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Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten suhtautumista robotiikan, tekoälyn 

ja digitalisaation tuottamaan automatiikkaan. Suhtautumista tarkastellaan uhan ja 

mahdollisuuden tematiikan kautta, sekä suhtautumistavoille havainnoidaan niihin 

yhteydessä olevia sosioekonomisia taustamuuttujia ja yhteiskunnallisen ajankuvan 

kokemuksien kautta selittäviä tekijöitä. Suomalaisten asenteita robotiikkaa, tekoälyä ja 

digitalisaatiota kohtaan on tutkittu lähinnä yksittäisten innovaatioiden tai aihealueen 

kohdalla, jolloin kokonaiskuva suomalaisten suhtautumisesta automatiikkaan ja tähän 

vaikuttavista tekijöitä on toistaiseksi jäänyt selvittämättä. 

Tutkielman aihe linkittyy laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun teknologisten 

innovaatioiden ja työntekijöiden suhteesta, jossa automatiikkaa tuottavien innovaatioiden 

katsotaan usein uhkaavan työntekijöiden työmarkkinallista asemaa ja toimeentuloa. Arviot 

teknologisen kehityksen tuottamista työmarkkinallisista muutoksista tulevaisuudessa 

vaihtelevat runsaasti, mutta yhteistä on näkemys teknologian pysyvään asemaan 

työelämässä. Teknologisten innovaatioiden yhteiskunnallista integraatiota on tarkasteltu 

erilaisista näkökulmista, joita käytetään tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä ja 

reflektoidaan tutkielman analyysin kautta tuotettuihin tuloksiin. 

Tutkielman aineistona on hyödynnetty Elinkeinoelämän valtuuskunnan arvo- ja 

asennetutkimusta vuodelta 2018. Aineiston teemoista on tässä tutkielmassa hyödynnetty   

robotiikan ja tekoälyn vaikutus työhön ja työllisyyteen, tulonjako, sekä elämässä 

menestyminen. Tutkielman analyysissä on hyödynnetty monimuuttujamenetelmiä ja 

pääasiallisena menetelmänä on käytetty lineaarista regressioanalyysiä. 

Monimuuttujamenetelmillä on tuotettu aineiston operationalisointia ja nostettu aineistosta 

esiin tutkielman ongelmien kannalta oleellisimpia asioita, joiden kautta tutkielman 

ongelmien vastauksien rakentuminen on vaiheittain tapahtunut. 

Tutkielman analyysin mukaan automatiikan uhan kokemukseen ovat yhteydessä keski-

ikäisyys, heikompi yhteiskunnallinen asema ja työväenluokkaisuus sekä perinteiset arvot. 

Uhan kokemusta selittävät yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja huolet toimeentulosta. 

Automatiikan kokemiseen mahdollisuutena ovat yhteydessä nuori ikä, korkea 

yhteiskunnallinen asema, yrittäjyysmyönteisyys ja miessukupuoli. Mahdollisuuden 

kokemusta selittävät markkinaliberaalius, kokemukset yhteiskunnallisesta tasa-arvosta ja 

individualistiset näkemykset yksilön menestykseen. 

 

Avainsanat: automatiikka, työelämä, teknologia, innovaatiot, eriarvoisuus 
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1 JOHDANTO 

 

Tekoäly, robotiikka ja digitalisaatio ovat tämän ajan teknologisen kehityksen 

trendisuuntaukset. Suomessa digitaalisuus ja yleinen teknologinen kehitys ovat yleisesti 

katsottuna otettu hyvin vastaan. Vuoden 2019 Digibarometrin mukaan Suomi sijoittuu 22 

maan vertailussa kolmannelle sijalle digitaalisuuden hyödyntämisessä, jota mitataan 

digitaalisuuden edellytyksillä, hyödyntämisellä ja vaikutuksilla yhteiskunnan eri sektoreilla 

(Digibarometri 2019). Digibarometrin tuottaman kansainvälisen vertailun perusteella 

voidaan digitaalisuuden katsoa integroituneen onnistuneesti osaksi yhteiskunnallista 

toimintaa. Digitaalisuuden yleistymisen lisäksi huomio kiinnitetään myös työelämällisiin 

muutoksiin, joita teknologinen kehitys tuo mukanaan. Vuoden 2018 Työolobarometrissä 

kysyttiin työyhteisöissä tapahtuvasta innovaatiotoiminnasta ja digitaalisista työvälineistä, 

johon kuuluvat sähköisten viestintäpalveluiden ja sosiaalisen median käyttöä työn 

yhteydessä. Sähköisten viestintäpalveluiden kuvataan olevan jo arkea lähes kaikkien 

sektoreiden työpaikoilla, kun taas sosiaalista mediaa työssään käyttää 28 % vastaajista 

(Työolobarometri 2018, 36-37). 

 

Erilaisilla barometreillä on luotu yleistettävää kokonaiskuvaa suomalaisten teknologian 

käytöstä sekä teknologioiden leviämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Useissa näissä on 

pyritty huomioimaan käyttäjäkunnan monimuotoisuus esimerkiksi työaseman tai 

työllistymissektorin avulla. Kuitenkin suomalaisten suhtautumista teknologian kehitykseen 

on tutkittu lähes ainoastaan uusien innovaatioiden yhteydessä ja yksittäisten 

kehityshankkeiden parissa. Teknologisen kehityksen voidaan katsoa olevan vauraassa 

länsimaisessa kontekstissa hyvin runsasta ja nopeatempoista, jolloin sen tuomaa kehityksen 

suuntaa on vaikeaa ennakoida. Yksittäisten teknologian alojen tai innovaatioiden tutkiminen 

tuo arvokasta lisätietoa yksittäisistä osa-alueista ja ihmisten suhtautumisesta tiettyyn 

toimintaan, mutta kuinka suomalaiset suhtautuvat yleisesti tämän hetken teknologiseen 

kehitykseen ja ennakoivat sen tuomaa tulevaisuutta? 

 

Teknologiset innovaatiot yhdistyvät usein arjessa ihmisten elämään työelämän kautta. 

Nykyään teknologian monimuotoisuuden puolesta tämä voi tapahtua kotoa käsin ja 

internetin välityksellä. Usein teknologiat toimivat apunamme ajallisessa ja vaivallisessa 

säästössä sekä tehokkuuden lisäämisessä. Työelämässä teknologioiden on uumoiltu jo 
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pitkään ottavan ihmisten paikan tuotantoketjun tuottavana elimenä ja syrjäyttävän osan 

ihmisistä yhteiskunnasta. Ville-Veikko Pulkka kuvaa tätä diskurssia digitaalisten ja 

automaattisten teknologioiden tuottamana työmarkkinallisena epävarmuutena, joka johtaa 

myös teknologiseen työttömyyteen. Pulkan mukaan teknologian tuomat muutokset 

työmarkkinoiden dynamiikkaan heikentävät erityisesti nuorten asemaa työmarkkinoille 

integroitumisessa. Myös ikääntyneet, työttömät ja naiset katsotaan usein teknologian 

tuottaman työmarkkinallisen heikennyksen riskiryhmiksi. (Pulkka 2017, 26-28.) 

 

Digitaalisten teknologioiden käytön lisääntymisen vaikutuksia pyritään arvioimaan ja 

ennustamaan runsaasti. Ville-Veikko Pulkan mukaan teknologialla on mahdollisuus 

vähentää ihmistyövoiman tarvetta, jonka voidaan katsoa johtavan epävarmuuteen 

vakituisista työsuhteista ja luovan prekaareja työsuhteita teknologisen työttömyyden ohelle. 

Tällöin yhteiskunnassa vallitseva työllisyysparadigma tulee muotoilla uudelleen 

teknologisen kehityksen raameissa, jonka kautta on mahdollista tuottaa uudenlaista 

työllisyysdiskurssia. (Pulkka 2017, 14-15.) Ville-Veikko Pulkan kuvaamia työn ja 

teknologian tulevaisuuden arvioita käsitellään lisää luvussa 1.2. 

 

Ville-Veikko Pulkan esittämät ajatukset teknologian tuottamasta työllisyysparadigman 

muutoksesta eivät ole uusia. Filosofi Paul Lafargue on kritisoinut työn merkitystä 

ihmiselämän keskiössä ja kannustanut teksteissään yleiseen työnteon vähentämiseen. 

Lafarguen mukaan työtä tulisi jakaa tasaisemmin, jotta yhteiskunnan varallisuus ei päätyisi 

jakautumaan epätasa-arvoisesti ja ihmisillä olisi enemmän aikaa nauttia laiskuuden hyveestä. 

Työnteosta ihmiset vapauttaa Lafarguen mukaan kone, joka lunastaa ihmisen paikan 

palkkatyön tekijänä ja tarjoaa ihmisille mahdollisuuden lepoon ja vapauteen. (Lafargue 1883, 

47, 52.) 

 

Paul Lafarguen ajatuksia mukailee filosofi André Gorz, jonka useissa teoksissa käsitellään 

modernin yhteiskunnan työllisyysparadigman muutoksia kapitalismin kritiikin kautta. Gorz 

esittää teoksessaan Paths to Paradise: On the Liberation from Work teknologian tuottaman 

automatisoitumisen vähentävän kokoaikaisten töiden määrää, mikä palkkatulojen 

vähentymisellä tulee aiheuttamaan yhteiskunnallisten suhteiden kiristymistä. Gorzin 

mukaan teknologiset muutokset ja automaatio eivät itsessään tuota ihmisten 

yhteiskunnallista vapautta, vaan niiden kautta on mahdollista luoda uudet materiaaliset 

olosuhteet ja toimintaympäristöt ihmisten sosiaaliselle ja poliittiselle kehitykselle. Näiden 
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myötä on mahdollista lisätä yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan kollektiivisen 

rakentamisen mahdollisuuksiin. (Gorz 1985, 35-36, 40.) 

 

Paul Lafarguen ja André Gorzin näkemyksissä automatiikan yhteiskunnallisesta 

lisääntymisestä yhdistyy näkemys sen tuottamiin mahdollisuuksiin modernin yhteiskunnan 

työkeskeisyyden purkamiselle. Yhteistä kaikille näkemyksille on kuitenkin teknologisen 

automatiikan tuottama töiden vähentyminen, joka näkemyksestä riippuen vaikuttaa ihmisten 

yhteiskunnalliseen järjestäytymiseen eri tavoin. Teknologian purkamiseen on syytä 

hyödyntää teoreettista välineistöä, jonka mukaan sen asettautumista ja rakentumista 

yhteiskuntaan on mielekästä tarkastella. 

 

Teknologian rakentumista voidaan tarkastella myös feminististen teorioiden valossa, joissa 

teknologioiden katsotaan usein määrittyvän yhteiskunnassa miehiseksi osa-alueeksi. Tätä on 

usein selitetty tyttöjen ja poikien erilaisella kasvatuksella, mutta uudemmissa teoreettisissa 

lähestymistavoissa on kuitenkin huomioitu teknologian symboloivan maskuliinisuutta, 

jonka esitetään kulttuurisesti representoivan miehisyyttä ja valtaa. (Rojola 2010, 197, 201, 

203.) Teknologian maskuliinisen luonteen katsotaan heijastuvan vahvasti myös 

työmarkkinoille, mikä feminististen teorioiden mukaan johtaa ammattien 

sukupuolittuneeseen jakautumiseen yhteiskunnassa (Wajcman 2004, 27). Suomalaisten 

työmarkkinoiden kuvataan olevan vahvasti jakautuneet sukupuolen mukaisesti jo pitkään, 

vaikkakin ammattien ja työtehtävien sukupuolittainen koostumus on vaihdellut (Korvajärvi 

2010, 185-186). 

 

Suomalaiset työmarkkinat ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan edelleen 

vahvasti sukupuolittain jakautuneet alkaen jo nuorten ammatinvalinnasta (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2019). Työmarkkinoilla naiset työskentelevät Suomessa miehiä 

useammin osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa, kun taas miehet tekevät enemmän työtunteja 

ja toimivat yrittäjinä. Naiset ovat työelämän ulkopuolella useammin perhesyistä, kun taas 

miehillä työelämän ulkopuolisuus johtuu useammin sairaudesta tai työkyvyttömyydestä. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.) Suomalaisten työmarkkinoiden sukupuolittuneen 

luonteen ja feministisen näkökulmien puolesta on syytä tarkastella suomalaisten 

suhtautumista automatiikkaan myös sukupuolittuneesta näkökulmasta ja havaita tässä 

mahdollisesti ilmeneviä sukupuolittuneita yhteyksiä. 
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Teknologisen kehityksen suunnasta on useita erilaisia tulkintoja ja asiantuntijoiden 

lausuntoihin perustuvia arvioita. Usein näitä tulkintoja ja arvioita värittävät omat 

kokemuksemme ja näkemyksemme teknologiaan vaikuttavista seikoista. Nämä tulkinnat 

eivät muodostu neutraalisti, vaan ne ovat usein latautuneet arvoihimme ja muihin asenteisiin 

pohjautuen. Martti Puohiniemi määrittää arvoja valintojamme ohjaaviksi periaatteiksi, joita 

käytämme oman käyttäytymisemme reflektoinnin pohjana meille vieraissa tilanteissa. 

Asenteet Puohiniemi määrittää dynaamisesti ympäristöön reflektoituviksi 

suhtautumistavoiksi, jotka vaikuttavat käyttäytymismalleihimme. (Puohiniemi 2002, 5.) 

Arvomme ja suhtautumisemme uusiin teknologioihin voidaan katsoa pohjautuvan 

tuotettuihin arvioihin olemassa olevan yhteiskunnan reflektiosta, jolloin on tärkeää muistaa 

tutkittavan ilmiön empiirisen aineiston konteksti. Yleisiä lähtökohtia, yhteiskunnallisia 

asemia, sekä suhtautumisia tarkastellessa voidaan muodostaa kattavaa kokonaiskuvaa 

automatiikan suhtautumisen tarkasteluun Suomessa. 

