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Kalkınmada yenilikçi topluma Finlandiya örneği (*)

Bilgi, ekonomik ve toplumsal gelişmenin “itici gücü” 
olarak kabul edilebilir mi? Bilgi teknolojilerinin de 
gelişimiyle, bir ülkenin rekabetçiliği ve verimliliğini 
artırarak, sürdürülebilir bir kalkınmaya erişmek, bilgi 
ekonomisi ile olası görülüyor. Finlandiya örneğinde, 
merkezde değil çevrede yer alan küçük bir ülkenin, 
doğal kaynaklara dayalı bir ekonomiden “bilgi 
ekonomisine” dönüşebilmesi, bilgi teknolojilerine, 
eğitime ve araştırmaya yatırım yapılmasını 
gerekçelendirmektedir. Finlandiya, 2005’li yıllarda “en 
rekabetçi ekonomi” olma özelliğini sürdürmüş; ABD 
ikinci, İsveç, Danimarka ve Tayvan ve Singapur onu 
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izlemiştir (World Economic Forum, 2005). 
Makroekonomik düzeyde iyi yönetilmesi ve 
kamu kurumlarının kalitesini değerlendiren 
ölçütlere göre yüksek puan alması, ayrıca 
özel kesimin yeni teknolojilere uyarlanma 
ve yenilik kültürünü destekleme eğilimi 
de yüksek görülmektedir (Dünya 
Ekonomik Forumu Küresel 
Rekabetçilik Programı 
Lopez-Claros, 2006: 31).
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Finlandiya’nın değişim altyapısı
Finlandiya’da değişim için, ekonomik yatırımlar, eğitim, yenilikçilik ve bilgi 
teknolojilerine yapılan yatırımlar vurgulanmaktadır. Telekomünikasyon 
piyasasının serbestleşmesi ve rekabetin gelişimi, sanayi politikalarında 
“Araştırma-Geliştirme” (Ar-Ge) desteği, kamu yönetiminin önemli roller 
üstlenmesi de söz konusudur. “Gelecek için buluşları” içeren yenilikçilik 
sisteminin, kamu-özel kesim ortaklığı, iyi kamu yönetimi, özel kesim-
üniversite ve araştırma kurumları arasında uyum ve yoğun iletişime dayalıdır. 
Ar-Ge odaklı ülke stratejisi için, “amaç odaklı ve eşitlikçi” eğitim sistemi 
oluşturulmuştur: Temel eğitim, herkesin hakkı ve ortak görevi olarak 
görülmektedir, yüksekokul tamamlayan nüfus yüzde 40 oran ile dünya 
ölçeğinde de üst düzeydedir. Bu gelişmelere karşın, “bilgi ekonomisinin 
gelişimi”, özel kesim katkısıyla sağlanmıştır. Başarının güvenceye alınabilmesi, 
geleneksel ve yenilikçi teknolojilerin bütünleşmesi ve işbirliğine gitmesini 
gerektirebilir.

“Sosyal devlet modeli” ve küresel rekabetin sürdürülebilmesi, ülkenin bir 
bütün olarak başarılarına bağlıdır. Geleneksel sanayiler ile kamu ve özel kesim 
hizmetlerinde daha etkin teknoloji kullanımı sorunu, hızla yaşlanan nüfus gibi 
sorunlar çözüm beklemektedir. “Ekonominin esnekliği”, küreselleşmenin 
risklerine karşı belirli konularda uzmanlaşma, sürekli yeniden yapılanma 
sorunlarına yanıt verebilen “etkili bir eğitim sistemi oluşturulması”, 
verimlilik, uyum sistemi ve vizyonu, bilgi stratejileri geliştirilmesi 
gerekmektedir. Özellikle, yüksek öğrenime katılımı, bilgi ve teknik 

yeteneklerin artırımı önemlidir. Böylelikle, 
Ar-Ge harcamaları yanında getirilerinden 
yararlanmak, yeniklikçilik sistemini 
desteklemek,“girişimcilikle” yeniliklerin ticari 
uygulamalara dönüşümünü sağlamak da 
stratejik olarak benimsenmiştir. Her ülkenin 
kendine özgü koşullarının bilincinde olması, 
geçmiş deneyimlerin yanı sıra; “geleceği 
görmek ve hazır olmak” önerilmektedir.

