteissa (kanadalaisella
lisenssilH tchtyii) antoi tck-
niset edellytykset laineiston
uusimisecn.

Amerikkalaisen lainsii-
'dinndn kankeudet olivat
mm. johtaneet siihen, cttd
USA iIi ialkeen digitalisoin-
nissa verrattuna Kanadaan.
'Ruotsiin ja monccn curoop-
palaiseen maahan. Teme pe-
tec myds uusiin radio- ja
tekstikommu oikaatiojiirj es-
telmiin. Samanaikaisesri t ie-
tokoneiden kiyttin yleisyys
USA:ssa yhdessii pditelaittei-
den ja kaukoli ikenteen mark-
kinoiden liberalisoinnin

.+

. kotitalouksien kehityksen voidaan olctraa alkavan TY-vastaanotti-
misra fia mycis puhclimista) ja mencvin kohti dokumenttia, tekstii,
dataa
r yritystcn kehirykscn voidaan oletraa alkavan datapiiiitteisti ja kehit-
tyviin kohti tckstin-, dokumcntrien- ja kuvansiirronvaatimukiia

Er u rivi n m i eh iii. Vasem mal ta
kaupunginjohtaja lzrs
Ldnnqvist, m aaneuvos Folke
lYoival i n, vuori ne u vos M attti
Hama, yliiohtaja Pekka Rekolz
ja toim itusjohtaja Arno
Tanhuzapiii.
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Tiecion ja
pdtevyyden
tasolle
suuret
vaatimukset

kanssa on mahdoll isranur
osittain uuden rekniikan ja
uudet osamarkkinar. Vaikka-
kin paljon ti isti oli suunnattu
erityisesti amerikkalaisten
ongelmien ratkaisuun, esim.
kehitysti ehkiissyr rajanveto
"voice-non-voice" -palvelu-
icn vil i l la, kehitys oo sisiltd-
nyt myds kansainvilisesti
merkittdvii piirteir?i.

Io se tosiasia, ettd yhi use-
ammat voimakkaasti kehitty-
vd,t yritykset, jotka toimivat
tietojenkisittely-, tckstinke-
sittely- 0a itl.iv) aloilla, alka-
vat suoraan kilpailla AT &
T:n ja muiden puhelinlaitos-
ten kanssa, oli mcrkki siitl,
etti teoreettisct kdsittect. ku-
ten "Tclematiikka" tai
"Compunications", olisivat
saamassa klytiinndn markki-
nascuraamuksia. Timd kivi
oopeammassa tahdissa kuin
digitaalisen verkon rakenra-
minen kotitalouksien ia yri-
tystcn pitkentihtiyksen tar-
pcisiin.

cen ulkopuolcllc. Tdmii e i
koske ainoastaan rajoirettuja
tytintekij iryhmiii esim.
AXE-jiirjestelmiin kiiytt6hen-
kilOkuntaa, joka on suoraan
verrattavissa suuren tictoien-
kisitrclyji ir jescelmin kiiytri i-
henkil i ikuniaan vaan
myiis markkinatuntemusta ja
niin vdhitellen melkeinpii
koko hcnkil i ikuntaa.

Ruotsi valitsee tiensi

Voidaan tunnisraa ainakin
kolme pidperiaatetra
l. "Monopolisuoja" alueel-
l isten ia tuwall isuuspoli itt is-
ten pllmiidrien pohjalta
(Vaikeaa/mahdotonta saada
poli itt ista hyviksynrii, rus-
kin toteutettivissa maassa,
jossa on avoin markkinata-
lous. Jatkuvilta markkina-
yhteyksiltd suojaam inen sisd.l-
t i i  selvid riskejd paroutumis-
vaikutuksisra. Viisrimdrr6-
mdr muutokset tulevat l i ian
mycihddn, tulevat kalliim-
rniksi/ruskallisemmiksi vcr-
rattuna jatkuvaan muuotau-
tumiscen tekniikan ja mark-
kinoiden uusiin chtoihin.)
2. "lohtoyhriii" ts. verkon-
rakenmja, mahdollisesti yh-
distenynl vahvistettuun ver-
koston monopolisuojaan.

(Kallis/riskialtis, ei ainoas-
taan telelaitoksen taloudelle
ja henkiltikunnalle. vaan
myiis kansantaloudelliscsti.
Telelaitos investoi vuosittain
noin 4 Mrd kruunua. joka
vastaa noin l/6 koko maan
teollisista invcstoioneista,
kustannemaviksi ilman val-
tion lisdrahoitusra. Suoran
kontaktin puurtuminen asi-
akkaisiin sisdltli riskcjl by-
rokradsoiturniseki /virhepa-
nosrukseksi sekl samalla kal-
liita seuraamuksia asiakkail-
le, muille valmistajille ja ve-
ronmaksajille.)
3. "Palvcluyrirys" ts. aktiivi-
nen osallistuminen markki-
noilla, jonka perusteella ak-
ti iviscsti sopcudutaan uusiin
teknisiin/markkinoiden luo-
miin ehtoihin.