 

Martti Puohiniemen mukaan ihmisten asenteet ovat jatkuvassa dynamiikassa ajankuvan 

kanssa, jolloin ihmisten on muodostettava jatkuvasti uusia asenteita uusia asioita ja ilmiöitä 

kohtaan. Tällöin yksilö myös reflektoi arvojaan yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin 

asennoitumisensa kautta. (Puohiniemi 2002, 5-6.) Automatiikkaan suhtautumisen ja 

asennoitumisen kautta on mielekästä selvittää, millaisten toimintaa ohjaavien arvojen 

voidaan havainnoida olevan yhteydessä suhtautumis- ja asennoitumistapaan. Puohiniemi 

korostaa asenteiden muotoutumista arkikokemuksiemme ja median välittämän kuvan kautta, 

jolloin yleiset kuvaukset ja marginaaliset ilmiöt voivat muodostaa vahvoja asenteita 

mielissämme (Puohiniemi 2002, 10). Tässä tutkielmassa havainnoidaan suomalaisten 

yhteisiä asennoitumis- ja suhtautumissuuntauksia ja näiden taustalla vaikuttavia 

sosioekonomisia taustatekijöitä, sekä yhteiskunnallisia näkemyksiä, joiden kautta on 

mahdollista tulkita asennoitumiseen yhteydessä olevaa arvomaailmaa. 

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan suhdetta teknologisten 

innovaatioiden tuottamaan automatiikkaan työelämän kehyksessä. Tutkimusongelmana on 

selvittää suomalaisten asennoitumista teknologian tuottamaan automatiikkaan ja tähän 

asennoitumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkielman lähtökohtana on kirjallisuuskatsaus 

automatiikan ja työelämän tulevaisuuteen, sekä teknologisten innovaatioiden 

yhteiskunnalliseen adaptaatioon, jossa tarkastellaan kuinka uudet innovaatiot sulautuvat 

osaksi yhteiskunnan eri osa-alueita. Tämän jälkeen käsitellään tutkimusaineistoa 

tutkimuskysymysten kautta, joilla selvitetään, kokevatko suomalaiset teknologisen 
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kehityksen uhkana vai mahdollisuutena, millaisilla tekijöillä voidaan katsoa olevan yhteys 

suomalaisten suhtautumiseen automatiikkaa kohtaan sekä millaisten tekijöiden voidaan 

katsoa selittävän suomalaisten suhtautumista automatiikkaa kohtaan? Aineistona tässä 

tutkielmassa hyödynnetään Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) arvo- ja 

asennetutkimusta vuodelta 2018, jonka teemoina ovat muiden joukossa olleet robotiikan ja 

tekoälyn vaikutukset työhön ja työllisyyteen. Tämän tutkielman tarkoituksena on tuottaa 

kattava kvantitatiivinen ja sosiologinen analyysi suomalaisten suhtautumisesta teknologisen 

kehityksen tuottamaan automatiikkaan työelämällisessä viitekehyksessä. 

 

Tutkielman ensimmäisessä osiossa johdatellaan tutkielman aiheen pariin ja määritellään 

automatiikan käsitettä, jonka jälkeen tarkastellaan automatiikan ja teknologian suhdetta 

työelämän tulevaisuuteen. Toisessa osiossa tarkastellaan tutkielmassa hyödynnettyä 

teoreettista viitekehystä ja käsitteistöä, johon tutkimusongelman tuloksia on mielekästä 

reflektoida. Tämän jälkeen esitellään tutkielmassa käytetyt aineisto ja menetelmät, sekä 

puretaan tutkimusongelmat. Neljännessä osiossa aloitetaan aineiston käsittely 

operationalisoinnin kautta, jossa tarkastellaan, kokevatko suomalaiset automatiikan 

enemmän uhkana vai mahdollisuutena. Tämän jälkeen aineisto analysoidaan 

tutkimusongelmien mukaisesti taustamuuttujien, sukupuolittuneisuuden ja ajankuvallisten 

kokemuksien yhteyksien kautta, sekä lopulta selittävällä tasolla lineaarisen 

regressioanalyysin avulla. Lopuksi esitellään analyysin tuottamat tulokset ja pohditaan 

näiden yhteiskunnallista merkitystä sekä sosiologisia yhteyksiä. 

 

1.1 Automatiikan käsite 

 

Automatiikasta puhuttaessa on ensiksi määriteltävä, mitä automatiikalla tarkoitetaan. 

Teknologiseen kehitykseen on viitattu aiemmin (ks. Lafargue 1883 ja Gorz 1985) kuitenkaan 

määrittelemättä tarkasti, mitä koneistolla, teknologialla ja automatiikalla tarkoitetaan. 

Kuljetan tässä tutkielmassa koneistojen, laitteistojen ja järjestelmien yleisnimityksenä 

automatiikkaa, jolla viittaan teknologisen kehityksen tämänhetkisiin tuotoksiin ja jo 

olemassa oleviin laitteistoihin, jotka kykenevät osaltaan tehostamaan tuotantoa ja 

korvaamaan ihmistyövoimaa. Jussi Marttinen (2018, 64) on määrittänyt automatisaatiota 

laitteiden itsetoimivuuden kautta ilman ihmisten suoranaista vaikutusta, joka pitää sisällään 

myös robotisaation ja digitalisaation.  
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Automatisaatioon sisältyvällä robotiikalla viitataan usein mihin tahansa älykkääseen ja 

itseohjautuvaan laitteeseen tai tietokoneohjelmaan. Robotti voidaan katsoa määrittyvän 

niiden rakenteellisuuden ja ohjelmoitavuuden kautta, mikä muodostaa niistä joustavan ja 

monikäyttöisen automaation. Olennaista on robotin kyky vastaanottaa ja suorittaa erilaisia 

tehtäväkomentoja, mikä tekee siitä joustavan, korkean älykkyyden automaatin, jota ei 

kuitenkaan ole kehitetty vielä toimimaan kovinkaan tehokkaasti. Robotit ovat yleisesti 

toimineet erityisesti teollisuuden parissa, josta ne ovat levinneet kotitalouksiin ja viihteen 

pariin. Teollisuudessa toimivat robotit ovat silti taloudellisesti huomattavasti merkittävämpiä 

ja muodostavat varsinaisen osuuden työn robotisaatiosta. (Marttinen 2018, 108-111.) 

 

Automatisaation yhteydessä Marttinen viittaa siihen olennaisesti kuuluvaan digitalisaatioon, 

jolla on nykyään mahdollista viitata lähes kaiken teknologian kehittymiseen näiden 

tapahtuessa entistä useammin digitaalisilla alustoilla. Digitalisaatiolla tarkoitetaan Marttisen 

mukaan toimintojen digitoitumista, eli fyysisten palveluiden siirtymistä sähköiseen muotoon, 

sekä uusien palveluiden syntymistä internetin ja pilvipalveluiden välityksellä. (Marttinen 

2018, 141-142.) Myös Antti Hautamäki, Juha Leppänen, Roope Mokka ja Aleksi Neuvonen 

ovat tarkastelleen digitalisaatiota tulevaisuuden työn ja toimeentulon yhteydessä ja 

määrittäneet sitä laitteiden verkkoyhteyden, suuren datamäärän käytön ja algoritmisen 

käsittelyn, sekä näiden tuomien uusien työllistymismahdollisuuksien ja -alustojen kautta 

(Hautamäki ym. 2017, 13). Automatisaatioon kuuluvan digitalisaation määritelmä esiintyy 

laajana ja melko haasteellisena rajata, mutta yleisesti sen voidaan sanoa tuottavan 

manuaalisten ja fyysisten asioiden sekä palveluiden korvaamista internet- ja 

verkkoyhteyksien kautta toimivilla palveluilla, joihin kiinnittyy aktiivisesti toimiva 

tiedonkeruu ja sen käsittely. 

 

Teknologisen kehityksen nykyaikaisessa tarkastelussa on syytä huomioida myös tekoäly. 

Jussi Marttisen mukaan tekoälyllä ymmärretään usein tietokoneohjelma, joka kykenee tälle 

määriteltyihin älykkäisiin toimintoihin, kuten oppimiseen ja ongelmanratkaisuun. Nykyään 

tekoälyn kapasiteetti rajoittuu tehtäväkohtaisiin suorituksiin, jolloin sen osaamista ei voida 

pitää vielä ihmismäisyyden tasolla. Ihmismäisyyden määritelmä ei myöskään ole 

yksiselitteinen, eikä siitä ole varsinaista yksimielistä konsensusta ja tämän testaamisessa on 

käytetty tekoälyn suhteen erilaisia testejä. Tekoälyä hyödynnetään kuitenkin runsaasti 

työelämässä ja erilaisissa yhteiskunnallisissa toimissa, jolloin sen käyttökapasiteetin on 

mahdollista kasvaa robotisaation ja digitalisaation tasolle. (Marttinen 2018, 154-156.) 
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Automatiikan käsitteeseen voidaan nykyhetken mukaan liittää olennaisena osana robotiikka, 

digitalisaatio ja tekoäly. Näiden voidaan katsoa edustavan nykyisen teknologian 

laajamittaisia suuntauksia eroten yksittäisistä innovaatioista. Olennaisina ominaisuuksina 

näille teknologisille kehityksille ovat niiden verkossa toimiminen ja ohjelmoitavuus. Jussi 

Marttinen korostaa automatisaation olevan yhteydessä tuotannon tasaisuuteen ja helposti 

toistettaviin prosesseihin (Marttinen 2018, 65). Tällöin edellä mainitut teknologiset 

kehitykset sopivat automatiikan tuotannollisiin vaatimuksiin ja tuottavat nykyisen 

teknologian kehityksellisen paradigman. Esittelen seuraavaksi, kuinka näiden nykyisten 

teknologioiden on katsottu vaikuttavan työelämään ja työntekoon tulevaisuudessa. 

 

1.2 Tuleeko teknologia viemään työpaikkamme? 

 

Teknologisen kehityksen tuottamien innovaatioiden kehitys on nopeaa ja sen vaikutukset 

työelämään ovat olleet huomattavia. Suhtautuminen teknologiseen kehitykseen vaihtelee 

yksilöiden ja ryhmien välillä, joihin vaikuttavat erilaiset uhkakuvalliset maalaukset ja 

ajankohtaiset tutkimukset aiheista. Tekoälyä ja robotteja laajemmin tarkastelleet professorit 

ovat esittäneet huolensa yhteiskuntien varautumattomuudesta teknologisen kehityksen 

tuomiin yhteiskunnan rakenteellisiin muutoksiin ja ihmiskunnan toimintaan (Marttinen 2018, 

158-161). Aihepiirittäinen suhtautuminen vaihtelee kuitenkin huomattavasti tarkastelujen eri 

lähtökohtien mukaisesti, ja eri alojen asiantuntijat sekä professorit ovat arvioineet 

teknologisen kehityksen vaikutukset erilaisiksi. Yhteistä asiantuntijoiden näkemyksissä on 

usko muutokseen sekä teknologisten innovaatioiden ja työelämän entistä tiiviimpään 

yhteistyöhön. 

 

Työn automatiikasta on pyritty tekemään tulevaisuuteen suuntaavia arvioita, kuinka suuri 

osa nykyisistä työpaikoista tullaan automatisoimaan lähitulevaisuudessa. Ville-Veikko 

Pulkka esittelee digitaalisen ajan työn ja toimeentulon tarkastelun yhteydessä Oxfordin 

yliopiston tutkijoiden Carl Benedikt Freyn ja Michael A. Osbornen tuottaman tutkimuksen 

Yhdysvaltojen nykyisten työpaikkojen automatisoimisesta. Frey ja Osborne ovat 

tutkimuksessaan tarkastelleet 702 ammatin automatisointiriskiä perustuen ammatin 

palkkaustasoon, vaadittuun koulutukseen sekä arvioituun tietokoneistumisen 

todennäköisyyteen. Freyn ja Osbornen mukaan Yhdysvaltojen nykyisistä työpaikoista olisi 
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näin mahdollista automatisoida 47 prosenttia, mikä kohdistuisi erityisesti matalan 

koulutustason ja matalan palkkaustason ammatteihin, kuten esimerkiksi kuljetus- ja 

logistiikka-alalla sekä toimisto- ja hallintotöissä. (Pulkka 2017, 16: Frey & Osborne 2013, 

47-48.) 

 

Frey ja Osborne esittävät tuloksien myötä arvion työmarkkinoiden polarisaation 

vauhdikkaasta kasvusta, jota vauhdittaa työn automatisaation osuessa erityisesti 

pienipalkkaisiin ja alimman suoritustason ammatteihin. Arvion mukaan näissä ammateissa 

toimivat tulevat siirtymään aloille, jotka ovat haastavampia automatisoida, kuten luovuutta 

ja sosiaalista älykkyyttä vaativiin ammatteihin, mikä tulee vaatiman ammatinharjoittajien 

valmiutta kehittää näitä kykyjä. (Frey & Osborne 2013, 48.) Freyn ja Osbornen tuottama 

tarkastelu on hyvä suhteuttaa työmarkkinoilla esiintyviin vaatimuksiin jatkuvasta 

oppimisesta ja ammattitaidon kehittämisestä, joka velvoittaa työntekijät kehittämään 

jatkuvasti taitojaan ja etenemään työtehtäviensä suorituksissa. Teknologian kehittyessä 

eteenpäin on oleellista oppia toimimaan uudella tavalla, mutta milloin teknologiset 

kehitykset voidaan katsoa varsinaiseksi uhaksi kokonaiselle ammatille ja sen harjoittajille? 

 

Suomessa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla:n tutkijat Mika Pajarinen ja Petri Rouvinen 

ovat hyödyntäneet Freyn ja Osbornen tuottamaa tutkimusta tuottamalla oman arvion työn 

automatisoitumisen mahdollisuuksista Suomessa. Pajarinen ja Rouvinen käyttivät Freyn ja 

Osbornen tuottamaa aineistoa mallintaakseen vertailukelpoisen aineiston suomalaisesta 

kontekstista Tilastokeskukselta saadun vuoden 2011 datan avulla. Pajarisen ja Rouvisen 

tutkimuksessa ammattien luokat määriteltiin uudelleen, jolloin tutkimuksen ammattien 

määräksi muodostui 410 ammattiryhmää, joista 35,7 % arvioidaan olevan tutkimuksen 

mukaan korkean automatisoinnin riskiluokassa. Vähiten automatisoinnin uhkaa arviolta 

kokevat ammattiryhmät ovat sairaanhoitajat, sosiaalihuollon työntekijät ja konsultit. 

Suomen ja Yhdysvaltojen työmarkkinoiden automatisoinnin arvioille yhteistä on matalan 

koulutustason ja matalan palkkatason ammattien kohtaamat automatisaation uhat ja 

korkeapalkkaisten ammattien turvatumpi asema. Pajarinen ja Rouvinen huomauttavat myös 

tuloksia tarkastellessa, ettei ammattien siirtyminen automatisoinnille ole merkki ihmistyön 

lopusta, mitä on pelätty tapahtuvaksi ensimmäisestä teollisesta vallankumouksesta alkaen. 