Finlandiya, Temmuz-Aralık 2006 döneminde 
AB Başkanlığı görevini yürütmüş ve üye 
ülkeler arasında “bilgi toplumu” açısından 
işbirliğini artırmaya yönelmiştir. Bunun, 
Avrupa çapında ve küresel tehditler içerdiğinin 
de farkındadır (Repo, 2006: 2). “Bilgi toplumu” 
karşılaştırmalarında yıllardır üst sıralarda 
yer alan Finlandiya’nın, özel ve kamu kesimi 
işbirliği alanında iyi sonuçlar sunarak örnek 
olabileceği alanlardan söz edilmektedir. Bilgi 
ve iletişim teknolojilerine (BİT= Information 
and Communication Technology: ICT) 
yatırım yapıldıkça, “üretkenlik, toplumsal 
kalkınma ve refah”a odaklanmanın da 
arttığı belirtilmektedir. BT kullanımı ve 
uygulamalarının artısı, yararlar getirmekle 
birlikte; “bilgi güvenliği sorunu” gibi, 
istenmeyen yan etkileri olabilir. Her yanımız 
bilgi ile sarmalanmışken; “açık toplumda” 
(open society), güveni (trust) oluşturmak ve 
korumak güç bir görev olarak durmaktadır. 
Finlandiya Bilgi Toplumu Geliştirme Merkezi 
(TIEKE), tarafsız (neutral) ve kazanç amacı 
gütmeyen kurum (non-profit organization) 
olarak, bilgi toplumunu geliştirmede, 
üyeleri ve diğer birimler arasında önemli 
bir ağbağ (network) oluşturma işlevi 
üstlenmekte; yenilikçi düşüncelerle 
katkılar, ürünler ve uygulamalar “teşvik” 
edilmekte, “Finlandiya’nın, gelecekte, 
Avrupa ve dünyada insanlar için daha iyi 
bilgi toplumu geliştirmede rol almak isteği” 
vurgulanmaktadır. 

Finlandiya Bilgi Toplumu Geliştirme Merkezi, 
karşılıklı işlerlik sistemlerini araştırmakta, 
farklı sistemlerin, toplumların ve ülkelerin 

karşılaştırması yapılmakta ve İnternet 
yapısında birlesen kurumsal ağlar modeli 
ile e-çözümler incelenmektedir (ICT Cluster 
Finland Review, 2006: 36). AB tarafından 
da desteklenen standartların gelişimi, bilgi 
toplamada yeni olasılıkları getirebilir. Ulusal 
ekonomi bilgi sistemleri ve e-faturalama gibi 
altyapı çalışmaları yanı sıra; vatandaşların 
BT becerilerine hitap eden “bilgisayar sürücü 
belgesi” gibi özellikler geliştirilmektedir.

Yeni bir model: Bilgi yönetimi
Finlandiya kamu yönetiminin yeni stratejisi, 
yerinden yönetim yerine daha merkezi 
bir modele geçiş uygulamasından, Maliye 
Bakanlığı’nda yer alan Devlet BT Yönetim 
Birimi sorumludur (Rissanen, 2006: 18): 
Sonuçlara dayalı yönetim, sıkı bir merkeziliği 
sağlamadığından, bilgi yönetimi yöntemi 
benimsenmektedir. Öncelikle, kamu yönetimi 
BT özel yasası planlandıysa da, hangi 
alanların düzenleneceğinin belirlenmesinde 
güçlük çekilmiştir. Kamu yönetiminin 
artık hemen her alanında uygulanan BT ve 
teknoloji alanında ilerleme hızlı olmaktadır 
ve kırtasiyeciliği artırabileceği ve kalkınmayı 
engelleyebileceğinden, düzenlemelerden 
kaçınılmaktadır. 
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Mevcut düzenlemeler, sistem uyumluluğu ve ortak arayüzler konusunda çeşitli 
ihale yöntemlerine izin vermektedir. Devlet malzeme kurumunun, tüm temel 
BT sistemlerinin satın alımlarını gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Böylelikle, 
veri yöneticileri hazır çözümleri edinip daha önemli işlevlerin geliştirilmesine 
odaklanabilir. Sistemler eskidikçe ve karmaşıklaştıkça, kapsamlı sistem 
geliştirme projelerine gereksinim duyulmaktadır. Merkezi çözümlerin, 
bakanlıklar ve kamu kurumlarının etkilerini yitireceği anlamına gelmediği; 
belirli ürünleri seçemeseler de, sistem geliştirmede işbirliği yapacakları 
vurgulanmaktadır (Rissanen, 2006: 19). Devlet BT Yönetim Birimi’nin oldukça 
küçük bir birim olarak kalması ve ortak çalışma gruplarını yönlendirmesi ve 
kararların uygulanmasını sağlaması planlanmaktadır. Uzmanlık bilgisi kamu 
yönetiminden toplanarak, çeşitli kamu kurumlarından gelen uzmanlardan 
oluşan çalışma gruplarıyla sistem belirleme projeleri yürütülmektedir. 
Finlandiya’da mevcut yasal düzenlemelerin ve bilgi yönetiminin yeterliliğinin ya 
da ayrı bir kamu BT yasasının gerekip gerekmediğinin zamanla belli olacağı, 
ayrıca bir diğer güçlü yönlendirme mekanizmasının “bütçe denetimi” olduğu 
belirtilmektedir (Rissanen, 2006: 19). Aşağıdaki çizim, kamunun eylem planının 
yıllara göre gelişimini göstermektedir:

