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ratan vanhempainyhdistys" CxO mentor sem-
paunelee tietohallinto- ja yritysiohtoväkeä eri tee-

moilla tiuhahkosti. Aiheet vaihtelevat. Kun Ineon
Reiio Seppänen oli päättänyt Finlandia-talon
tapahtuman puheenvuoronsa perustiedon eli
masterdatan hoivaamisesta, putosi saliin harvi-

neislqatuiner hi§aisuus. Juuri kukaan ei osannut kysyä oikein
mitään. ,kliksi?

Siksi, että nyt kun tiedonvarjelun perusteista on vihdoin
alem: puhua, koko käsitteistöä on puitu lähinnä yhtenä mas-

siidsena möyk§mä. Mutta kuten elämässä yleensä ja täIlä it-
olsalla erityisesti, paholainen asuu yksityiskohdissa. Ja tällä-
Fin haaralla niitä riittää. Jos, la kun, Seppästä on uskominen.
Qs ihrn selvää, että perustiedosta pitää huolehtia. Niinpä tie-
dmvartiioiden varusväki tuokin koko alalle taas uuden mer-
kittävän fragmentin, ioka seuraavat kymmenen vuotta on
vain siihen vihkiytyneen munkkikuoron latinaa.

Tietopääoma lisää tuskapääomaa.

-I 
ätä mutkikkuuden teemaa sivusi myös Yriö Benson.

- I -Valtion it-johtajuudesta sapatoiva mies on vaihteeksi
I puolustusministeriön erityistehtävissä. Hän vertaili

meinitussa konventissa it1 laivan- ja talonrakennuksen histo-
riaa. Taloia on tehty vähintään 5 000, laivoja ainakin 2000
muma it-varustuksia surkeat 50 vuotta. Jos tästä iotakin evo-
h:uriota johtaisi, niin Kansallinen terveysarkisto valmistuu
noin kolmannen jumalan virkakaudella ny§isestä lukien.

Jos hWin sattuu.

- 
ermikaveri käviyhtenä iltana HP:Ila §lässä. Kuuma

\ peruna toimittajatapaamisessa olivat iätin monituiset
U ny«iaytkeet vähän kaikille, tirkisteltävinä muun muas-
sa yhtiön omaa käyttöjärjestelmää syövät taulutietokoneet.

Seuraavana aamuna luettiin silmät tapilla uutisia maail-
malta. §7ebOS lahtipenkkiin, koko pc-toimi vähän arvoituk-
selliseen välitilaan.

Niin muuttuu maailma, koska apteekkari-Leksalla on
muualaiset menesrystropit takataskussansa' Jos on.

Vain kerran aiemmin on yhtä merkittävä muuto§ it-alalla
tehty tätäkin nopeammin. gOluvun alussa surmankiertee-
seen ajautuneen IBM:n ruoriin hankittu Lou Gerstner
hommautti alkoholin takaisin yhtiön suihkujetteihin erään

valilaskun aikana. Tirlokset ovat kaikkien tiedossa, ja niitä
HP:kin nyt apinoi. Jetit tosin taidettiin myydä Carly Fiori-
nan jättövanassa.

Mutta onhan talossa näyttöä saksalaisen johdon onnistu-
misesta, vähän aikaa. Eckhard Pfeiffer teki Compaqista pc-
jåtriläisen hintasodalla, joka aikanaan suisti sen HP:n syllin.

Devil lives
in detailsj'