Samassa yhteydessä huomautetaan automatiikkaan vaikuttavien sosiaalisten vaikutteiden, 

kuten arvojen, asenteiden ja sääntöjen vaikutuksista tulevaisuuden organisaatiollisiin 

muutoksiin. (Pajarinen & Rouvinen 2014.) 
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Melanie Arntz, Terry Gregory ja Ulrich Zierahn ovat tarkastelleet työn automatisoinnin 

riskiä 21 OECD-maassa reflektoiden tutkimustaan Freyn ja Osbornen tutkimukseen (ks. 

Frey & Osborne 2013). Arntzin ym. tutkimuksen mukaan OECD-maiden työpaikoista 9 % 

olisi mahdollisessa automatisoinnin riskissä tulevaisuudessa. Arntz ym. tarkastelevat 

tutkimuksessaan Freysta ja Osbornesta poiketen ammattien sijaan työtehtäviä, sillä he 

katsoivat ammattien sisäisten työtehtävien variaation olevan merkittävää. Lisäksi Arntz ym. 

katsoivat työtehtäviin sisältyvän ammatillista vuorovaikutusta, joka tulee ottaa huomioon 

ammattien automatisointia tarkasteltaessa. Arntz ym. eivät koe automatisoinnin ja 

työelämän digitalisaation olevan suora uhka suurimmalle osalle OECD-maiden työpaikoista, 

vaikkakin he tunnustavat alemman vaativuusluokan työpaikkojen olevan suuremmassa 

riskissä joutua automatisoitaviksi. Tulevaisuuden riskeiksi tutkimuksessa osoitettiin 

ensisijaisesti nouseva epätasa-arvo ja uudelleenkouluttautumisen mahdollisuus työelämässä 

tapahtuvien muutoksien mukaisesti. (Arntz, Gregory & Zierahn 2016, 6-8, 23-25.) 

Uudelleenkouluttautumisen ja uusien ammatillisten kykyjen kehittämisen mahdollisuuksien 

puute voi osoittautua merkittäväksi tekijäksi työn ja automatiikan kohtaamilla aloilla, kuten 

Frey & Osborne (ks. Frey & Osborne 2013) implikoivat tutkimuksessaan. Automatiikkaa 

yhteiskunnallisesti tarkasteltaessa on syytä muistaa siinä riskeinä ilmenevät epätasa-

arvoisuudet, kuten automatiikan tuottamien mahdollisuuksien jakautuminen ihmisten 

keskuudessa. 

 

Teknologisen kehityksen vaikutuksia arvioidaan hyvin useasti suhteessa työhön, jolloin 

työelämän nähdään kehittyvän entistä teknologisempaan suuntaan ja useiden ammattien 

arvioidaan tulevan korvatuiksi teknologian avulla. Kuitenkin esimerkiksi nykyisten 

teknologisten suuntausten mukaisesti teknologinen kehitys on levinnyt laajamittaisesti 

hyödynnettäväksi myös palvelu- ja tietotyön aloille, jolloin inhimilliseksi katsotut 

työprosessit, kuten erilaiset kognitiivista suorituskykyä vaativat työtehtävät oikeustieteen ja 

lääketieteen parissa, voidaan katsoa yhtä lailla mahdollisiksi automatisoida tekoälyn 

kehityksen myötä (Pulkka 2018, 28). Usein juuri näiden alojen kaltaisia korkean koulutuksen 

ja korkean tulotason ammattikuntia pidetään ulkopuolella automatisoinnin riskistä. 

Automatiikkaa ja työtä tarkastellessa on hyvä pitää mielessä Arntzin ym. (ks. Arntz, Gregory 

& Zierahn 2016) esiin tuoma huomio ammattien ja työtehtävien erojen välillä. Erilaisten 

työpositioiden ja -tehtävien tarkastelun ohessa on huomioitava teknologisen kehityksen ja 
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automatiikan vaikutukset yleiseen yhteiskunnalliseen rakentumiseen ja sen sisäiseen 

dynamiikkaan. 
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2 TEKNOLOGIOIDEN JA YHTEISKUNNAN DYNAMIIKAN 

TARKASTELU 

 

2.1 Teknologisten innovaatioiden ja teollisuuden vallankumoukset 

 

Teknologiset innovaatiot ja näiden tuottamat toiminnalliset muutokset ovat tulleet vahvaksi 

osaksi yhteiskunnan rakenteita erityisesti teollisten vallankumouksien myötä. Carlota Perez 

ja Christopher Freeman tarkastelevat teollisia vallankumouksia teknologisten 

innovaatioiden tuottamien teknologisten vallankumousten syklien mukaisesti, joiden 

katsotaan tuottaneen merkittäviä yhteiskunnallisia rakenteellisia muutoksia taloudellisesti, 

sosiaalisesti ja institutionaalisesti (Perez & Freeman, 1988, 38). Tässä yhteydessä 

tarkastellaan teknologisten innovaatioiden tuottamia yhteiskunnallisten rakenteiden 

muutoksia, joita on mielekästä tarkastella teollisten vallankumouksien ja näihin johtaneiden 

innovaatioiden kautta. Jussi Marttinen esittelee teolliset vallankumoukset näiden 

perinteisellä tavalla yhteydessä työelämään ja taloudellisiin muutoksiin (Marttinen 2018, 9-

65), kun taas Perez ja Freeman (1988) tarkastelevat näitä innovaatiosyklisesti viitenä eri 

aikakautena teollistumisen esiasteesta alkaen. Yhdistän näiden kahden 

tarkastelunäkökulman aikakaudelliset piirteet ja tarkastelen teollistumisen innovaatioiden 

tuomia muutoksia työnteollisesti, sekä yleisesti yhteiskunnallisesti. 

 

Jussi Marttinen esittää ensimmäisen teollisen vallankumouksen olevan lähtöisin 1700- ja 

1800-lukujen vaihteesta, jolloin teknologiset innovaatiot keskittyivät työnteon 

koneellistamiseen ja näin tuotannon tehostamiseen. Ensimmäistä teollista vallankumousta 

luonnehti töiden yleinen mekanisaatio, jolla tarkoitetaan työtehtävien siirtymistä 

mekaanisten koneiden suoritettavaksi ja koneellisen tehdastyön syntyä. Esimerkkeinä 

aikakaudella kehittyneistä koneista toimivat kehruukone, höyrykone ja kutomakone, jotka 

toimivat työnteollisina apuvälineinä. (Marttinen 2018, 10, 21-22.) Carlota Perez ja 

Christopher Freeman kuvaavat aikakautta aikaiseksi mekanisaatioksi aina 1800-luvun 

alkupuolelle asti, jossa edellä mainittujen laitteiden avittama tuotantoprosessi nosti 

tuottavuutta nousevien teollisuuksien aloilla (Perez & Freeman 1988, 50). 

 

Toista ja kolmatta taloudellisen kasvun sykliä luonnehtivat sähkötekniikan, rautateiden ja 

höyryvoiman kehittyminen 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa. Näiden 
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kehittymisen myötä oli mahdollista kehittää liikenneverkostoa. (Perez & Freeman 1988, 50-

51.) Koneellinen liukuhihnatuotanto kehittyi myös 1800-luvun loppupuolella, joka muotoili 

työn organisoinnin täysin uudella tavalla. Henry Ford loi 1900-luvun alussa kuuluisan T-

Fordin kokoonpanolinjastonsa, jota pidetään usein teollisuuden massatuotannon symbolina. 

Aikakautta heijastavat merkittävät muutokset työn organisoinnissa, kuten tieteellisen 

johtamisen eli taylorismin vaikutukset työtehtävien yksinkertaistamiseen ja entistä 

yksinkertaisempiin osiin pilkkomiseen, joka johti myöhemmin yksittäisten työtehtävien 

koneelliseen automatisointiin. (Marttinen 2018, 25-28.) 

 

Kolmas teollinen vallankumous ajoittuu 1900-luvun alkupuolesta sen keskivaiheelle. 

Tällöin automatiikka ja teknologia kehittyivät edelleen teollisuudessa erityisesti 

teollisuusautomatiikan kautta. Ensimmäiset robotit otettiin mukaan teollisuuteen 1960- 

luvulla ja yhteiskunnallisesti merkittävinä innovaatioina olivat elektroniikan ja 

tietotekniikan kehittyminen. (Marttinen 2018, 38.) 1900-luvun puoliväliä kuvastavat 

fordistisen massatuotannon tuottama tuotannon standardisointi, kulutustuotteiden hintojen 

halventuminen, sekä oligopolinen kilpailu markkinoilla. Tällöin teknologisten 

innovaatioiden kehitys kasvoi erityisesti tietokoneiden, mikroelektroniikan ja sotakoneiston 

parissa. Aikakaudella ihmisten katsotaan nauttineen keynesiläisen talousmallin tuottamasta 

kasvusta ja täystyöllisyydestä. (Perez & Freeman 1988, 52). 

 

Neljäs teollinen vallankumous ajoittuu 1900-luvun loppupuolelle ja sen määrittely on jätetty 

jatkuvaksi toistaiseksi nykyhetkeen. Carlota Perezin ja Christopher Freemanin artikkeli on 

kirjoitettu aikana, jolloin kehityksen suunnan on pohdittu etenevän erityisesti informaatioon 

ja kommunikaatioon liitettävissä innovaatioissa (Perez & Freeman 1988, 53). Perezin ja 

Freemanin pohdinnat ovat osoittautuneet suhteellisen oikeiksi, kuten Jussi Marttinen ajan 

kehitystä kuvaa. Marttisen mukaan (2018, 57) teknologisen kehityksen neljäs vallankumous 

määritetään usean eri innovaation levittäytymisestä 1900-luvun aikana, mutta tämän 

viimeisen teknologisen vallankumouksen yleisiksi piirteiksi voidaan määrittää sen tuottama 

digitaalinen ulottuvuus. Neljättä teollista vallankumousta ovat tuottamassa innovaatiot ja 

teknologiset kehitykset, jotka eivät pohjaa fyysiseen maailmaan, vaan siirtävät toiminnat 

digitaaliseen ulottuvuuteen. Tästä esimerkkeinä ovat pilvipalvelut, tekoäly sekä internet 

sovellukset. Digitaalisuuden ja sen tuomien uusien toimintojen myötä myös tuotantoa on 

mahdollista järjestää entistä enemmän pohjaamaan erilaisten järjestelmien ja algoritmien 
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varaan, jotka kykenevät toimimaan itsenäisesti verkossa ja harjoittamaan älykästä ajattelua. 

(Marttinen 2018, 57-58.) 

 

Jussi Marttisen sekä Carlota Perezin ja Christopher Freemanin mukaan esitelty 

innovaatioperustainen teollistuminen antaa pohjan innovaatioiden yhteiskunnallisen 

sopeutumisen tarkastelulle. Teknologisten innovaatioiden integroiminen yhteiskunnalliseen 

ja taloudelliseen toimintaan ei ole aika sujunut mutkattomasti, jolloin ihmiset ovat reagoineet 

niihin vastustavasti. Esimerkiksi 1800 -luvun alussa luddiiteiksi nimitetty vanhoista 

ammatinharjoittajista koostunut ryhmittymä tuhosi useissa tehtaissa koneita, joiden he 

katsoivat vievän heidän työtehtävänsä ja näin heidän toimeentulonsa (Marttinen 2018, 14). 

Luddiittien liikettä pidettiin jo aikanaan radikaalina ja sen voidaan tulkita kertovan 

teknologisten innovaatioiden heikosta sosiaalisesta integraatiosta, jolloin koneiden kanssa 

toimivat ihmiset kokivat jäävänsä yhteiskunnallisesti sivuun. Tarkastelen seuraavaksi, 

kuinka teknologisten innovaatioiden yhteiskunnallista sopeuttamisen prosessia on kuvattu ja 

millaista teoreettista käsitteistöä siinä on hyödynnetty. 

 

2.2 Teknologisten innovaatioiden yhteiskunnallinen adaptaatio 

 

Uusien teknologisten innovaatioiden kehittyminen osaksi laajamittaista yhteiskunnallista 

osallistumista on usein monia kehitysvaiheita vaativa prosessi, joka vaatii yhteiskunnan 

sisäisten tekijöiden dynaamisia prosesseja suhteessa teknologisiin innovaatioihin. 

Teknologisista innovaatioista ja näiden yhteiskunnallista sopeutumista laajamittaisesti 

tutkinut Carlota Perez kuvaa innovaatioiden yhteiskunnallista kehitystä (Kuvio 1) alkaen 

yksittäisen innovaation esiversion kehityksestä markkinoiden hyväksynnän kautta 

johdetuksi kasvuinnovaatioksi (Perez 2009, 4). Perezin kuvauksen mukaan innovaatioiden 

elinkaaren jyrkintä vaihetta luonnehtii niiden kehityksellisen suunnan hakeminen, jonka 

löydyttyä kehitys vakioituu. Carlota Perezin kanssa työskennellyt Christopher Freeman 

antaa innovaatioiden yhteiskunnalliselle kehitykselle myös biologis-evolutiivisen 

näkökulman. Freemanin mukaan innovaatioiden kehitys pohjaa luonnollisen, rakennetun ja 

institutionaalisen ympäristön valintaan, joka tapahtuu yhteiskunnan eri sektoreilla 

vaikuttavien toimijoiden kautta tuotettuun dynamiikkaan suhteessa ihmisten tuottaman 

sosiaalisen evoluution tarpeisiin (Freeman 1991, 211-212). Carlota Perezin tuottama 

innovaatioiden kehityskulku pääsee Freemanin esittämän teoretisoinnin mukaan aluille vasta, 
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kun innovaatio on kyennyt selviytymään ja vakuuttamaan ympäristönsä omasta 

yhteiskunnallisesta tarpeesta. 

 

 

KUVIO 1: Innovaatioiden yhteiskunnallinen kehityskaari (Carlota Perez 2009, 2: Perustaen 

Nelson ja Winter, Dosi, Metcalfe, Wolf, Utterback ja Abernathy, Arthur, etc.) 

