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Uhkakuvien mukaan jopa 
puolet nykyisistä työ-
paikoista katoaa, kun työt 
siirretään robottien teh-
täväksi. Jos ihmiset eivät 
enää saa palkkaa, kuka 
ostaa robottien tekemiä 
tuotteita ja kenen vero-
rahoilla hyvinvointiyhteis-
kunta pidetään pystyssä? 
Millä ihmiset elävät?

JARMO PANULA 
TIMO MANTERE
VAASA Tulevaisuudessa ei enää 
tarvita taksikuskeja, palkanlas-
kijoita tai tehdastyöntekijöitä. 
Nämä työt tekevät jatkossa ro-
botit. Näin uskoo Vaasan yliopis-
ton professori Timo Mantere.

Mantereen mukaan robottien 
yleistyminen uhkaa yhä useam-
pia ammatteja. Mitä rutiinino-
maisempaa työ on, sitä helpom-
paa se on automatisoida. 

Mantere lisää, että robottien 
kehittyessä yhä yksityiskohtai-
semmat työt voidaan siirtää ro-
boteille.

– Pahimpien uhkakuvien mu-
kaan tulevaisuudessa vain 30 
prosenttia ihmisistä on ansio-
töissä ja maksamassa veroja, 
joilla yhteiskuntaa pyöritetään, 
Mantere sanoo.

Parhaiten työt säilyvät Man-
tereen mukaan tulevaisuudes-
sa esimerkiksi johtajilla, suun-
nittelijoilla ja lääkäreillä.

– Todennäköisesti myös uu-
sia ammatteja keksitään roboti-
soitujen tilalle. Myös robottien 
suunnittelijoille ja ohjelmoijille 
on töitä vielä pitkälle tulevaisuu-
teen. Ennen pitkää kuitenkin 
esimerkiksi robottien korjaajat 
todennäköisesti väistyvät, kun 
tilalle tulee korjausrobotteja.

Uhkakuva ihmistyön muuttu-
misesta tarpeettomaksi pakot-
taa miettimään, miten yhteis-
kunta tulevaisuudessa rahoite-
taan, sanoo Mantere.

Jos suurimmalla osalla ihmi-
sistä ei ole enää palkkatuloja, 
kysyntä tyrehtyy ja kenelläkään 
ei ole enää varaa ostaa robottien 
valmistamia tuotteita.

– Avuksi on ehdotettu muun 
muassa robottiveroa, jossa ro-
botin omistaja joutuisi maksa-
maan veroa sen mukaan, mitä 

robotin korvaamat ihmiset oli-
sivat työtuloistaan maksaneet. 

– Tällaisen veron ongelmana 
on se, että siitä pitäisi sopia glo-
baalisti, jotta toisessa maassa ei 
saataisi tehtyä robottityötä hal-
vemmalla kuin toisissa.

Yksi vaihtoehto olisi se, että 
valtio suosisi verohelpotuksin 
niitä yrityksiä, jotka edelleen 
käyttävät ihmistyövoimaa. Ro-

bottityötä suosivia yhtiöitä ve-
rotettaisiin ankarammin.

Mantereen mukaan on myös 
mahdollista, että liiketoimin-
ta siirtyy tulevaisuudessa yhä 
enemmän nettiin ja netissä toi-
mivalla yrityksellä ei välttämät-
tä ole kotimaata. 

Tällöin mikään maa ei välttä-
mättä pystyisi verottamaan ne-
tissä toimivia yhtiöitä.

– Ongelmat vain pahenevat, 
jos ihmistyö katoaa yksityissek-
torilta ja sitä jää jäljelle vain jul-
kiselle sektorille. Julkisen sekto-
rin rahoittaminen on valtava on-
gelma, jos teollisuuden liikevoit-
toja ei saada verotettua.

Millä aikataululla tämä kaikki 
sitten tapahtuisi? Vaikea sanoa, 
vastaa Mantere.

– Yhden ennusteen mukaan 
Yhdysvalloissa 47 prosenttia ny-
kyisistä työpaikoista on korvat-
tu roboteilla seuraavan 15 vuo-
den aikana, Mantere kertoo.