Trulukko 4

TELELAITOS TULEE YHA LAHEMMAS ASIAKASTA

Taulukko 3,

YRITYSSEKTORIN KAYTTOVO IM IA

. ruotaonossa on pitk:iaikaisena tcndcnssini lykiti varastointia ( =
pCiioman sidontaa) taaksepdin quotantokctiussa
r ioustavampi tuotanroteknologia; nopeampi fyysinen kulieus yh-
dessd sopivan informaariojirjestelmiin kanssa voi vihenriii pddoman
sitoutumista/kohottaa tuottavuurra huomattavasri cnemmin kuin
tclcjiirjestelmit maksavat (kalliiden mutta rehokkaiden ratkaisuien
mrrkkinat kasvavat)
. konttoreissa ja palveluelinkeinoissa on vasraavia kiyttiivoimia/pyr-
kimys tydntid varasron ylliipito / paivitys "teaksepiin " tietokantoihin
kalliin kiisikiisitrclyn siiasra
. tiyden tchon saamiseksi oo kuitcnkin myos elinkeinoeliimii riippu-
vainen yleiscstii kchityksesti ts. mahdollisuudesta intcgroida eteen-
piin kohti asiakasra (kotitaloutta)

VEST AB ja siihcn kuuluva
yritysryhmii on niihtdvi osana
Telelaitoskonsernia. Telelai-
toksen johdolla ja halliruksel-
la on ndin ollen vastuu siitd,
etti. niiin kootut resurssit kiy-
tctiin mahdollisimman te-
hokkaasd.

Telelaitoksen tariontq
tehostuu

Asiakastapaamisia
r keskusteluja asiakkaan tarpeista r
Telespesialistien ia telehoitajien koulutus
r telelaitos kouluttaa henkilokuntaa asiakasyrityksissd
e yksi henkil6 televastuullinen yrityksessd
Telejohto
. l isdmyynti  asiakkaan luona vianpoistamiseksi
Phone Power
.yritysanalyysiidrkev6iintelekommunikaationkeytt6on (
"Opus"
. markkinatutkimukset enemmiin suuntautuneena asiakkaan on-
gelmiin kuin md6riteltyihin telekommunikaatiotarpeisiin
Asia ka sid rjeste I md ke h itys
Koel6riestelmdt esim.
- KontorE5
- viittauspalvelutietokoneet (Fors6kringskassan. Tukholmal

Ei ollut enii realistista jat-
kaa ainoasraan jonkun etuki-
teen tehdyn pitkiintihtiyk-
sen suunnitelrnan mukaan,
iossa uutta tekniikkaa tuo-
daan vcrkkoon korvaamaan
scn vanhentuneita osia tai
joidenkin kirianpidollisten
poistcperiaarteiden mukai-
sesti. Puutteellinen sopeutu-
mincn markkinaedellytyksiin
- m'rkaan lukien mahdolli-
suus vaihtoehtoisiin pddterat-
kaisu:tiin - sisilsi sclvii ris-
keji vdiriin tuotro/rahoitus-
mahdollisuuksiin tai riskcjii
virheinvestointcihin hytldyn-
temet*i jilneisiin vcrkkoi-
hin.

Toinen ilmeinen seuraus
oli, ette puhelinlaitolcsillc
asctcttavat kilpailuvaatimuk-
set muistuttavat yhi. cnem-
mIn sellaisten yritysten vaati-
muksia, joidcn katsottiin ai-
kaisemmin kuuluvan tclcalu-

Valtiop?iiv?it otti kantaa

Ruotsin valtiopiivlt milrit-
tcli pddttiksellliin tclcpoliitti-
set suuntaviivat 1980-luvulle
pari vuotta sitten.

PIIt i is vahvistaa Ruorsin
telclaitoksen yleisvasruun ke-

hittdi ja pysyttlii yhteiskun-
nallistaloudellisesti oikea tc-
leinfrastruktuuri. Tdme sisdl-
tii seo, ettii telclaitoksella on
kokonaisvastuu kaikesta pu-
heenvilityksesti ihmisten vd-
lilla koko rnaassa. Telelaitok-
sen tehrivini on dyttii sekii
yritys- etti kotitaloussektorin
telekommunikaatiotarpeet.
Kyseesccn tulee kuitenkin sa-
nao perustavan tekniikan ia
yhteisen seke yleisesti saavu-
tcttavissa olevan laittciston
hwiksikiyttd kutcn on asian-
laita nykyisissi tclc- ja radio-
verkoissa.

Valtiopiivicn pidriis sisiil-
t'li myiis seo, ette kaikki toi-
minta, joka on ulkopuolella
peruspalvcluja (puhelin, tc-
lex) on kilpailun alaista erilli-
sen selvityksen asettamicn
vaarimusrcn puitteissa. TdmI
koskee myiis yleisten verkko-
ien yllepitoa.