 

Innovaatioiden kehitysprosessin taustalla on Christopher Freemanin näkemyksiin pohjaten 

mielenkiintoista tarkastella teknologisten innovaatioiden selviytymismekanismia ennen kuin 

niistä jalostetaan kiinteä osa yhteiskunnallista toimintaa. Tämä tarkastelu on syytä keskittää 

teknologisten innovaatioiden hyväksyttävyyden rakentumiseen, joka Carlota Perezin (1983) 

mukaan tapahtuu kapitalistisen yhteiskuntajärjestyksen sisäisesti kahden toisistaan 

poikkeavan alasysteemin sisäisesti. Nämä alasysteemit ovat Perezin mukaisesti tekno-

taloudellinen paradigma, sekä sosiaaliset ja institutionaaliset toimijat, jotka reagoivat 

teknologisiin innovaatioihin eri tavoin (Perez 1983). Carlota Perez on työssään 

käsitteellistänyt ensisijaisesti tekno-taloudellista paradigmaa, jolloin keskitän sen 

tarkastelun pohjaamaan Carlota Perezin teoretisointiin. Esitän sosiaalisia ja institutionaalisia 

tekijöitä suomalaisesta innovaatioiden tutkimuskontekstista, jolloin niitä voidaan pitää 

relevanttina tutkielman kontekstin ja tutkimusaineiston kannalta. 

 

Tarkastelen edellä mainittuja näkemyksiä tarkemmin havainnollistaen teoreettista katsausta 

teknologisten innovaatioiden yhteiskunnalliseen mukautumisprosessiin. Pyrin luomaan 

näiden kautta monipuolisen katsauksen teknologisten innovaatioiden kiinnittymiselle osaksi 
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yhteiskunnallista toimintaa ja havainnollistamaan Carlota Perezin esittämillä osa-alueilla 

toimivia prosesseja. Teoreettisessa katsauksessa pyrin nostamaan esiin siellä esiintyvät 

merkittävät toimijat suhteessa teknologisten innovaatioiden adaptaatioon osaksi 

yhteiskunnallista toimintaa, sekä millaiset sosiaaliset prosessit ovat adaptaatiota edeltävän 

hyväksynnän taustalla. 

 

2.2.1 Tekno-taloudellinen paradigma 

 

Carlota Perez on luonut käsitteen tekno-taloudellinen paradigma kuvastamaan 

innovaatioiden rykelmiä tai teknologista systeemiä, jolla hän viittaa yhteydessä olevien 

tuotteiden, prosessien, teknologioiden, organisaatioiden ja johtamisinnovaatioiden 

yhdistelmään, joilla pyritään haalimaan uusia investointeja ja voitontuotannon 

mahdollisuuksia. Nämä kaikki yhdessä muodostavat paradigmallisia osa-alueita, joissa 

hyödynnetään teknologista ja taloudellista tuotanteita. (Freeman 2009, 137.) Perezin mukaan 

tekno-taloudellista paradigmaa määrittää sen nopea kyky reagoida uusiin innovaatioihin, 

jotka se pyrkii sopeuttamaan toimintaansa voitontavoitteluun orientoituneesti. Innovaatiot 

toimivat tekno-taloudellisessa paradigmassa mahdollisuutena lisätä tuottavuutta ja 

maksimoida voiton tavoittelua. Paradigmaan voidaan sisällyttää kaikki ne tavat, tottumukset 

ja ajankuvalliset ideaalityyppiset tavat järjestää tuottavaa toimintaa, joka noudattaa 

kollektiivisesti rationaalisena pidettyä toiminnan mallia. (Perez, 1983). Perezin 

käsitteellistämää paradigmallista tapaa tuottavuuden maksimoimiseen innovaatioiden kautta 

luonnehtii nopea kyky sopeuttaa uudet teknologiset innovaatiot osaksi toimintaa, sekä 

saattaa ne nopeasti markkinoille. Paradigman sisäistä toimintaa luonnehtivat taloudelliseen 

toimintaan orientoituminen, sekä voiton tavoittelun mahdollisuuksien hyödyntäminen. 

 

Tekno-taloudellisen paradigman käsite pohjaa Perezin näkemyksiin teknologisista 

vallankumouksista, jotka Perez näkee määrittyvän jokaisena aikakautena vallinneen 

teknologisen kehityksen suuntauksen mukaisesti. Ajankuvallisesti vallinneista 

teknologisista suuntauksista on mahdollista huomioida näissä ilmeneviä ajalle tyypillisiä 

piirteitä, jotka muodostavat arkiajattelumme käsitykset asioiden toimivuudesta. Tämä 

käsitteellinen ulottuvuus muodostaa tekno-taloudellisen paradigman, joka määrittää 

ohjenuorat innovaatioille ja yhteiskunnalliselle kilpailulle. (Kattel, Wolfgang & Reinert 

2009, 2: Perez 2006.) Tekno-taloudellisen paradigman olemusta voidaan tulkita näin ollen 
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joustavana ja innovaatioiden kanssa dynaamisesti toimivanan abstraktina tasona, joka 

määrittää kehityksen suuntaa adaptoimalla uusia innovaatioita itseensä. 

 

Carlota Perez ja Christopher Freeman tarkastelevat tekno-taloudellisessa paradigmassa 

tapahtuvia muutoksia innovaatioiden kautta. Perezin ja Freemanin mukaan innovaatioiden 

sopeuttaminen yhteiskunnan rakenteisiin ja uuden tekno-taloudellisen paradigman 

tuottaminen tapahtuu ensisijaisesti taloudellisin ehdoin, jolloin sen tulee laskea tuotannon 

kustannuksia, kasvattaa tarjontaa ja päästä leviämään kokonaisvaltaiseen käyttöön. 

Muutokset uudessa tekniikkavetoisessa taloudellisessa paradigmassa tuottavat talouteen 

rakenteellisia muutoksia, jotka vaativat mukanaan muutoksia myös yhteiskunnan 

institutionaaliseen ja sosiaaliseen toimintaan. (Perez & Freeman 1988, 58, 59.) 

 

Perezin markkinavetoisen tekno-taloudellisen paradigman yhteiskunnallista rakentumista 

voidaan tarkastella Max Weberin kapitalismin hengen viitekehyksessä. Weberin mukaan 

kapitalistinen markkinajärjestelmä on vääristänyt luonnollisia toimintatapoja ja ajanut 

ihmiset toimimaan voitontavoittelun ehdoilla. Weber katsoo yhteiskunnassa vallitsevan 

sisäänrakennetun kapitalismin, joka toimii elämän jokaisella osa-alueella pyrkien 

orientoimaan ne voitontavoittelun maksimointiin pyrkivään toimintaan. (Weber 1980, 38-

41.) Weberin tuottamaa käsitystä kapitalismin hengestä voidaan reflektoida Carlota Perezin 

tekno-taloudelliseen paradigmaan, jossa innovaatioiden yhteiskunnallinen mukaanotto 

tapahtuu voitontavoittelun maksimointiin orientoituneesti markkinaehtoisen ajatustavan 

myötäisesti. Perezin tekno-taloudellista paradigmaa voidaan pitää eräänlaisena Max 

Weberin kapitalismin hengen jälkimodernina ilmenemismuotona, johon vaikuttavat 

erityisesti teknologisten innovaatioiden mukaanotto. Tekno-taloudellisen paradigman 

käsitteen kautta on mielekästä tarkastella suomalaisten suhtautumista automatiikkaan ja 

reflektoida tätä suomalaisten parista nouseviin ominaisuuksiin, joiden voidaan katsoa 

noudattavan voitontavoitteluun orientoitunutta toimintaa. 

 

Carlota Perezin tekno-taloudellinen paradigma toimii mielekkäästi soveltuvana teoreettisena 

käsitteenä automatiikan tarkasteluun, joka sisältää ajankohtaisten innovaatioiden 

markkinoille tulon vastaanoton tarkastelua. Perez ja Freeman (1988, 59) nostavat esiin 

markkinavetoisen tekno-taloudellisen paradigman toimivan myös dynaamisessa suhteessa 

yhteiskunnan institutionaalisiin ja sosiaalisiin toimijoihin, joiden katsotaan kokevan 

rakenteellisia muutoksia uusien innovaatioiden markkinoille tulon myötä. Tarkastelen 
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seuraavaksi yhteiskunnan institutionaalisia ja sosiaalisia toimintoja, joiden puolesta luodaan 

kattavaa kokonaiskatsausta yhteiskunnan eri sektoreiden toimintaan suhteessa 

innovaatioihin. Pohjaan institutionaalisten ja sosiaalisten toimijoiden tarkastelun erityisesti 

suomalaisen yhteiskunnan kontekstiin, jotta yhteiskunnan rakenteellisuutta voidaan pitää 

kulttuurisesti mahdollisimman relevanttina. 

 

2.2.2 Innovaatioiden sosiaalisen hyväksyttävyyden rakentuminen  

 

Carlota Perezin mukaan kapitalistisessa yhteiskuntajärjestelmässä vallitsee tekno-

taloudellisen paradigman lisäksi toisena alasysteeminä sosiaalinen ja institutionaalinen 

ulottuvuus. Perezin mukaan tekno-taloudelliseen paradigmaan adaptoituneet innovaatiot 

tuottavat dynaamisia muutoksia myös yhteiskunnan sosiaaliseen ja institutionaaliseen 

sektoriin, muokaten näitä kehityksen mukaisiksi. (Perez 1983.) Seuraavaksi tarkastelen, 

kuinka yhteiskunnan sosiaalista ja institutionaalista ulottuvuutta käsitellään suhteessa 

innovaatioihin ja kuinka näiden katsotaan toimivan yhdessä. 

 

Matti Kojo, Pekka Hokkanen ja Ilkka Kauppinen esittävät teknologisten innovaatioiden 

yhteiskunnallisen hyväksynnän rakentuvan neljällä eri osa-alueella, jotka ovat poliittinen, 

sosiaalinen, eettinen ja taloudellinen hyväksyttävyys. Näistä osa-alueista korostuvat 

erityisesti sosiaalinen ja poliittinen ulottuvuus, jotka antavat innovaatioille 

lainsäädännöllisen pätevyyden, sekä kansalaisyhteiskunnan sisäisesti vallitsevien arvojen, 

asenteiden ja uskomusten myönnytykset innovaatioiden toiminnalle. Kojo ym. nostavat esiin 

myös uusien innovaatioiden yhteydessä usein vallitsevan yleisen epävarmuuden, joka leimaa 

innovaatioiden toimintaa ja hidastaa näiden tuloa markkinoille. Tätä yleistä epävarmuutta on 

mahdollista lieventää panostamalla innovaatiotoiminnan ja hankkeiden läpinäkyvyyteen, 

luottamukseen, sekä kansalaisten osallistamiseen toimintaan ja päätöksentekoon. (Kojo ym. 

2004, 162-164.) Menestyksekkään innovaatiotoiminnan yhteiskunnallisina kulmakivinä 

voidaan Kojon ym. mukaan ymmärtää olevan demokraattisen toiminnan avaintekijöitä, 

joiden voidaan yleisesti katsoa ylläpitävän vahvaa yhteiskunnan sisäistä luottamusta. 

 

Poliittisen hyväksyttävyyden ja sosiaalisen hyväksyttävyyden voidaan katsoa olevan 

vahvasti linkittyneet toisiinsa, jolloin niitä on syytä tarkastella yhdessä. Poliittisen 

hyväksyttävyyden rakentuminen korostuu erityisesti innovaatioiden lainsäädännöllisen 
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hyväksynnän rakentumisessa, sekä näiden mahdollisten riskien kartoittamisessa ja 

minimoimisessa. Yhteiskunnan poliittisen ulottuvuuden tuottaman hyväksynnän haasteina 

on tuottaa päätöksenteon prosesseista ja vallankäytöstä avointa, jolloin suorat 

osallistumismuodot ja tiedonsaanti voidaan kokea avoimeksi ja mahdollisiksi kaikille 

kansalaisyhteiskunnan jäsenille. Sosiaalisen hyväksyttävyyden keskiössä ovat julkisten 

osallistumismahdollisuuksien lisäksi myös innovaatioiden sosiaalinen kestävyys, jolloin on 

huomioitava, etteivät innovaatiot toimi vastoin vallitsevia arvoperiaatteita. (Kojo ym. 2004, 

169-170.) Innovaatioiden sosiaalisen ja institutionaalisesti poliittisen hyväksyttävyyden 

rakentumisen voidaan katsoa pohjaavan vahvaan osallistumiseen ja kansalaisyhteiskunnassa 

vallitsevien arvojen sekä asenteiden tunnistamiseen, jolloin innovaatioiden sopeuttamisen 

voidaan katsoa tapahtuvan yleisesti hyväksytyllä tavalla. 

 

Hyväksyttävyyden lisäksi innovaatiotoiminnassa on oleellista korostaa sen toiminnan 

sosiaalisuutta, kuten Petri Ruuskanen esittää innovaatioiden sosiaalisen luonteen puolesta. 

Innovaatioiden sosiaalisen luonteen tarkastelun mukaan uudet ideat, näihin vaikuttava tieto 

ja itse innovaatiot toimivat sosiaalisissa verkostoissa, joiden toimintaa vaikuttaa näiden 

maantieteellinen rajaus, sekä kulttuurinen ja toimialallinen konteksti (ks. Caniëls 2000). 

Ruuskasen mukaan innovaatioiden sosiaalisuus vaikuttaa näiden mahdollisuuksiin päästä 

leviämään markkinoilla ja yhteiskunnallisesti, johon vaikuttaa merkittävästi innovaatioiden 

sosiaalinen ja institutionaalinen ympäristö. Innovaatioiden tuottamat hyödyt ja haitat eivät 

usein myöskään jakaudu täysin tasaisesti, jolloin eri hankkeita saatetaan kannattaa ja 

vastustaa eri ryhmissä. (Ruuskanen 2004, 33, 36.) 