– Toiset puhuvat, että kaik-
ki tapahtuisi tätä hitaammin, 
ja toiset puhuvat, että nopeam-
min. Tulevaisuuden ennustami-
nen on vaikeaa.

Tekoäly on Mantereen mu-

kaan kehittynyt yllättävän hi-
taasti, vaikka sen tulemisesta on 
puhuttu jo kauan. Uhkakuva on 
ollut olemassa jo vuosikymme-
niä, 2001: Avaruusseikkailu -elo-
kuvaa myöten, Mantere sanoo. 

– Edelleen tekoäly näkyy kui-
tenkin vasta kaukana tulevai-
suudessa.

Suomi ei lukeudu robottien 

käytön kärkimaihin maailmas-
sa. Vuoden 2012 teollisuusrobot-
titilaston mukaan maailman yli-
voimaisia kärkimaita robottiti-
heydessä olivat Etelä-Korea, Ja-
pani ja Saksa. Suomi oli sijalla 
12.

Tuolloin teollistuneiden mai-
den robottitiheys oli kansainvä-
lisesti kasvussa, mutta Suomes-
sa se oli laskussa. Eniten teol-

lisuusrobotteja vuosina 2000–
2015 otettiin käyttöön vuonna 
2005.

– Suomi on jäänyt tietoteknii-
kan kehityksessä muutenkin jal-
koihin. 1990-luvun alussa Suo-
messa oli eniten internet-pal-
velimia asukasta kohden koko 
maailmassa ja vielä 2000-luvul-
la toitotettiin, että Suomi on tie-
totekniikan kärkimaa.

– Vasta nyt on huomattu, että 
olemme jääneet jälkeen kehityk-
sestä. Kaikki mittarit näyttävät, 
että emme ole enää kärkimaita.

Mantere maalaa uhkakuvia yh-
teiskunnan rahoituksen kaatu-
misesta, mutta ei tarjoa ongel-
miin ratkaisua.

– Kukaan muukaan ei ole tä-
hän ratkaisua keksinyt.

Keksitäänkö ratkaisu?
– Pakkohan se on keksiä. Kaik-

ki viittaa siihen, että robotisaa-
tio on tulossa.

Mantereen mukaan toisten 
näkemysten mukaan työ ei iki-
nä lopu maailmasta. Esimerkik-
si Suomessa maataloudesta on 
kadonnut valtava määrä työn-
tekijöitä, mutta korvaavaa työ-
tä on löytynyt.

– Tämän näkemyksen mukaan 
ihminen keksii aina uusia tar-
peita, ja näin syntyy uutta työtä.

”Robotit vievät puolet työpaikoista”
Kuka maksaa veroja, jos robotti tekee ihmisten työt? kysyy Vaasan yliopiston professori Timo Mantere

Julkisen sektorin  
rahoittaminen on 
valtava ongelma,  
jos teollisuuden liike-
voittoja ei saada  
verotettua.   

Professori Timo Mantere

■■ Sulautettujen järjestelmien 
Epanet-professori Vaasan yliopis-
ton tieto- ja tietoliikennetekniikan 
laitoksella 

■■ Tietotekniikan tohtori, sähkö-
insinööri 

■■ Erikoisalana evoluutiolaskenta, 
ohjelmistojen testaus, kuvankä-
sittely ja signaalien käsittely

Timo Mantere

Sipilän hallitus haluaa edistää digitalisaatiota Suomessa. Vaasan yliopiston professori Timo Mantere uskoo, että robotit tulevat mullistamaan koko yhteiskunnan. KUVA: TIMO ANNANPALO

Robottijärjestelmiä 
toimittavan Co-Automa-
tionin toimitusjohtaja 
Sami Kiviojan mukaan 
robotit tuovat lisää työtä 
Suomeen.

JARMO PANULA
VAASA Sami Kiviojan mukaan 
robotteja ei pidä nähdä uhkana 
ihmisten työpaikoille. Suoma-
laisten tehtaiden automatisaa-
tioasteen kasvattaminen on hä-
nen mukaansa välttämätöntä.

Ilman robotteja suomalainen 
työ on liian kallista verrattuna 
halvan työvoiman maihin.

