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KONEIDEN TOINEN TULEMINEN

Kuvitellaan, että jokin yritys toisi markki-
noille androidit, ihmisiä työntekijöinä täy-
dellisesti muistuttavat robotit. Ne osaisivat 
tehdä kaiken mitä ihmisetkin osaavat, jopa 
valmistaa lisää androideja. Mitä tapahtuisi 
kansantaloudelle ja hyvinvoinnille?

Työn tuottavuus ja tuotannon määrä läh-
tisivät voimakkaaseen kasvuun. Ihmistyön 
kysyntä ja palkat romahtaisivat. Kulutus, 
tulot ja varallisuus keskittyisivät androidi-
en sekä muun pääoman ja luonnonvarojen 
omistajille. Lopputuloksena olisi yltäkyl-
läisen rikas, mutta kovin epätasa-arvoinen 
yhteiskunta. Tulema olisi sama, vaikka 
olisikin joitakin tehtäviä, joita robotit eivät 
osaa. Ihmisten hakeutuminen näille aloille 
painaisi palkat minimiin. 

Tietotekniikan ja digitalisaation vaiku-
tuksia pitkään tutkineet Massachusetts In-
stitute of Technologyn (MIT) professorit 
Brynjolfsson ja McAfee väittävät tällaisen 
scifi-maailman toteutuvan nopeammin 
kuin osaamme odottaakaan. Se on seura-
usta Mooren laista, siitä että tietokoneiden 
laskentakapasiteetti kaksinkertaistuu puo-
lentoista vuoden välein.   

Tietokone keksittiin jo 70 vuotta sitten, 
pc:t tulivat markkinoille 30 vuotta sitten ja 
internet kaupallistettiin 20 vuotta sitten. 
Miksi ne mullistaisivat maailman vasta 
nyt? Siksi, että digitaaliteknologia on vasta 
nyt niin halpaa, että se on kaikkien ulottu-
villa. Tablettien laskentateho yltää samaan 
kuin miljoonia maksaneiden supertietoko-
neiden 10-15 vuotta sitten. Seuraavan kah-
den vuoden aikana koko maailman lasken-

takapasiteetti kasvaa enemmän kuin se on 
tähän mennessä kasvanut koko ihmiskun-
nan historian aikana. Kaikki informaatio 
digitoidaan mikä on digitoitavissa.   

Teknologian kehittyessä tekoälystä on 
tullut arkipäivää: tietokoneet ja robotit 
ovat oppineet kuuntelemaan ja puhumaan, 
tekemään lääketieteellisiä diagnooseja, 
voittamaan tietokilpailuja, ajamaan autoa 
ja jäljittelemään muitakin ihmisille tyypil-
lisiä älykkyyttä vaativia toimintoja. Lisäk-
si digitaalinen verkko, internet, yhdistää 
suurimman osan maailman ihmisistä. Yh-
dessä nämä kaksi tekijää ovat tärkeämpiä 
kuin mikään muu sitten teollisen vallan-
kumouksen. Koneiden toinen tuleminen 
luo siksi kasvua ja hyvinvointia vähintään 
yhtä paljon kuin ensimmäinenkin, James 
Wattin höyrykoneesta alkanut teollinen 
vallankumous.      

Kirjan alkuosa (luvut 1-6) on digitaali-
teknologian kehityksen ja vaikutusten ku-
vausta. Se on samalla voimakas kannanotto 
talouskasvun puolesta. Päinvastoin kuin 
jotkut väittävät, talouskasvun aika ei ole 
missään nimessä ohi. Kasvua pidättelee 
vain kykymme käsitellä kaikkia uusia ide-
oita riittävän nopeasti. 

Uuden idean myötä ideat eivät lisäänny 
vain yhdellä vaan moninkertaisesti, sillä se 
voidaan yhdistää jo keksittyihin ideoihin. 
Itseohjautuva auto on hyvä esimerkki. Las-
kentakapasiteetin eksponentiaalinen kas-
vu, digitaalisuus ja ideoiden kombinoita-
vuus ovat ne kolme tekijää, jotka muuttavat 
scifi-maailman arkipäivän todellisuudeksi.