 

Innovaatioiden sosiaalisen luonteen puolesta on erittäin mielenkiintoista tarkastella, 

minkälaisissa ryhmissä voidaan suomalaisen yhteiskunnan kontekstissa havaita ilmenevän 

automatiikan vastustusta tai tämän kannatusta. Samoin on mielenkiintoista selittää, 

minkälaisten taustatekijöiden voidaan katsoa olevan yhteydessä näihin suhtautumistapoihin 

ja onko näiden taustalla löydettävissä tekijöitä, jotka kertovat syvällisemmin suomalaisten 

uskomuksista, arvoista ja asenteista. Kansalaisyhteiskunnassa vallitsevien erilaisten 

intressiryhmien arvojen ja asenteiden voidaan nähdä innovaatioiden toimintaan vaikuttavina 

tekijöinä (Kojo ym. 2004, 164), jolloin on syytä tarkastella suomalaisen yhteiskunnan 

moninaisuutta ja sen sisäistä variaatiota. Ruuskasen (2004, 36) mukaan innovaatioiden 

hyödyt ja haitat eivät aina jakaudu tasa-arvoisesti, mikä tulee pitää mielessä tutkielman 

tuloksia tarkasteltaessa. 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Suomessa toteutetaan runsaasti aktiivista tutkimustyötä teknologisista innovaatioista ja 

näiden kehitysprosesseista. Suomalaisten suhtautumista ja asennoitumista digitalisaatioon, 

tekoälyyn ja robotiikkaan on tutkittu runsaasti sektoreittain, mutta kokonaisvaltainen käsitys 

suomalaisten yleisestä suhtautumisesta ja tähän suhtautumiseen vaikuttavista tekijöistä on 

jäänyt tuottamatta suomalaisessa kontekstissa. Teknologiseen kehitykseen ja sen 

integroitumiseen osaksi yhteiskuntaa voidaan katsoa vaikuttavan arvomme ja asenteemme 

näitä toimintoja kohtaan. Laajamittaista arvo- ja asennetutkimusta tuottanut Martti 

Puohiniemi (2002, 5) on kuvannut arvojen ja asenteiden olevan toimintaamme ohjaavia 

periaatteita, jotka muodostuvat reflektiossa ympäristöömme. Arvo- ja asennetutkimukset 

ovat sosiologisessa tutkimuksessa merkittävässä roolissa ja niiden pohjalta on otollista 

havainnoida yhteiskunnallista dynamiikkaa ja siinä esiintyvien toimijoiden vaikutuksia. 

Puohiniemen tuottamiin määritelmiin pohjaten on mielekästä rakentaa tämän tutkielman 

tutkimusongelmallinen pohja, jossa tarkastelun kohteena on suomalaisten asennoituminen 

teknologian tuottamaan työn automatiikkaa kohtaan. 

 

Tässä osiossa esittelen pro gradu -tutkielmani aineiston ja tämän analyysissä hyödynnetyn 

metodologian. Osion lopussa esittelen tutkielman tutkimusongelmat, joihin rakennetaan 

aineiston analyysin kautta vastaukset. Tutkielmassa käyttämäni aineisto on Elinkeinoelämän 

valtuuskunnan tammikuussa 2018 julkaistu arvo- ja asennetutkimus, josta hyödynnän tässä 

tutkielmassa osioita tekoälyn ja robotiikan vaikutuksista työelämään, sekä aineistoon 

kerättyjä useita taustamuuttujia. Seuraavaksi esittelen tutkielmassa käytetyn aineiston ja sen 

keruukontekstin, jonka jälkeen seuraa menetelmien ja tutkimusongelmien esittely. 

 

3.1 Aineiston esittely 

 

Pro gradu -tutkielmani aineistona toimii Elinkeinoelämän valtuuskunnan tammikuussa 2018 

tuottama arvo- ja asennetutkimus. Aineiston perusjoukkona on Manner-Suomen 18-70 -

vuotias väestö, josta aineistossa on 2073 havaintoa (Elinkeinoelämän valtuuskunta 2018). 

Aineisto on saatu Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta tutkimukseen sekä opiskeluun 

hyödynnettäväksi ja sille suoritetaan tässä tutkielmassa sekundäärianalyysi. 
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Aineiston teemoina ovat tasavallan presidentin valtaoikeudet, tulonjako, robotiikan ja 

tekoälyn vaikutus työelämään, sekä elämässä menestyminen ja yhteiskunnallinen vapaus. 

Taustamuuttujia aineistossa on yhteensä kolmetoista, joista esimerkkeinä ikäryhmä, 

sukupuoli, ammattiryhmä, sekä yhteiskuntaluokka. (Elinkeinoelämän valtuuskunta 2018.) 

Tässä tutkielmassa hyödynnän aineiston kysymyksiä robotiikan ja tekoälyn vaikutuksesta 

työelämään tarkastellen näitä eri taustamuuttujien kautta. 

 

Aineiston keruu on toteutettu Taloustutkimuksen internet-paneelin satunnaisotannan kautta, 

jossa paneeliin rekisteröityneet suomen kansalaiset olivat luovuttaneet sosiodemografiset 

taustatietonsa, sekä antaneet suostumuksensa vastaanottaa erilaisia tutkimuskutsuja. 

Tutkimuksen kutsut lähetettiin valitulle kohderyhmälle sähköpostitse, jonka välityksellä 

vastaajat pääsivät vastaamaan dynaamiseen strukturoituun kyselylomakkeeseen 

Taloustutkimuksen suojatussa tutkimusympäristössä internetissä. Tiedonkeruun aikana 

muistutuksia lähetettiin kahdesti alle 40-vuotiaille vastaajille, sekä 18-15 -vuotiaista koottiin 

erillinen lisänäyte. Hyväksytysti vastanneiden 2073 henkilön katsottiin edustavan kattavasti 

Manner-Suomen 18-70 -vuotiasta väestöä vastaajien iän, sukupuolen, asuinalueen, 

koulutuksen, ammatin, toimialan sekä puoluekannatuksen mukaan. (Elinkeinoelämän 

valtuuskunta 2018.) 

 

3.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Aineiston kvantitatiivisuuden ja tutkimusongelman kannalta oleellisten muuttujien 

runsauden myötä aineiston analysointiin on otollisinta käyttää monimuuttujamenetelmä. Jari 

Metsämuurosen (2006, 562, 564) mukaan monimuuttujamenetelmä on tilastollisessa 

tutkimuksessa hyödynnettävä menetelmä, jossa käsitellään useita muuttujia ja huomioidaan 

useita mahdollisesti selittäviä tekijöitä, joiden avulla voidaan tulkita maailman muuttumista. 

Monimuuttujamenetelmä vastaa näin tarkoitukseltaan ja toimintaperiaatteiltaan aineiston 

käsittelyyn tarvittavia valmiuksia, sekä tutkimusongelman kannalta keskeisiä ominaisuuksia. 

 

Aineiston käsittelyssä on hyödynnetty useita kvantitatiivisen tutkimuksen 

analyysimenetelmiä. Aineiston analyysin ensimmäisessä vaiheessa käytetään aineiston 

operationalisointiin eksploratiivista faktorianalyysia, jonka menetelmällisyys perustuu 

muuttujien ryhmittelyyn, joka yhtenäistää tutkittavaa ilmiötä (Metsämuuronen 2008, 42). 
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Faktorianalyysin kautta selvitetään aineistosta suomalaisten asennoitumista työn 

automatiikkaan katsomalla, tuottavatko valitut muuttujat asennoitumissuuntauksia 

indikoivia ryhmäytymiä. Faktorianalyysia on mielekästä hyödyntää tutkimuksessa, jossa 

halutaan tiivistää informaatiota, vähentää muuttujien määrää ja tuoda näkyväksi aitoja 

korrelaatioita muuttujien välillä (Metsämuuronen 2008, 42). Faktorianalyysin tuottamista 

muuttujaryhmistä luodaan tutkielman myöhempään analyysin käytettävät summamuuttujat, 

joita voidaan faktorianalyysin tuottaman todennuksen mukaan pitää suomalaisten 

asennoitumisen empiirisinä indikaattoreina. 

 

Analyysin jatkovaiheessa pyritään löytämään aiemmin havaittuihin asennoitumistapoihin 

yhteydessä olevia tekijöitä. Tähän menetelmänä käytettään yksi- ja kaksisuuntaista 

varianssianalyysia. Varianssianalyysi on kausaalianalyysin väline, jossa pyritään testaamaan 

eri vaikutusten merkitsevyyttä nollahypoteesiin, jonka mukaan kaikkien mahdollisesti 

vaikuttavien muuttujien keskiarvo on lähtökohtaisesti sama luokassa Y (Alkula, Pöntinen & 

Ylöstalo 1994, 257-258). Nollahypoteesin kumouduttua voidaan olettaa sen indikoimien 

muuttujan vaikuttavan luokassa Y, jolla voidaan todentaa asennoitumistavan Y luokassa 

erottautuvien muuttujien olevan yhteydessä asennoitumistapaan. Yksisuuntaisen 

varianssianalyysin kautta saadaan havainnoitua asennoitumistapoihin yhteydessä olevia 

tekijöitä, joiden kautta on mielekästä muodostaa analyysin suuntaa ja rakentaa 

asennoitumistapoja selittävää mallinnusta. 

 

Kaksisuuntaisessa varianssianalyysissa tarkastellaan kahden muuttujan interaktiovaikutusta, 

eli mahdollisesti selittävien muuttujien toisistaan riippuvaista yhteisvaikutusta (Alkula, 

Pöntinen & Ylöstalo 1994, 260). Kaksisuuntainen varianssianalyysi toimii yksisuuntaisen 

varianssianalyysin tapaan keskiarvoja vertaillen, mutta ottaa tarkasteluun useamman 

selittävän muuttujan ja tarkastelee näiden vaikutusta yhteen selitettävään muuttujaan 

(Metsämuuronen 2006, 708, 710). Kaksisuuntaisessa varianssianalyysissa keskeistä ovat 

muuttujien päävaikutukset ja erityisesti niiden interaktio (Jokivuori & Hietala 2007, 133), 

jonka kautta voidaan tuottaa päätelmiä näiden tekijöiden yhdessä mahdollisesti selittävän 

osan ilmiöstä. Kaksisuuntaisessa varianssianalyysissä tarkastellaan aineiston 

taustatekijöiden sukupuolittuneita yhteyksiä sukupuolen ja muiden taustatekijöiden 

yhteisvaikutuksen kautta. Yksi- ja kaksisuuntaisissa varianssianalyyseissä havainnoidaan 

tutkimusongelman kannalta olennaiset taustatekijälliset yhteydet ja tuodaan ilmi 

asennoitumiseen taustalla vaikuttavien tekijöiden voimakkuutta. Tämä ei kuitenkaan 
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itsessään riitä selittämään suomalaisten asennoitumista automatiikkaa kohtaan, vaan antaa 

viitteitä mahdollisesti selittävistä tekijöistä ja yhteyksistä. 

 

Analyysin syventämiseksi käytetään siihen myös korrelaatiomatriisia havainnollistamaan 

muuttujien välisiä korrelaatioita. Korrelaatiolla tarkastellaan kahden muuttujan välistä 

yhteyttä ja sen poikkeavuutta nollakorrelaatiosta, sekä muuttujien välisen 

korrelaatiokertoimen tilastollista merkitsevyyttä (Metsämuuronen 2008, 360). 

Korrelaatiomatriisissa tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan ajankuvallisten kokemuksien 

yhteyttä siihen, kuinka suomalaiset suhtautuvat automatiikkaan. Tässä analyysin osiossa 

huomioidaan korrelaatioiden kautta asennoitumisiin vaikuttavia muuttujia, joita ei 

aiemmassa analyysissa ole tarkasteltu, millä pyritään varmistamaan selittävän tason 

analyysin kattava rakentuminen. Korrelaatio on osoitus muuttujien välisestä 

yhteisvaihtelusta, eikä siitä voida johtaa päätelmiä muuttujien kausaaliyhteyteen (Alkula, 

Pöntinen & Ylöstalo 1994, 237), jolloin analyysin selittävää tasoa on syytä tarkastella tämän 

jälkeen toisella analyysimenetelmällä. 

 

Tutkielman selittävässä tasossa etsitään aineiston muuttujista selittäviä tekijöitä, joiden 

voidaan katsoa ennustavan automatiikan uhan tai mahdollisuuden kokemusta. Selittävä 

tason analyysissä käytetään lineaarista regressioanalyysia, jolla pyritään löytämään 

muuttujien välisiä lineaarisia yhteyksiä. Jokivuoren ja Hietalan (2007, 43) mukaan 

valittaessa regressiomallia analyysitavaksi on huomioitava tutkittavan ilmiön luonne ja 

ymmärtää sen tapaa muodostua. Tässä tutkielmassa selvitetään suomalaisten asennoitumis- 

ja suhtautumistapaa automatiikkaa kohtaan ja pyritään löytämään näitä tapoja selittäviä 

tekijöitä. Regressioanalyysi on yleisesti analyysitapa, jonka avulla on mahdollista selvittää 

usean selittävän muuttujan selitysvoimakkuutta selitettävään muuttujaan ja luomaan 

selittävistä muuttujista selitysmallin selitettävänä olevalle asialle tai ilmiölle (KvantiMOTV 

2008). Lineaarinen regressioanalyysi toimii tarkasteltavien muuttujien kesken esiintyvän 

suoran yhteyden havainnoinnin mukaan, joka voidaan ymmärtää selittävänä ja kausaalisena 

tekijänä (Jokivuori & Hietala 2007, 40). Tämän tutkielman kaltaisessa arvo- ja 

asennetutkimuksessa voidaan hyödyntää erinomaisesti lineaarista regressioanalyysia 

asennoitumisen selittävien tekijöiden löytämisessä, jossa mitataan ja voidaan verrata 

mahdollisesti vaikuttavien tekijöiden voimakkuutta. 
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3.3 Tutkimusongelmat 

 

Teknologisista innovaatioista ja näiden toiminnasta tuotetun laajan tutkimustyön ohella 

tutkimattomaksi osa-alueeksi jää teknologian tuottaman automatiikan ja ihmisten 

muodostaman työmarkkinoiden dynamiikka, ja tämän heijastuminen ihmisten arvoihin ja 

asennoitumiseen teknologisia innovaatioita kohtaan. Tässä tutkielmassa tuotetaan aineiston 

operationalisoinnin kautta tarkastelu suomalaisten yleiseen suhtautumiseen teknologian 

tuottamaa automatiikkaa kohtaan, ja vastataan kysymykseen siitä, kokevatko suomalaiset 

teknologisen kehityksen tuottaman uhkana vai mahdollisuutena? 

 

Suomalaisten yleistä arvo- ja asennemaailmaa automatiikkaa kohtaan tarkasteltaessa on 

tärkeää huomioida, millaisilla tekijöillä voidaan katsoa olevan yhteys eri arvoihin ja 

asenteisiin. Tämän tutkielman analyysissä vastataan siihen, millaisilla tekijöillä voidaan 

katsoa olevan yhteys suomalaisten suhtautumiseen automatiikkaa kohtaan. Erilaisina 

tekijöinä tässä tutkielmassa hyödynnetään tutkielman aineiston sisältämiä taustamuuttujia, 

joilla pyritään muodostamaan kattava kuvaus aineiston sisällyttämästä sosiodemografisesta 

variaatiosta. 