Yenilikçi Avrupa’ya Finlandiya’nın yaklaşımı

Finlandiya’da “sistemli araştırma”, hükümete ve çeşitli bakanlıklara yardımcı 
olan Bilim ve Teknoloji Politikası Kurulu’nca belirlenen ilkelerle gelişmektedir. 
Başbakan başkanlığındaki bu Kurul, bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikasına 
ilişkin önemli konuları ele alır. Nitelikli eğitim ve araştırmaya yatırım yapılması, 
önceliklerin belirlenmesi, ulusal ve uluslararası profilin oluşturulması, seçici 
ve ileriye dönük karar alınması amaçlanır. 

Avrupa Konseyi, 2002 Barselona toplantısında, 
üye devletlerin 2010 yılına dek, Ar-Ge’ye 
Gayrısafi Milli Hasıla’dan (GSMH) yüzde 3 
pay ayrılır olmasını öngörmüştür. Finlandiya, 
2005’te yüzde 3.52 pay ayırmıştır. 

Finlandiya Bilim ve Teknoloji Politikası 
Kurulu, uluslar arası rekabetçi bilim ve 
teknoloji kümeleri ve uzmanlık merkezleri 
oluşumu ve gelişimi için bir ulusal strateji 
hazırlamaktadır. Hizmet üretiminde yenilik 
için, veri ve bilgi kullanımına yatırım 
yapılmaktadır. Bilgi toplumu gelişimi de 
stratejik bir amaç olarak benimsenmiş 
ve 2003’te “yatay Bilgi Toplumu Politikası 
Programı” başlatılmıştır. Yine Başbakanın 
başkanlık ettiği, geniş tabanlı bir Ulusal 
Bilgi Toplumu Kurulu oluşturulmuş, gerekli 
önlemlerin alınması, diyalog ve işbirliğinin 
gelişimine odaklanılmıştır: Kamu yönetiminde 
BT yönetiminde yapısal yenilenme, vatandasın 
erişimine geniş bant bağlantıların açılması gibi 
çalışmalar yapılmıştır. Ulusal Bilgi Toplumu 
Stratejisi, 2015 yılını hedeflemekte, hizmet 
sunumun gelişimi, beceri gelişimi ile daha 
yenilikçi, insana odaklı ve rekabetçi bir ülke 
olmaya çaba gösterilmektedir. 2010 e-Avrupa 
programı doğrultusunda, bilgi toplumu ve 
yeni gündelik yaşantı (her yerde hazır ve nazır 
toplum: ubiquitous society) incelenmekte; özel 
ve kamu kesimi işbirliği (networked business 
and government) konusu ile Avrupa yenilik 
sistemi için “Avrupa Laboratuar işbirliği” 
tartışılmaktadır. Ar-Ge yatırımları ve bilgi 
teknolojisinin daha geniş kullanımı ortak 
sorun olup bilgi toplumu gelişimi için “ulusal, 
Avrupa düzeyi ve dünya çapında işbirliği” ise 
öncelik konumundadır.

Çalışma yaşantısında “süper 
üretkenlik”

“BT ve Finlandiya’da Üretkenlik” Raporu’nda, 
BT uygulamalarının toplumun üretkenliğini 
artırdığı, vatandaş, işgücü piyasası, eğitim, 
araştırma, ürün geliştirme, toplumsal 

gönenç ve kamu sağlığı hizmetleri açısından 
katkıları belirtilmektedir. Tüm vatandaşların 
erişimine açık bir teknik altyapı ile e-ticaret 
ve e-yönetişim gibi olanaklar, küresel, 
ulusal, bölgesel, toplumsal ve bireysel açıdan 
üretkenliği etkilemekte, çalışma yaşantısının 
gelişimi olası görülmektedir.