– Valmistava teollisuus katoaa 
Suomesta jos emme saa automa-
tisoitua teollisuutta ja tehtyä sii-
tä siten paremmin tuottavaa.

Vaasalainen tuotantoauto-
maatiolaitteiden toimittaja Co-
Automation on kasvattanut lii-
kevaihtoaan vuosittain. Yhtiö 
suunnittelee, ohjelmoi ja toi-
mittaa valmistavan teollisuu-
den yrityksille robottilinjastoja.

Kivioja kertoo Co-Automatio-
nin asiakkailla olevan robottien 
lisäämisestä tehtaissaan erittäin 
positiivisia kokemuksia.

– Meillä on kokemusta tapauk-
sista, joissa aiemmin kokonaan 
käsin tehty kokoonpanotyö on 
automatisoitu ja entiset kokoon-
panijat ovat nyt tuotantolinjan 
käyttäjiä, eli valvojia ja ohjaajia. 

– Näissä tehtaissa tuotanto-
määrät ovat nousseet ja ulko-
maille vietyä alihankintatyö-
tä on voitu vetää takaisin Suo-
meen. Tehtaan tuottavuus on 
kasvanut ja tuotteiden laatu on 
parantunut.

Kivojan mukaan automatisoi-
misen ansiosta alihankintatyön 
palauttaminen takaisin koti-
maahan on tällä hetkellä näky-
vä trendi koko Euroopassa. 

Kivioja huomauttaa myös, et-
tä robottien avulla ihmiset saa-
daan pois raskaista ja vaaralli-
sista töistä. Sairauspoissaolot 
vähenevät, kun raskaiden esi-

neiden nostaminen siirtyy ro-
bottien vaivaksi.

Co-Automationin toimittamat 
robotit tekevät pääosin kappale-
tavarateollisuuteen liittyviä töi-
tä, kuten kokoonpanoa, pak-
kausta ja toisten koneiden pal-
velua.

Tällä hetkellä robottien yleis-
tyminen vaikuttaa kotimaiseen 
teollisuuteen Kiviojan mukaan 
kaiken kaikkiaan positiivisesti, 
mutta miten käy robottien ke-
hittyessä?

Voidaanko myös tuotanto-
linjan käyttäjäksi siirtyneet 
työntekijät ja esimerkiksi 
suunnittelijat pian korvata 
roboteilla? 

– En henkilökohtaisesti usko 
niin tapahtuvan. Tiedon han-
kintaa ja analysointia voidaan 
siirtää roboteille, mutta päätös-
ten tekeminen on ihmisen työ. 
Kyllä ihmistä aina tarvitaan.

Milloin robottiautot kor-
vaavat nykyisen kaltaiset 
henkilöautot?

– Siihen, että taksia tilattaessa 
ihmistä tulee hakemaan pelkkä 
robotti, menee vielä kauan. Sii-
hen tarvitaan varmasti vielä yli 
kymmenen vuotta.

Myös Kivioja on pannut mer-
kille, että Suomessa ei investoi-
da robotteihin huippumaiden 
tahtiin.

– Jäljessä ollaan. Tietoisuus 
robotiikan mahdollisuuksista 
ja sen saavutuksista ei ole tar-
peeksi laajalle levinnyttä.  Koe-
taan, että robotti on uhka ja työ-
paikat häviävät niiden vuoksi, 
vaikka sehän on mennyt juuri 
toisinpäin Suomessa ja Euroo-
passa.

Yhtiö: Valmistava teollisuus katoaa Suomesta ilman robotteja

Co-Automationin liikevaihto oli 
viime vuonna 3,4 miljoonaa ja 
Sami Kivioja odottaa liikevaih-
don kasvavan tänä vuonna yli 
neljän miljoonan.  
KUVA: TIMO ANNANPALO 

Tuotantomäärät ovat 
nousseet ja ulkomail-
le vietyä alihankinta-
työtä on voitu vetää 
takaisin Suomeen. 
Tehtaan tuottavuus 
on kasvanut ja tuot-
teiden laatu on  
parantunut.   

Sami Kivioja