 

Aiempien kysymysten johdattelemana on tutkielman kokonaiskuvallisesti mielekästä 

tarkastella selittävää tasoa, jossa havainnoidaan selittäviä tekijöitä suomalaisten arvoihin ja 

asennoitumiseen. Yhteyksien löytämiseen pohjaten vastataan tutkielman kolmanteen 

kysymykseen, millaisten tekijöiden voidaan katsoa selittävän suomalaisten suhtautumista 

automatiikkaa kohtaan. Selittävän mallin tuottamia vastauksia reflektoidaan ajankuvallisesti 

oleellisiin ilmiöihin ja yhteiskunnallisella tasolla vaikuttaviin sosiaalisiin sekä kulttuurisiin 

prosesseihin. 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan Suomen kansalaisten asenteita 

automatiikkaa kohtaan eri sosiodemografisten taustatekijöiden ja mahdollisesti vaikuttavien 

muuttujien kautta. Tarkoituksena on tarkastella arvomaailman ja asennoitumisen 

ennustettavuutta aikakautena, jolloin työelämä ja talous esiintyvät epävakaina ja 

teknologinen kehitys tapahtuu entistä nopeammin. Martti Puohiniemi (2002, 9) huomioi 

ajankuvallisesti nopeat dynaamiset muutokset, joihin ihmisten arvojen ja asenteiden 

oletetaan sopeutuvan samanlaisessa tahdissa. Tämän nopean ja hitaan dynamiikan 

kohtaamisen voidaan olettaa tuottavan ristiriitoja, joiden tarkasteluun kiinnitän aineiston 
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analyysin tuloksissa erityisesti huomiota. Esittelen seuraavaksi tutkielmassa hyödynnetyn 

aineiston, jonka avulla vastaan tutkielman tutkimusongelmiin, jotka tiivistetysti 

tarkasteltuna ovat: 

 

1. Kokevatko suomalaiset teknologisen kehityksen uhkana vai mahdollisuutena? 

2. Millaisilla tekijöillä voidaan katsoa olevan yhteys suomalaisten suhtautumiseen 

automatiikkaa kohtaan? 

3. Millaisten tekijöiden voidaan katsoa selittävän suomalaisten suhtautumista automatiikkaa 

kohtaan? 
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4 AUTOMATIIKKA – UHKAA VAI MAHDOLLISUUTTA? 

 

4.1 Suomalaisten suhde teknologiseen kehitykseen 

 

Tutkielman analyysi on syytä aloittaa aineiston yleisellä tarkastelulla, jonka kautta 

rakennetaan kokonaiskuvallinen katsaus tutkittavan ilmiön kenttään. Jokivuoren ja Hietalan 

mukaan (2007, 13) tutkijan ja aineiston tulee muodostaa hyvä ja vakaa suhde huolellisen 

tutustumisen kautta, jota edustaa aineiston kuvailevan analyysin vaihe. Tämän pohjalta 

päästään rakentamaan varsinaista analyysia ja vastaamaan tutkimusongelmaan. 

Tutkielmassa suomalaisten arvojen ja asenteiden selittämistä työelämän automatisaatiota ja 

robotteja kohtaan hyödynnettävässä Elinkeinoelämän valtuuskunnan tuottamassa arvo- ja 

asennetutkimuksessa on yhteensä 110 muuttujaa. Näistä muuttujista on karsittu tutkielman 

tematiikan mukaisesti ulkopuolelle tähän tutkimukseen liittymättömät teemat sekä muuttujat 

ja nostettu esiin ne muuttujat ja muuttujajoukot, jotka ovat tämän tutkimusongelman 

kohdalla katsottu oleellisiksi. Kappaleessa käytetyt muuttujat ja näiden frekvenssijakaumat 

löytyvät tutkielman liitteistä. 

 

Ihmisten yleistä asennoitumista ja suhtautumista yhteiskunnalliseen automatiikkaan 

tarkasteltiin kyselylomakkeen ensimmäisessä osiossa. Vastausten jakaumat eivät anna 

suoraa tietoa vastaajien yleisestä suhtautumisesta. Puolet vastaajista suhtautui myönteisesti 

automatiikan kykyyn ratkaista yhteiskunnassa esiintyviä ongelmia (Q1_1), neljännes 

vastaajista piti tätä vähintään jokseenkin epätodennäköisenä. Uhkaava automatiikan nousu 

ihmisten palvelijasta ihmisten herraksi koki jokseenkin todennäköiseksi noin 45 % 

vastaajista (Q1_2.) Noin puolet vastaajista pitävät jokseenkin todennäköisenä automatiikan 

luovan yhteiskuntaan eriarvoisuutta (Q1_3). Suurin osa vastaajista pitää vähintään 

jokseenkin todennäköisenä robottien ja tekoälyn turvaavan työllisyyttä pitkällä aikavälillä, 

kun taas lähes sama määrä pitää tätä vaikeasti arvioitavana (Q1_4). Noin 40 % vastaajista 

piti automatiikan tuomaa suurtyöttömyyttä vähintään jokseenkin epätodennäköisenä (Q1_5). 

 

Aineistosta käy ilmi, että merkittävästi suurin osa vastaajista pitää epätodennäköisenä oman 

työnsä tai työtehtäviensä siirtymistä robottien tai tekoälyn hoidettavaksi. Noin 75 % 
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vastaajista ei ollut kohdannut työtehtäviensä siirtymistä robottien tai tekoälyn hoidettavaksi, 

kun taas 12 % vastaajista kohdalla tämä piti paikkansa (Q4_1). Vastaajista suurin osa ei ole 

nykyisissä työtehtävissään yhteistyössä robottien tai tekoälyn kanssa, eikä pidä 

todennäköisenä oman työtehtävänsä siirtymistä robottien tai tekoälyn hoidettavaksi. Suurin 

osa vastaajista eivät kokeneet robottien ja tekoälyn turvaavan oman alansa työllisyyttä tai 

omaa työpaikkaansa, kun taas noin 14 % vastaajista piti todennäköisenä työtehtäviensä 

siirtymisen tulevaisuudessa robottien tai tekoälyn hoidettavaksi (Q4_2). 

 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan kuinka he kokevat robottien ja tekoälyn vaikuttavan heidän 

omaan työhönsä ja työtehtäviinsä tulevaisuudessa. Suurin osa vastaajista on tai on ollut 

työelämässä ja hieman yli sata vastaajaa ei ole ollut työelämässä. Yleisesti automatiikan ei 

uskottu vaikuttavan omaan työhön ja työtehtäviin tulevaisuudessa, ja työtehtävien 

siirtymiseen automatiikalle suhtauduttiin kriittisesti. Noin kolmannes vastaajista piti 

vähintään jokseenkin todennäköisenä oman työnsä helpottuvan automatiikan myötä (Q5_1), 

sekä noin 39 % uskoi itseensä ja työhön kohdistuvan valvonnan ja kontrollin lisääntyvän 

automatiikan myötä (Q5_8). Kolmannes vastaajista ei kokenut automatiikan vaikuttavan 

omaan työhönsä tulevaisuudessa mitenkään (Q5_11). 

 

Eri alojen automatisointia tarkasteltaessa myönteisesti suhtauduttiin robotteihin 

kotiapulaisina, teollisuusrobotteihin, neuvontarobotteihin puhelimessa tai internetissä sekä 

valvontarobotteihin. Kielteisimmin suhtauduttiin robotteihin päätöksenteon avustuksessa, 

robottijournalisteihin, sotarobotteihin sekä työhaastatteluja tekeviin robotteihin. (Q6_1 - 

Q6_14.) Robotteihin voidaan katsoa suhtauduttuvan avoimemmin suorittavissa, 

mekaanisissa ja ohjeistetuissa työtehtävissä, kun taas robotteihin suhtauduttiin negatiivisesti 

inhimillistä päätöksentekoa, ajatustyötä ja laajaa prosessinhallintaa vaativissa työtehtävissä. 

 

4.2 Suomalaisten kokemus automatiikasta – uhkaa vai mahdollisuutta? 

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten suhtautumista teknologisen kehityksen 

tuottamaan automatiikkaan. Kuten yleisesti muussa yhteiskuntatieteellisessä 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa, on tässäkin yhteydessä tärkeää luoda empiiristä ilmiötä tai 

asiaa kuvastava indikaattori, jota pystytään kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin tutkimaan. 

Tällöin aineistolle tulee suorittaa operationalisointi, jossa teoreettinen käsite tai asia 

pystytään tuottamaan analyyttiseksi käsitteeksi tutkimuksessa mitattavaan muotoon 
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(Jokivuori & Hietala 2007, 182). Tutkimuksen alkaessa on ensisijaisesti tuotettava validi 

empiirinen indikaattori tutkittavasta ilmiöstä, johon tutkimuksen analyysi voi relevantisti 

pohjata. 

 

Tässä tutkielmassa selvitetään ensiksi, kokevatko suomalaiset teknologisen kehityksen 

uhkana vai mahdollisuutena. Kysymyksenasettelun myötäisesti on oleellista tarkastella 

muuttujajoukkoa, josta tämänkaltainen suhtautumis- ja asennoitumistapa on mahdollista 

havaita. Aineiston laajuuden puolesta on tässä yhteydessä oleellista käyttää faktorianalyysia. 

Faktorianalyysin periaatteena on selvittää mitkä muuttujat ja tekijät korreloivat keskenään, 

ja tuottaa näiden useiden muuttujien joukosta muuttujien yhdistäviin tekijöihin pohjaavia 

faktoreita (Metsämuuronen 2006, 565, 581). Faktorianalyysin kautta on mahdollista 

havainnollista useamman muuttujan välisiä yhteyksiä, joista on mahdollista johtaa päätelmiä 

näiden muuttujien mittaavan samaa empiiristä asiaa. Tässä yhteydessä tarkoituksena on 

selvittää aineistosta esiin nousevia yhteneviä suhtautumis- ja asennoitumistapoja 

automatiikkaa kohtaan. 

 

Faktorianalyysin periaatteena on muuttujajoukosta löydettävien korrelaatioiden 

tiivistäminen yhteen tai useampaan faktoriin, jonka avulla voidaan selvittää, voidaanko 

muuttujilla kuvastaa saman ilmiön kahta erillistä ulottuvuutta (Jokivuori & Hietala 2007, 

89). Tällöin aineiston analysointi aloitetaan valitsemalla ongelman selvittämisen kannalta 

relevantti muuttujajoukko, josta on mielekästä tarkastella tämän muuttujajoukon sisäistä 

konsistenttia. Jokivuori ja Hietala (2007, 90) korostavat myös analyysimenetelmään 

valittavien muuttujien välistä korrelaatiota, jonka luonne kertoo empiirisesti mitattavan asian 

ulottuvuuden olevan muuttujien kautta joko samaa ominaisuutta mittaavaa tai saman 

ulottuvuuden eri ääripäitä indikoivaa. Tässä yhteydessä tarkastetaan kokevatko suomalaiset 

automatiikan uhkana vai mahdollisuutena, joiden voidaan katsoa edustavan 

suhtautumistavan kahta eri ääripäätä. Muuttujiksi valikoituivat aineiston ensimmäisen osion 

Q1 viisi ensimmäistä kysymystä sekä muuttuja Q1_18, joiden kysymyksenasettelu poikkesi 

toisistaan ja joista katsottiin mahdolliseksi kartoittaa vastaajien yleistä suhtautumista 

automatiikkaa kohtaan suhteessa työhön ja yhteiskuntaan. Seuraavaksi esitetään 

faktorianalyysin valikoidut muuttujat, jotka asetetaan SPSS-ohjelmistoon faktorianalyysiin 

ja tarkastellaan tämän antamia tuloksia. 
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Q1_1 Tiede ja tekniikka pystyvät tulevaisuudessa ratkaisemaan useimmat tänä päivänä 

esiintyvät ongelmat 

 

Q1_2 Tiede ja teknologia ovat nousemassa ihmisen palvelijasta ihmisen herraksi 

 

Q1_3 Robottien ja tekoälyn myötä yhteiskunta jakautuu hyväpalkkaisiin osaajiin ja heikosti 

toimeentuleviin 

 

Q1_4 Vaikka robotiikka ja tekoäly ensi vaiheessa vähentävätkin työpaikkoja, pitkällä 

aikavälillä ne turvaavat työllisyyttä 

 

Q1_5 Ihmistyön korvaaminen koneilla ja automaatiolla johtaa pysyvään suurtyöttömyyteen 

 

Q1_18 Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa 

 

Faktorianalyysiin asetetuista kuudesta kysymyksestä muodostuivat kaksi faktoria, joille 

asetetut muuttujat latautuivat (Taulukko 1). Alkulan, Pöntisen ja Ylöstalon mukaan 

faktoreille latautumista on mielekästä tarkastella muuttujilla, joiden lataus faktorille 

ylittää ,5. Tätä pienempiä latauksia voidaan tarkastella perustellusti suurempien latausien 

antamien tulkinnallisten apujen kautta. (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1994, 273.) 