Kirjansa keskiosassa (luvut 7-11) Bryn-
jolfsson ja McAfee kertovat, miten tämä 
kehitys näkyy jo nyt Yhdysvaltojen kansan-
taloudessa: työn tuottavuus kasvaa mutta 
työllisyys ei, keskipalkkaiset työpaikat 
katoavat ja tuloerot kasvavat erityisesti ja-
kauman yläpäässä. Eriarvoisuuden kasvu 
ei johdu verotuksesta eikä globalisaatiosta 
vaan siitä, että digitaalinen talous synnyttää 
supertähtiä - voittajia, jotka vievät kaiken. 
Kerran luotu digitaalinen tuote voidaan ni-
mittäin monistaa kaikille olemattomin mar-
ginaalikustannuksin, jolloin ensimmäisen 
kappaleen valmistaja saa kaiken katteen.

Kirjan loppuosa (luvut 12-15) keskittyy 
politiikkaan: mitä pitäisi tehdä, jotta hy-
vinvoinnin kasvu jakautuisi tasaisemmin? 
Yksittäisille ihmisille kirjoittajilla on yk-
sinkertainen, suhteelliseen etuun perus-

tuva neuvo: kannattaa keskittyä tehtäviin, 
joita robotit eivät osaa. Ne ovat hyviä rat-
kaisemaan ongelmia mutta eivät osaa valita 
mitä ongelmia ratkaista. Ideointi jää siksi 
ihmisille. Uudelle, ihmisten ja koneiden 
parhaat puolet yhdistävälle yrittäjyydelle 
on siksi kasvavaa kysyntää. Sitä on myös 
sellaisille tehtäville, jotka täydentävät hal-
poja tietokoneita ja informaation ylenpalt-
tista määrää.

Kirjoittajat jakavat politiikkasuositukset 
kahteen osaan. Lyhyen aikavälin neuvot 
ovat melko tavanomaisia, taloustieteen 
perusteista tuttuja: tietotekniikan parem-
pi hyödyntäminen koulutuksessa, startup-
yritysten, tutkimuksen ja kehittämisen 
tukeminen. Kaksi poikkeaa kuitenkin to-
tutuista: tekijänoikeuksia olisi heikennet-
tävä ja superrikkaita verotettava nykyistä 
ankarammin, jopa yli 70 prosentin margi-
naaliveroasteella. 

Pitkän aikavälin suositukset perustuvat 
työn merkitykseen ihmisille mutta jäävät 
epämääräisiksi: negatiivinen tulovero 
tarjoaisi kaikille perustulon ja säilyttäisi 
työllistymisen kannusteet, tekoälyä voi 
hyödyntää työpaikkojen luomiseen kol-
mannelle sektorille (esimerkiksi kotien 
majoituskapasiteettia ja kimppakyytejä 
tarjoamalla), mutta muilta osin heillä ei 
ole tarjota kuin vetoomus ”out-of-the-box” 
-ajattelun tarpeesta.

Niille, jotka ovat lukeneet Brynjolfsso-
nin ja McAfeen edellisen teoksen ”Race 
Against the Machine”, ei tämä kirja anna 
kovin paljon muuta uutta kuin mielenkiin-
toisia esimerkkejä, hyviä tarinoita ja hie-
man perusteellisempia analyysejä. Niille, 
jotka eivät ole heidän ajatuksiinsa aiemmin 
perehtyneet, sitä voi vahvasti suositella. 
Hyvin kirjoitettuna se on helppolukuinen 
eikä vaadi teknologian eikä taloustieteen 
tuntemusta. Omat kokemukset työelämästä 
ja digitaaliteknologian käyttäjänä antavat 
hyvän pohjan. 

Kirja pysäyttää ajattelemaan työn ja 
hyvin voinnin tulevaisuutta. Se havahdut-
taa myös ihmettelemään, kuinka kauas ja 
mistä syystä kerran digitaaliteknologian 
eturintamaan kuulut Suomi on pudonnut. 
Teollisuuspolitiikassa meillä pitäisikin nyt 
katsoa tulevaisuuteen eikä haikailla paluu-
ta menneeseen. Digitaalisuus ja robotiikka 
vievät nimittäin halpaan työvoimaan pe-
rustuvan kilpailuedun. 