Silikon Vadisi, Singapur ve Suomi (Finlandiya) 
karşılaştırması yapan bir “küresel bilgi 
toplumu” raporunda (Markkula, 2006: 6’da 
Pekka Himanen), Finlandiya modelinin 
özünde, devingen bilgi ekonomisi ile sosyal 
devleti bağlayan ‘“erdemli bir döngüden” söz 
edilmektedir: Ekonomik büyüme sayesinde 
sosyal devlet, mali olarak desteklenmektedir. 
Kalkınmanın anahtar kavramları ise; 
ağdüzeni örgütler (networked organizations) 
ve yenilikçiliğe dayalı üretkenlikte artıştır. 
Sosyal devlet anlayışı, kalkınmayı daha 
eşitlikçi ve güvenli kılmakta, ücretsiz, herkese 
açık, nitelikli kamu eğitimi, her bir kişinin 
becerilerini geliştirmede benzer fırsatlar 
sağlamaktadır. Küreselleşme karsısında 
seçenekleri belirlemek, kurumlar ve 
uluslar için güç kararları alabilmek, örneğin 
yenilikçilik ve gelişmenin önünde gidebilmek 
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gerekmektedir. 
Finlandiya’nın, “ülkeyi 
dünyanın en iyi yenilikçi 
ortamına kavuşturmak” 
yönünde aldığı kararın 
uygulanmasıyla ön 
koşulların sağlanacağı 
ileri sürülmektedir. Uzun 
dönem yatırım ve yapısal 
değişimin güçlüğü, 
toplumun en üst düzey 

karar alma sisteminde, yenilikçiliği teşvik eden kurumsal düzenlemelerle 
asılmaya çalışılmaktadır (Markkula, 2006: 7):

1. Parlamentonun 17 üyesinden oluşan “Geleceği Öngörme Komitesi” 
(Committee for the Future),
2. Başbakan başkanlığındaki Bilim ve Teknoloji Politikası Kurulu ile
3. Bilgi Toplumu Kurulu (çeşitli bakanlar ve üniversite, sanayi, sendika 
temsilcilerinden oluşur).

Bu organlar, bilgi oluşumunda bir ağ gibi işlev görür. Bilgi sermayesi, 
üretkenlik artısı ve sürdürülebilir başarıda gerekli olurken; toplumda ussallığın 
yanı sıra “değerler (values) ve duygusal zekâ (emotional intelligence)” 
konusunun vurgulanmasıyla gelişeceği öngörülmektedir. BT destekli yöntemler 
ve yeni çalışma kültürü üretkenlik ve kazanç artısı için “temel kalkınma eğilimi” 
durumuna gelmekte, uluslararasılaşma ile “değer zincirleri etkinlikleri ve 
değer ağları” yapısıyla, destek hizmetleri ve diğer birçok etkinlik sağlanmasında 
kurum dışı kaynaklara (outsourcing) başvurulmaktadır. BT’nin kurumsal 
süreçleri geliştirildiğinde üretkenliği artırdığı bulgulanmaktadır. Finlandiya’nın 
amaca yönelik teknoloji gelişiminde girdi miktarı ve niteliği açısından rekabet 
edebilir bir başarı sağlasa da; yeni teknoloji geliştirmedeki başarıyı, kullanımda 
gösteremediği belirtilmektedir.
Bilgi sermayesinin çalışma ortamında kullanımı, sistemli mesleki gelişim, 
toplum ve bireylerin öz-yenileme yeteneği, devingen süreç yönetimi, teknolojinin 
en iyi ve ekonomik kullanımıyla yüksek üretkenliğin baslıca alanlarda 
önkoşullarının yerine getirilmesi, ulusal basarı için gerekli görülmektedir. 
Bilginin sayısallaşması ve ağların yaygın kullanımıyla “küresel çalımsa 
kültürüne” değişim olanaklı görülmektedir. Bireysel ve toplumsal başarı, 
etkili bilgi yönetimi ve uzun dönem mesleki uzmanlık artısına bağlanmaktadır. 
Ülke rekabetçiliği ve üretkenliğinin artırılması için, şöyle bir çalışma kültürü 
geliştirilmesi hedeflenmektedir (Markkula 2006: 7):