Faktorianalyysin faktorilataukset muuttujille Q1_1 - Q1_5 olivat joko yli ,5 tai lähelle tätä 

lukua, jolloin ne koettiin relevantiksi ottaa mukaan faktorille, jolle ne saivat suuremman 

latauksen. Muuttuja Q1_5 Ihmistyön korvaaminen koneilla ja automaatiolla johtaa 

pysyvään suurtyöttömyyteen latautui voimakkaasti molemmille faktoreille, jolloin tämän 

luokittelu korkeamman latauksen faktorille perustellaan muuttujan indikoiman empiirisen 

seikan soveltuvuudella temaattisesti mielekkäämmin faktorille 1 voimakkaasti latautuneiden 

muuttujien keskuuteen. Muuttuja Q1_18 Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino 

rahoittaa sosiaaliturvaa latautui vahvasti faktorille 1 (ks. Liitteet, Liite 2), mutta tämä 

jätettiin kuitenkin analyysin ulkopuolelle, sillä tämän ei katsottu asettautuvan mielekkäästi 

muiden faktorille vahvasti latautuneiden muuttujien teemaan. Muuttujan Q1_18 

ulkopuolelle jättämisellä faktoreille latautuneista muuttujista oli mielekkäämpää muodostaa 

teemallisesti yhtenäiset ja vertailukelpoiset ryhmät perustuen muuttujien faktorilatauksiin. 
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TAULUKKO 1: Muuttujien Q1_1 - Q1_5 faktorilataukset 

 Factor 

1 2 

Q1_1 Tiede ja tekniikka pystyvät 

tulevaisuudessa ratkaisemaan useimmat tänä 

päivänä esiintyvät ongelmat 

 

-,085 -,411 

Q1_2 Tiede ja teknologia ovat nousemassa 

ihmisen palvelijasta ihmisen herraksi 

 

,482 ,338 

Q1_3 Robottien ja tekoälyn myötä yhteiskunta 

jakautuu hyväpalkkaisiin osaajiin ja heikosti 

toimeentuleviin 

 

,712 ,207 

Q1_4 Vaikka robotiikka ja tekoäly ensi 

vaiheessa vähentävätkin työpaikkoja, pitkällä 

aikavälillä ne turvaavat työllisyyttä 

 

-,310 -,716 

Q1_5 Ihmistyön korvaaminen koneilla ja 

automaatiolla johtaa pysyvään 

suurtyöttömyyteen 

 

,567 ,519 

 

 

Faktorianalyysissa olennaista on selvittää, mitkä tekijät yhdistävät faktorille latautuneita 

muuttujia, jolloin alkuperäisen kysymyksenasettelun myötäisesti tarkasteltuna muuttujia 

yhdisti positiivinen tai negatiivinen suhtautuminen automatiikkaan. Näin faktoreiksi oli 

mielekästä nimetä uhka ja mahdollisuus, jotka kuvastavat ihmisten kokevan automatiikan 

olevan joko uhkaava tai mahdollistava tekijä. Analyysin jatkovaiheena toimii 

faktorianalyysin muuttujien yhdistäminen summamuuttujiksi. Summamuuttujalla 

muutetaan abstrakti käsite mitattavaan muotoon, mikä onnistuu parhaiten valitsemalla 

keskenään korreloivia muuttujia ja yhdistämällä nämä yhdeksi käsitettä mittaavaksi 

indikaattoriksi (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1994, 100). Näin summamuuttujilla saadaan 

luotua automatiikan uhan ja mahdollisuuden kokemuksen empiiriset indikaattorit, joita 

hyödynnetään tutkielman analyysin muissa vaiheissa. Ennen summamuuttujien rakentamista 

muuttujien mitta-asteikot rekoodattiin olemaan asteikollisesti yhteismitallisia, mikä tuottaa 

summamuuttujien luomisen mielekkäämmäksi. 
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Summamuuttujien reliabiliteetin ja sisäisten muuttujien konsistenttisuuden varmistamiseksi 

muuttujista tuli tarkistaa Cronbachin alpha. Cronbachin alphaa käytetään mittarin sisäisäisen 

konsistentin eli yhdenmukaisuuden mittaajana, jolla voidaan todentaa mittarin reliabiliteettia 

(Metsämuuronen 2006, 442). Summamuuttujaa luodessa tällä tarkoitetaan summamuuttujan 

sisältävien muuttujien indikoivan samaa empiiristä havaintoa. Alphan maksimiarvo on 1 ja 

vähimmäisvaatimuksena mittarin reliabiliteetille on usein pidetty lukua ,6 (Metsämuuronen 

2006, 451: Nunnally 1978) mutta raja-arvoksi on myös toisinaan määritetty ,5 jolloin 

konsistenttisuutta voidaan katsoa olevan tarpeeksi (Jokivuori & Hietala 2007, 104). Tässä 

tapauksessa faktorin uhka sisäiset muuttujat saivat arvon ,716 (Taulukko 2) ja faktorin 

mahdollisuus muuttujat arvon ,486 (Taulukko 3), jolloin molempien faktoreiden sisäisten 

muuttujien välillä voidaan katsoa olevan huomattavaa konsistenttisuutta. Summamuuttujien 

luomisen voidaan todeta olevan validia näistä muuttujista, sillä ne osoittavan olevansa 

yhdenmukaisia ja niiden empiirinen reliabiliteetti on näin pätevä. Summamuuttujien 

yhdenmukaisuuden puolesta voidaan päätellä summamuuttujien sisäisten muuttujien 

omaavan taustalla yhdenmukaisuuteen vaikuttavan tekijän, jota voidaan pitää tällä 

aineistolla tarkasteltuna vastaajia yhdistävänä asennoitumisena tai suhtautumistapana. 

 

 

TAULUKKO 2: Summamuuttujan uhka reliabiliteetti muuttujilla Q1_2, Q1_3 ja Q1_5 

 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

,716 3 

 

 

 

TAULUKKO 3: Summamuuttujan mahdollisuus reliabiliteetti muuttujilla Q1_1 ja Q1_4 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

,468 2 
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Jatkoanalyysia tehdessä on oleellista ottaa huomioon tarkasteltavan muuttujan 

normaalijakautuneisuus ja siinä mahdollisesti olevat poikkeavat havainnot, jotka voivat 

aiheuttaa virheitä tuloksiin (Metsämuuronen 2008, 156). Summamuuttujien reliabiliteetti on 

otettu huomioon Cronbachin alfalla, jolloin niiden voidaan katsoa toimivan pätevinä 

empiirisinä mittareina. Kuviossa 2 ja kuviossa 3 esitetään summamuuttujien jakaumat, joissa 

ei esiinny normaalijakaumasta merkittäviä poikkeamia. Tällöin analyysin 

jatkotoimenpiteiden suorittamista voidaan pitää mielekkäänä ja näistä johdettuja tuloksia 

valideina. Vielä lopuksi on oleellista tarkastaa summamuuttujien välinen korrelaatio, jonka 

vahva negatiivinen korrelaatio kertoo summamuuttujien mittaavan toisistaan poikkeavia 

empiirisiä havaintoja (Taulukko 4). 

 

 

 
 KUVIO 2: Summamuuttujan uhka histogrammi 

 

 

  
KUVIO 3: Summamuuttujan mahdollisuus histogrammi 
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TAULUKKO 4: Summamuuttujien uhka ja mahdollisuus korrelaatio 

Correlations 

 Uhka Mahdollisuus 

Uhka Pearson Correlation 1 -,487** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 2073 2073 

Mahdollisuus Pearson Correlation -,487** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 2073 2073 

**Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). 

 

Faktorianalyysillä on mahdollista selvittää, ilmeneekö empiirisesti mitattavassa ilmiössä 

valituilla muuttujilla yhdensuuntaista ulottuvuutta vai ilmeneekö niissä ilmiön kahta eri 

ääripäätä (Jokivuori & Hietala 2007, 89.) Tutkielman ensimmäisenä tutkimusongelmana oli 

selvittää, kokevatko suomalaiset teknologisen kehityksen uhkana vai mahdollisuutena, joka 

faktorianalyysin tuottamaan analyysiin perustuen ilmenee molempina suhtautumistapoina. 

Suomalaisten voidaan näin ymmärtää kokevan automatiikan niin uhkana kuin 

mahdollisuutena, josta on mielekästä jatkaa tutkielman jatkoanalyysiin selvittämään näihin 

suhtautumistapoihin yhteydessä olevia tekijöitä, sekä löytämään suhtautumistapoja selittäviä 

tekijöitä. 
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5 SOSIOEKONOMISTEN TAUSTATEKIJÖIDEN 

YHTEYDET JA SUKUPUOLITTUNUT TARKASTELU 

 

Summamuuttujien luomisen jälkeen on mielekästä tarkastella aineiston sisäistä variaatiota 

eri muuttujien kautta. Tämä on hyvä toteuttaa yksi- sekä kaksisuuntaisen varianssianalyysin 

kautta, jolla saadaan aikaan aineiston muuttujien keskiarvoihin pohjautuvaa vertailua, sekä 

tarkastella näiden tilastollista merkitsevyyttä. Yksisuuntainen varianssianalyysi toteutetaan 

muuttujien ryhmien keskiarvojen sekä näiden vaihteluiden tilastollisia merkitsevyyksiä 

tarkastellen, jotka kuvaavat aineiston sisäistä vaihtelua eli varianssia (Metsämuuronen 2006, 

708). Keskiarvojen erojen tilastollinen merkitsevyys katsotaan p-arvon (Sig., Signifigance) 

kautta, jolloin p-arvon ollessa .05 tai pienempi voidaan keskiarvojen katsoa eroavan 

toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (Metsämuuronen 2008, 160). Tässä tutkielmassa 

erittäin merkitsevänä arvona pidetään p-arvoa >,001 ja merkitsevänä arvona >,005. 

 

Yksisuuntaisen varianssianalyysin kautta saadaan selville muuttujien keskiarvojen vaihtelut 

eri ryhmissä, jonka lisäksi on mielekästä tarkastella kahden eri muuttujan yhteisvaikutusta 

selitettävässä muuttujassa. Tämä toteutetaan kaksisuuntaisen varianssianalyysin avulla, 

jossa selitettävät muuttujat ovat summamuuttujat uhka ja mahdollisuus. Aineistolle on 

toteutettu ensin yksisuuntainen varianssianalyysi aineiston taustamuuttujille suhteessa 

summamuuttujiin uhka ja mahdollisuus, sekä tämän jälkeen kaksisuuntainen 

varianssianalyysi taustamuuttujille suhteessa selitettäviin summamuuttujiin. 

Taustamuuttujien tarkastelu on tässä analyysin osiossa mielekästä sen antamien 

taustamuuttujallisten vaikutusten havainnollistamisen myötä. Tästä saatuja tuloksia voidaan 

hyödyntää analyysin myöhemmissä vaiheissa. 

 

5.1 Uhan ja mahdollisuuden yhteydet taustatekijöihin 

 

Yksisuuntaisessa varianssianalyysissa tarkastellaan muuttujien keskiarvollista vaihtelua, 

jossa hypoteesina on oletus kaikkien muuttujien keskiarvojen olevan sama. Analyysillä 

testataan tämä oletus, ja toisistaan poikkeavien keskiarvojen eroavaisuuksien laatua mittaa 

niiden tilastollisesti merkitsevä eroavaisuus. Keskiarvolla voidaan huomioida, mikä on 
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tarkastelussa olevien muuttujien luokittelevan muuttujan vaikutus. (Metsämuuronen 2006, 

710.) Luokitteleviksi muuttujiksi ovat tässä yhteydessä asetettu summamuuttujat uhka ja 

mahdollisuus, joille toteutetaan yksisuuntainen varianssianalyysi aineiston taustamuuttujien 

ja muuttujan Q3 Yhteiskunnallinen tuloryhmä kanssa. Taustamuuttujista nostetaan 

yksisuuntaisen varianssianalyysin kautta esiin tilastollisesti erittäin merkittävät keskiarvojen 

vaihtelut, joita hyödynnetään aineiston jatkoanalyysissä, ja analyysimenetelmällä karsitaan 

aineiston käsittelystä ulkopuolelle tilastollisesti ei-merkitsevät taustamuuttujat. 

 

Taustamuuttuja BV1 Sukupuoli antaa yksisuuntaisessa varianssianalyysissa tilastollisesti 

erittäin merkitsevän eroavaisuuden sukupuolten välisessä keskiarvovertailussa (Taulukko 5). 

Tämän mukaan naiset suhtautuvat miehiä kriittisemmin automatiikkaan, kun taas miehillä 

keskiarvollinen eroavaisuus automatiikan uhan ja mahdollisuuden kokemuksessa on 

huomattava. Taustamuuttujassa BV2 Ikäryhmät keskiarvot poikkeavat toisistaan 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi ja kertovat erityisesti nuorien ja yli 65-vuotiaiden 

vastaajien suhtautuvan automatiikkaan kaikista myötämielisimmin. Kriittisimpiä ikäryhmiä 

ovat 36-45- ja 46-55-vuotiaat, joiden uhka on keskiarvollisesti mahdollisuutta korkeampaa. 

 

TAULUKKO 5: Uhka ja mahdollisuus sukupuolen mukaan 

 

 

Report 

[BV1] Sukupuoli  Uhka Mahdollisuus 

Mies Mean 3,0747 3,3424 

N 1098 1098 

Std. Deviation ,93466 ,85729 

Nainen Mean 3,2427 3,1118 

N 975 975 

Std. Deviation ,86829 ,79643 

Total 

 

Mean 3,1537 3,2340 

N 2073 2073 

Std. Deviation ,90772 ,83699 

 

 

BV3 Asuinmaakunta vaikutti tilastollisesti merkitsevästi vastaajien kokemaan uhkaan 

automatiikkaa kohtaan. Eniten uhkaa kokivat vastaajat, jotka ilmoittivat asuvansa Lapissa, 

Kainuussa, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä sekä Pohjanmaan kaikilla alueilla. BV4 
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Asuinkunnan koko vaikutti tilastollisesti merkitsevästi vastaajien kokemaan automatiikan 

mahdollisuuteen, jossa paikkakunnan koon kasvaessa myönteinen suhtautuminen 

automatiikkaan kasvoi. Asuinkunnan koko vaikutti myös erittäin merkittävästi automatiikan 

kokemiseen uhkana, jossa pienemmillä paikkakunnilla asuvat vastaajat kokivat 

merkittävästi enemmän automatiikan uhkaa kuin suuremmilla paikkakunnilla asuvat 

(Taulukko 6). 

 

TAULUKKO 6: Uhka ja mahdollisuus asuinpaikan koon mukaan 

 

 

Report 

[BV4] Asuinpaikkakunnan koko Uhka Mahdollisuus 

Alle 4000 asukasta Mean 3,5417 2,9141 

N 64 64 

Std. Deviation ,74061 ,78455 

4000-8000 asukasta Mean 3,3095 3,2083 

N 84 84 

Std. Deviation ,83399 ,82216 

8001-30000 asukasta Mean 3,3036 3,1602 

N 415 415 

Std. Deviation ,90944 ,81590 

30001-80000 

asukasta 

Mean 3,2434 3,2301 

N 389 389 

Std. Deviation ,93498 ,84518 

Yli 80000 asukasta 

 

Mean 3,0333 3,2828 

N 1121 1121 

Std. Deviation ,89292 ,84111 

Total 

 

 

 

Mean 3,1537 3,2340 

N 2073 2073 

Std. Deviation ,90772 ,83699 

 

 

Vastaajien yhteiskunnallista asemaa kartoitettiin muuttujalla Q3 Yhteiskunnallinen 

tuloryhmä sekä taustamuuttujilla T4 Millainen peruskoulutustaso teillä on, T5 Millainen 

ammatillinen koulutus teillä on, T6 Ammattiryhmä ja T11 Mihin yhteiskuntaluokkaan 

katsotte lähinnä kuuluvanne. Näistä jokaisessa uhan kokemus väheni ja mahdollisuuden 

kokemus kasvoi sen mukaan, mitä korkeampaan koulutustasoon, ammattiryhmään tai 
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yhteiskunnalliseen tuloryhmään tai luokkaan vastaajat olivat itsensä määrittäneet. 