Valtiopiiivien peetds seetee
myiis telelaitoksen tyOmuo-
doista. Uusi holding-yhtiii,
TELEINVEST AB, muodos-
retaan yhreniistlmidn tytir-
ja muidcn yhti i i idcn toimin-
taa kilpailtavil la alucil la. TE-
LEINVEST AB antaa myiis
mahdoll isuudet ulkoPuoli-
seen rahoituksccn. TELEIN'

Puhelinverkoa lairccisto on
tarkoitus digiralisoida nope-
asti yrityssektorin tarpei
a,iatcllen. Tiimd sisdltid mr\..
digitaalisten vaihteiden hy-
viksikiytdn yleisii digiraali-
sia kcskuksia tiydcntiivini
vcrkon komponentteina.

Pohjoismaisen dataverkon
ja fiLEPAK-palvelun lisiiksi
avltea:o uusi patenttikyt-
kentiverkko vuonna 1984.
Laajakaistaisten yhteyksien
tarvc tyydytetdln ositcain cu-
rooppalaisclla EUTELSAT-
iiricstelmdlli, osittain IN-
TELSAT-jiirjesrclmilli ia
osittain TELE-X-iiricstclmil-
lii tai sen mahdollisilla seu-
rrajilla.

Ruotsin telelairos on myiis
aloittamassa kaapeli-TV-ver-
kon rakentamista 2!0 paikka-

L2
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kunnalle, joissa on asukkaita
vli 4 ooo. Rakentamisessa on
tarkoitus kdyttll vdokaapc-
leita, joita on jo kokeilru
suurkaupunkien verkoissa.

Painopiste yrityksille tar-
jottavissa palveluissa on yrl-
tysten tarpeilla ornan tuotta-
vuutcnsa kohottamiseksi. TI-
mi merkitsee mm. ctti digi-
taalisia vaihtcita kiytet?iin
dataliikcnreen vllitykeen ia

ettl picnille ja, kcskisuurille
yrityksillc ann6raan pitkellc
kehittyneitd v.arihdcpalvcluja
digitaalisilla osarvaihteilla.

Io kiyrdssii rolevien poh-
joismaiscn aunopuhelinvcr-
kon (NMT) ia automaattisen
ajoncuvohaun llisiksi tclelai-
toksella on tadkoirus myiis
tuoda markkimoillc MOBI-
TEX-iirjesrelmli, jolla on
mahdollisra siinrii tckstia ja

puhetra aioneuvoihin. Ko-
keilut on myds aloitemu ns.
"ilni-postilaatikosta", ioka
mahdollistaa puhevicsden
vilittimisen, myrihemmin
ehki.myiis'teksdviestien.

DATAVISIONin (vide-
otex) yhtcydcssi on telelaitos
luopunut aikaisemmasta yk-
sinoikeudestaan modeemei-
hin (aina I 200 bit/s asti) tar-
koituksenaan helpottaa hal-
vempien piitelaitteiden,
joissa on sisdiinrakennettu
modecmi. rakenramista.

Tekniikan rmuutos asettaa

suuria vaatimuksia tiedon ja
pitevyyden rasolle seki tele-
laitoksen sisiillii etti seo ulko.
puolella. t

Telelaitos on myds aloitta-
nut uusimuotoiset kurssit yri-
tysten televastuullisillc ia vi-
l i tt i j i l le. TELEINVEST
AB:ssa aloitcraan uusi kon-
sultt ipalvelu, ioka on tarkoi-
tettu asiakkaiden erityistar-
peita varten.

Markkinat asettavat myds
uusia vaatimuksia telelairok-
sen organisaarol/e, jossa ol-
laan menossa pitkalte vietyyn
deseotralisointiin seki tulos-
vastuun delcgointi in. Paikal-
l isclla rasolla jdrjestelmdmyy-
jet tulevat tiyde ntimiin
asiakaspalvelua perusorgani-
saatiossa.

Suuremmille maankatta-
ville / maailmanlaajuisille yri-
tyksille tarjotaan tclelaitok-
sesta erityisti. asiakasvastuul-
lista (account cxecutive) sekii
erityisti huoltosopimusta, io-
ka kattaa yrityksen kokonai-
suudcssaan. Telelaitoksen
piiikonttorissa vahvistetaan
markkinointia uudella orga-
nisaatiolla, ioka on suuntau-
tunut tiettyyn markkina-alu-
eeseen ia ioka antaa suurem-
mat mahdollisuudct yhte-
niistii toimintaa aikaiscm-
min crillisilli tekniikan aloil-
[2.

Edustava Iuchzllintoralo on
Ahvenaamaan hallinnon ja
kulnuu ri n kcsku s. Arkkitchti
Helmer Srcnrosin piinimii
rake n n u sk o ko n a i su us vih it tii n
ki yr rd d nsii Ah vc n a n m aa n
i tseh al I i o n o n pii i vii n ii
9.6. 1978.
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" Uud e n tek niiken leskcvat reaalihin n a t avaava r u usia l!*iytriielueita
hzllinnon, jakclun jz ruorznnon piirissi ja.mydhcmmiin chki
koritalouksissakin ", anioi doscntti Benil Thorngrcn.
Puheeniohtaian paikalla tckninen johtaia Kurt Bcrndrwn.


