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VIEVÄTKÖ ROBOTIT KAIKKI 
TYÖT?

Kalifornialainen teknologian asiantuntija 
ja Silicon Valleyssä yrittäjänä toiminut 
Martin Ford on kirjoittanut kirjan ro-
botisaatiosta. Erityisesti hän pureutuu 
uusimpiin keksintöihin ja siihen, kuinka 
teknologinen kehitys voi muuttaa talou-
den rakenteita esimerkiksi koulutuksen, 
terveydenhuollon ja teknologian saroilla. 
Kirjan punaisena lankana on ajatus, että 
tekoäly ei syrjäytä pelkästään rutiinin-
omaista työtä, vaan myös korkeaa asian-
tuntija-ajattelua vaativien ammattiosaa-
jien kuten lääkärien työt ovat vaarassa. 
Massatyöttömyys on vain ajan kysymys 
– vai onko?

Ford on työskennellyt ohjelmoijana 
viimeiset 25 vuotta, ja työ teknologisen 
kehityksen keskipisteessä on tarjonnut 
hänelle poikkeuksellisen tietämyksen sen 
suunnista. Kirjassaan hän kuvaa mielen-
kiintoisella tavalla erilaisia keksintöjä, 
jotka voivat syrjäyttää kymmenien mil-
joonien ihmisten työpaikat. Industrial 
Perceptionin robotti syrjäyttää varas-
totyön, Momentum Machinesin laite 
valmistaa pikaruoan, Vision Roboticsin 
mustekalan näköinen kone kerää appel-
siinit puista, Quill-kirjoitusjärjestelmä 
kirjoittaa urheilu-uutiset, automatisoidut 

algoritmit korvaavat meklarit, IBM:n 
Watson diagnosoi sairauksia, MOOC-
verkkokurssiohjelma korvaa yliopisto-
opetuksen, ja verkkokaupat, 3D-tulosti-
met ja automatisoidut myyntiautomaatit 
syrjäyttävät vähittäiskaupan. 

Merkittävänä riskinä Ford pitää itse-
ohjautuvia autoja, joiden markkinoille 
tulo syrjäyttäisi lähtökohtaisesti kaikki 
auto- ja kuljetusalan työpaikat, mukaan 
lukien niiden henkilöiden, jotka työsken-
televät autokaupoissa, autokorjaamoissa 
ja autojen valmistuksessa. Lisäksi Big Da-
tan käyttöönotto ja pilvipalvelut voivat 
korvata analyyttista ajattelua vaativia 
ammatteja.  

Vaikka esimerkit ovat osin kärjistet-
tyjä, niin robotisaatio eittämättä tuho-
aa tulevaisuudessa muitakin töitä kuin 
pelkästään tavanomaisia teollisuuden 
työpaikkoja sekä toimisto- ja asiakas-
palvelutöitä. Teknologista kehitystä on 
tosin jarruttanut stagnaatio; aluksi tek-
nologinen kehitys kasvaa eksponentiaa-
lisesti, kunnes kehityksen tahti hidastuu 
huomattavasti. Hyvänä esimerkkinä tästä 
ovat lentokoneet ja autot. Se, miten tek-
ninen kehitys saadaan uudelle kasvu-
uralle, riippuu panostamisesta T&K:hon, 
taloudellisesta kannattavuudesta ja var-
sinkin fysiikan laista. Ford korostaakin, 
että hurjimmat scifi-kuvitelmat tekoälyn 
kehityksestä voivat viedä paljon aikaa tai 
jäädä kokonaan toteutumatta.

Kirjassa pohditaan robotisaation ai-
heuttamia haasteita korkeakouluope-
tukselle. Opiskelijat voivat jatkossa seu-
rata robottien pitämiä verkkokursseja, ja 
ohjelmistot tarkistavat esseitä ja tenttejä 
luennoitsijoiden sijasta. Valitettavasti 
koulutusta koskevat pohdinnat jäävät 
taloustieteilijän näkökulmasta melko 
pintapuoliseksi. Esimerkiksi koulutus-
politiikan haasteena on luoda sellaisia 
koulutusohjelmia, jotka valmistavat 
nuoria tulevaisuuden työpaikkojen tar-
peisiin. Toinen tärkeä tekijä on itse ope-
tuksen suunnittelu. Esimerkiksi jo nyt 
on havaittu, että opiskelijat saattavat 

käyttää käännösohjelmia kansainvälisten 
artikkeleiden referoimiseksi ja suomen-
tamiseksi, mikä on rinnastettavissa pla-
giointiin.

Kirjassa on myös heikkouksia. En-
simmäinen kompastuskivi on se, että 
kirjan lukujen tekstisisältö ei vas-
taa niiden otsikointia. Toiseksi For-
din pitkä lähdeluettelo sisältää vain 
vähän vertaisarvioituja artikkeleita. 
Työmarkkinoiden rakennemuutosta ja 
sen seurauksia on tutkittu taloustieteissä 
paljon, mutta Ford mainitsee kirjassaan 
pääosin David Autorin ja kumppaneiden 
tutkimuksia. Lisäksi kirjan taloustieteel-
linen näkemys jää hyvin pintapuoliseksi. 
Ei esimerkiksi mainita sitä, että ammat-
tirakenne on hyvin dynaamista, eli uusia 
töitä syntyy rinnalle samaan aikaan kun 
vanhoja tuhoutuu. Esimerkiksi 20 vuotta 
sitten emme voineet edes kuvitella, että 
joku voisi työskennellä some-vastaavana. 
Ford tosin pohtii, että väestön ikäänty-
minen luo uusia työpaikkoja ainakin 
terveydenhuoltoon ja hoivatyöhön, sillä 
näitä töitä on vaikeampaa ohjelmoida 
robottien tehtäväksi. 

Kirjan alussa puhutaan tuloerojen 
kasvusta ja keskipalkkaisten ammatti-
ryhmien reaalipalkkojen laskusta. Koska 
luvuissa esitetty tilastotieto ja esimerkit 
perustuvat Yhdysvaltoihin tai Iso-Bri-
tanniaan, niin Suomen taloutta vähän 
tuntevan on vaikea peilata esimerkkejä 
kotimaan tilanteeseen. Teoksen loppuun 
on kuitenkin lisätty kustannustoimittajan 
lyhyt katsaus Suomea koskeviin tilastoi-
hin.

Kokonaisuudessaan kirja antaa mie-
lenkiintoisia esimerkkejä teknologisis-
ta keksinnöistä ja kuinka niillä voidaan 
ääritapauksissa korvata ihmisen teke-
mä työ. Toisaalta kirjan sisältö ei vastaa 
lukujen otsikointia, joten pelkästään 
sisällysluettelon selaaminen voi johtaa 
virheostokseen. Lisäksi taloustieteel-
linen lähestymistapa olisi ollut omiaan 
syventämään kirjan pääsanomaa, joka 
kuitenkin koskee työllisyyttä. 