1. Birlikte çalışma kültürü, 2. Üretkenliği etkileyen teknolojilerin etkili 
kullanımı, 3. İş süreçleri ve süreç yöntemleri, 4. Yenilikçilik, kurumların 
kendilerini yenileme (self-renewal), kurumsal ve yönetsel öngörü kapasitesi.
“Öğrenme kahvehane atölyeleri” (learning café workshops) tarzında araştırma 
yöntemiyle yapılan çalışmalarda, “süper üretkenlik ve değişim ajanları” 

konusunda, yaratıcılığın desteklenmesi 
davranışlarının ve değişim iradesinin anlamı 
üzerinde durulmuştur (Markkula, 2006: 7):
“Finlandiya’nın bilgi toplumu için dünyaya 
örnek bir uygulama laboratuarı, bir yaratıcılık 
merkezi olması; yeni, çok yönlü, BT tabanlı 
hizmet-kavram ve uygulamaları özellikle 
istihdam gelişimi, eğitim, gönenç, kültür ve 
kamu yönetimi alanında dünyaya yayması 
gerekir” görüsü 
savunulmaktadır. 
Kamu yöneticileri 
için verilen mesaj, 
üretkenlik ve 
psikolojik iyi 
olma durumun 
bütünleştirilmesi, 
değerlerin, bilmek 
ve başarmak isteği, 
toplumsallık, 
hoşgörü gibi 
olumlu tutumlarla 
oluşturulması, 
rekabet dürtüsünün, 
müzik ve sporun 
ötesinde, ülke 
için bireysel ve 
ulusal bir kaynağa 
dönüştürülmesi 
yönündedir. Ayrıca, sürdürülebilir 
kalkınmanın, daha geniş bir çerçevede 
üretkenlik artısı ve çalışma yaşantısının 
daha diri tutulması gerekliliği bilinmektedir. 
Finlandiya’nın sahip olduğu bilgiyle, daha 
üst düzey üretkenliği oluşturabileceği 
umulmaktadır (Markkula, 2006: 8).

Sonuç yerine: Yenilik sisteminde 
kurumsal eşgüdüm
Finlandiya’da, bilinen lineer yenilik modeli 
yerine; temel bilimsel araştırmadan ürün 
ticarileştirilmesine tüm süreçlerin aynı 
anda işbirliğiyle desteklenmesi mantığının 
benimsendiği ve 1990’larda BT ile bilim ve 
teknoloji alanlarında gelişme kaydedildiği 
vurgulanmaktadır (Dahlman, Routti ve Yla-

Anttila, 2006: 9-10). Ulusal yenilik sisteminde 
önemli kamu aktörleri arasında, Bilim ve 
Teknoloji Politikası Kurulu özerk ve önemli 
bir yer tutmaktadır. Diğer birimler Eğitim 
Bakanlığı ya da Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na 
bağlıdır. Fin Ulusal Araştırma ve Kalkınma 
Fonu (Sitra) parlamentoya bağlıdır. Bir bütün 
olarak ilgili kurumlar ve süreçler aşağıdaki 
çizimde görülebilir:
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Her ülkenin kendine özgü koşullarında değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Yine de, diğer ülke kurum ve yapılarının farkında olunması; Türk kamu 
yönetimi ve kalkınma açısından bazı ipuçları sunabilir. Bilim ve teknoloji 
politikasına önem verilmesi, araştırma etkinliğinin “kalkınma” boyutuyla 
birlikte düşünülmesi ve anımsanması, ilgili kurum ve birimlerin motivasyonu 
açısından da katkı getirebilir. Nitekim, 2007-2013 dönemini kapsayan 
Dokuzuncu Kalkınma Planı (2006), değişimin çok boyutlu ve hızlı bir şekilde 
yaşandığı, rekabetin yoğunlaştığı ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde, 
Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla 
gerçekleştireceği dönüşümleri ortaya koyan temel politika belgesidir: 
“İstikrar içinde büyüme, daha adil gelir paylaşımı, küresel ölçekte 
rekabet gücü, bilgi toplumuna dönüşüm, AB’ye üyelik için uyum sürecinin 
tamamlanması” öngörülmektedir. Plan stratejisinde de, çeşitli öncelikler 
arasında; “Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi” ile “kamu hizmetlerinde 
kalite ve etkinliğin artırılması” sorunlarına ve çözüm arayışlarına da 
yer verilmektedir. Finlandiya örneğinin bu açıdan da dikkate alınması 
düşünülebilir.

(*) Bu yazının makale formatı için Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi Cilt 4• 
Sayı 1• 2009

http://www.bilisimdergisi.org/s148