Ammattiryhmistä opiskelijat ja eläkeläiset suhtautuivat automatiikkaan enemmän 

mahdollisuutena, kun taas kotivanhemmat ja työttömät kokivat sen merkittävästi enemmän 

uhkana. Peruskoulutustason ja ammatillisen koulutustason keskiarvolliset vaihtelut 

esiintyivät summamuuttujalla mahdollisuus tilastollisesti merkitsevinä muiden esiintyessä 

tilastollisesti erittäin merkitsevinä. 

 

Työmarkkinallista asemaa kartoittaessa vastaajilta kysyttiin T1 Nykyinen tai viimeisin 

työnantajanne, jolla kartoitettiin vastaajien työllistymissektoreiden jakautumista. Näistä 

tilastollisesti erittäin merkittävistä eroista työnantajasektoreilla yrittäjinä toimivat vastaajat 

kokivat automatiikan eniten mahdollisuutena, kun taas kunnalla ja järjestöissä 

työskentelevät, sekä työelämän ulkopuolella olevat suhtautuivat automatiikkaan kaikista 

kriittisimmin. Työaikamuotoja kartoitettiin kysymyksillä T2 Jos olette työssä, oletteko... ja 

T3 Onko työsuhteenne..., joissa pyydettiin määrittämään vastaajan työaikamuoto ja 

työsuhteen jatkuvuus. Erilaisissa työaikamuodoissa ei ilmennyt tilastollista merkittävyyttä, 

kun taas työsuhteen jatkuvuus esiintyi tilastollisesti merkitsevänä, jossa määräaikaisessa 

työsuhteessa olevat kokivat vakituisessa työsuhteessa olevia enemmän automatiikan uhkaa. 

T7 Toimiala jolla työskentelette tai viimeksi työskentelitte ilmeni tilastollisesti erittäin 

merkitsevänä summamuuttujan mahdollisuus kohdalla ja merkitsevänä summamuuttujalla 

uhka. Näistä metsä- ja maatalouden sekä julkisissa palveluissa työskennelleet kokivat 

enemmän uhkaa, kun taas teollisuuden ja rakentamisen, sekä yksityisillä palveluilla 

työskennelleet kokivat vahvaa mahdollisuutta. 

 

Ammatilliseen keskusjärjestöön kuuluminen kysymyksellä T8 Kuulutteko ammatilliseen 

keskusjärjestöön ei ilmennyt tilastollista merkitsevyyttä summamuuttujien uhka ja 

mahdollisuus kohdalla. Sen sijaan T9 Mihin ammatilliseen keskusjärjestöön kuulutte ilmensi 

tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja ammatillisiin keskusjärjestöihin kuulumisessa, joista 

ammattijärjestöt SAK, STTK ja MTK indikoivat automatiikan uhkaa, kun taas AKAVA:an 

kuuluvat esittivät merkittävästi muista ryhmistä poikkeavaa keskiarvoa mahdollisuudelle. 

Puoluepoliittista jakautumista kartoitettiin kysymällä T10 Jos eduskuntavaalit pidettäisiin 

nyt, minkä puolueen ehdokasta äänestäisitte, joka esiintyi tilastollisesti erittäin merkitsevänä. 

Automatiikan mahdollisuutta kokivat keskustan, vihreiden ja rkp:n äänestäjät, sekä erityisen 

korkeaa mahdollisuutta kokoomuksen äänestäjät. Uhkaa taas kokivat SDP:n, vasemmiston, 
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kristillisten ja perussuomalaisten äänestäjät. Vahvaa automatiikan uhkaa kokivat myös 

vastaajat, jotka ilmoittivat etteivät äänestäisi lainkaan. 

 

TAULUKKO 7: Uhka ja mahdollisuus ammatillisten keskusjärjestöjen mukaan 

 

 

Report 

T9 Mihin ammatilliseen keskusjärjestöön 

kuulutte 

Uhka Mahdollisuus 

SAK Mean 3,4298 3,1079 

N 380 380 

Std. Deviation ,86194 ,80578 

STTK Mean 3,2674 3,1444 

N 187 187 

Std. Deviation ,90124 ,77979 

AKAVA Mean 2,9101 3,3514 

N 434 434 

Std. Deviation ,87819 ,79717 

MTK Mean 3,3333 3,1667 

N 9 9 

Std. Deviation ,94281 1,17260 

Total 

 

 

 

Mean 3,1756 3,2198 

N 1010 1010 

Std. Deviation ,90732 ,80798 

 

 

Yksisuuntaisten varianssianalyysin kautta on luotu hyvä yleiskatsaus aineiston sisäisiin 

variaatioihin ja taustamuuttujien jakautumiseen, sekä näiden merkitsevyyksiin. Analyysin 

tulosten mukaan voidaan havaita erityisesti yhteiskunnan hyväosaisten ja korkean statuksen 

omaavien suhtautuvan automatiikkaan myönteisesti, kun taas kielteisyyttä ilmenee 

erityisesti yhteiskunnallista ulkopuolisuutta heijastavissa ryhmissä. Ulkopuolisuutta voidaan 

katsoa heijastavan erityisesti työmarkkinoiden ulkopuolisuus sekä äänestämättömyys. 

Teknologisten innovaatioiden toiminnan kannalta on yhteiskunnallisesti merkittävää 

huomioida erilaisten intressiryhmien kamppailut (ks. Kojo ym. 2004, 164) sekä toiminnan 

tasa-arvoisuus erilaisten sosiaalisten ryhmien välillä (ks. Ruuskanen 2004, 36). Tällöin erot 

sosioekonomisten taustatekijöiden yhteyksissä automatiikan uhan ja mahdollisuuden 

kokemuksiin voidaan tulkita merkittäviksi havainnoiksi suomalaisen yhteiskunnan sisällä 
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vallitsevista eriytyvistä intressiryhmällisistä näkemyksistä automatiikkaa kohtaan. Näitä 

intressiryhmiä voidaan tulkita myös muutoin kuin yhteiskunnallisen inklusiivisuuden ja 

eksklusiivisuuden kautta: automatiikan mahdollisuus ilmeni merkittävän vahvana 

kokoomuksen kannattajien parissa, jolloin markkinaorientoitunut asennoituminen voidaan 

yhdistää automatiikan mahdollisuuteen ja innovaatiomyönteisyyteen. Samoin automatiikan 

kokeminen uhkana esiintyi vahvana erityisesti perinteisiä ja yleisesti työväenluokkaisia 

arvoja ajavien poliittisten puolueiden parissa, jolloin uhan kokemuksen voidaan katsoa 

olevan yhteydessä perinteisten toimintatapojen vaalimiseen. Yhteyksiä havainnoivalla 

tasolla saadaan luotua mielekäs suunnallinen katsaus automatiikan uhan ja mahdollisuuden 

sosioekonomiseen sijoittautumiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. 

 

Analyysivaihe luo erityisesti hyvän katsauksen muuttujien keskiarvolliseen vertailuun 

molemmilla summamuuttujilla, joista voidaan havaita summamuuttujalla uhka olevan 

enemmän tilastollisesti erittäin merkittäviä eroja, kuin summamuuttujalla mahdollisuus. 

Tilastollisesti ei merkitsevät keskiarvolliset erot ilmenivät taustamuuttujilla T2 Jos olette 

työssä, oletteko…, jolla kartoitettiin vastaajien työaikamuotoja ja T8 Kuulutteko johonkin 

ammatilliseen keskusjärjestöön. Myös BV3 Maakunta esiintyi summamuuttujan 

mahdollisuus kohdalla tilastollisesti ei merkitsevänä. Nämä poikkeavuudet 

summamuuttujien merkittävyyksissä on syytä muistaa analyysin edetessä. Seuraavassa 

osiossa summamuuttujille uhka ja mahdollisuus toteutetaan kaksisuuntainen 

varianssianalyysi, jossa tarkastellaan kahden eri muuttujan yhteisvaikutuksen voimakkuutta 

summamuuttujiin. 

 

5.2 Taustatekijöiden sukupuolitetut yhteydet uhkaan ja mahdollisuuteen 

 

Kaksisuuntaisessa varianssianalyysissä tarkastellaan useamman yhtäaikaisesti vaikuttavan 

ryhmittelevän muuttujan vaikutusta yhteen selittävään muuttujaan (Metsämuuronen 2008, 

155), jolloin ryhmittelevinä muuttujina toimivat aineiston taustamuuttujat ja selitettävinä 

muuttujina ovat summamuuttujat uhka ja mahdollisuus. Analyysi toteutettiin molemmille 

summamuuttujille erikseen suhteessa yksisuuntaisen varianssianalyysin ilmentämiin 

tilastollisesti merkitseviin taustamuuttujiin. Analyysissä toteutettiin vertailu sukupuolen 

välisistä eroavaisuuksista, sillä taustamuuttuja BV1 Sukupuoli osoittautui yksisuuntaisessa 

varianssianalyysissa tilastollisesti erittäin merkitseväksi suhteessa summamuuttujiin uhka ja 

mahdollisuus ja sen kautta on mahdollista saada kattavaa tietoa vastaajien 
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sukupuolittuneesta jakautumisesta yhteydessä muihin taustamuuttujiin. Aineistoon 

vastanneiden tasaisen sukupuolijakauman ja vastaajien määrän puolesta aineistoa on 

mielekästä analysoida myös sukupuolittuneesta näkökulmasta. 

 

5.2.1 Uhka sukupuolen ja taustatekijöiden mukaan 

 

Kaksisuuntainen varianssianalyysi toteutettiin summamuuttujalle uhka tarkastelemalla 

taustamuuttujissa ilmeneviä sukupuolittuneita vaikutteita. Yleisesti naiset esiintyivät miehiä 

useammin kriittisempinä suhtautumistavassaan automatiikkaa kohtaan läpi analyysin. 

Taustamuuttujassa T1 Nykyisin tai viimeisin työnantajanne naiset, jotka eivät olleet mukana 

työelämässä tai työskentelivät yhdistyksessä tai järjestösektorilla olivat kaikista kriittisimpiä 

automatiikkaa kohtaan. Uhan kokemus esiintyi kaikista matalimpana yrityssektorilla 

työskentelevillä miehillä, joista erityisesti yksityisessä yrityksessä työskentelevillä. Miehet 

ja naiset suhtautuivat yhtä kriittisesti kunnan, valtion tai jonkin muun työnantajan 

palveluksessa ollessaan. Taustamuuttujalla T3 Onko työsuhteenne… kysyttäessä työsuhteen 

jatkuvuutta uhan kokemus kasvoi molemmilla sukupuolilla vakituisesta työsuhteesta 

määräaikaiseen työsuhteeseen, jossa kasvu oli miehillä merkittävästi suurempaa. 

 

Koulutustasot T4 Millainen peruskoulutus teillä on ja T5 Millainen ammatillinen koulutus 

teillä on esiintyivät analyysissä tilastollisesti erittäin merkitsevinä, joista uhan kokemus laski 

yleisesti koulutustason kasvaessa molemmilla sukupuolilla. Naisten uhan kokemus oli 

yleisesti miehiä korkeampaa ja korkeinta se oli naisilla, joiden ammatillisena koulutuksena 

on ammattikurssi tai muu lyhyt ammatillinen koulutus. Matalinta uhka oli 

koulutustasollisesti miehillä, jotka olivat suorittaneet opistotasoisen ammattikoulutuksen. T6 

Ammattiryhmä, johon katsotte lähinnä kuuluvanne kertoi miesten ja naisten kokevan uhkaa 

melko yhtenäisesti ammattiryhmittäin, poikkeuksina maatalousyrittäjinä toimivien miesten 

ja työttömänä olevien naisten merkittävästi toisesta sukupuolesta poikkeava uhan kokemus 

(Kuvio 4). Toimialoilla työskenteleminen taustamuuttujalla T7 Toimiala, jolla työskentette 

tai viimeksi työskentelitte kertoo sukupuolten välillä olevista yhteneväisistä trendeistä uhan 

kokemuksen ja toimialan välillä. Sukupuolet eroavat merkittävästi toisistaan työelämän 

ulkopuolella ollessa, missä naisten uhan kokemus kasvaa, kun taas miehillä laskee. 
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KUVIO 4: Uhka sukupuolen ja ammattiryhmään kuulumisen mukaan 

 

T9 Mihin ammatilliseen keskusjärjestöön kuulutte kertoo SAK:hon kuuluvien miesten 

kokevan suurempaa uhkaa kuin naisten. Uhan kokemus laskee STTK:n ja erityisen 

merkittävästi AKAVA:an kuulumisen kohdalla, joissa se on miehillä kaikista matalinta. 

Poliittisilta kannoiltaan sukupuolet myötäilevät toisiaan taustamuuttujassa T10 Jos 

eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, minkä puolueen ehdokasta äänestäisitte, jossa naisia 

kriittisemmät miehet ilmoittavat äänestävänsä SDP:n tai vasemmiston ehdokasta (Kuvio 5). 

Automatiikkaa kohtaan kriittisimmät miehet ilmoittivat, etteivät äänestäisi ollenkaan. 

Kaikista eniten uhkaa kokevat naiset äänestäisivät kristillisdemokraatteja, perussuomalaisia 

tai eivät äänestäisi lainkaan. Sukupuoliero on kaikista suurinta keskustan ja 

perussuomalaisten äänestäjissä, joissa naiset ovat merkittävästi miehiä kriittisempiä. T11 

Mihin yhteiskuntaluokkaan katsotte lähinnä kuuluvanne kertoo myös työväenluokkaisten 

miesten suhtautuvan naisia uhkaavammin automatiikkaan. 
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KUVIO 5: Uhka sukupuolen ja puoluepoliittisen äänestyskannan mukaan 

 

BV2 Ikäryhmä kertoo erityisesti yli 65-vuotiaiden miesten matalasta automatiikan uhan 

kokemuksesta. Korkeaa uhan kokemus on erityisesti naisilla, jotka kuuluvat ikäryhmiin 45-

55, 56-65 ja yli 65-vuotiaat. Molemmilla sukupuolilla uhan kokemus laskee ikäryhmään 26-

35 mentäessä, mikä kertoo nuorten aikuisten positiivisemmasta suhtautumisesta verrattuna 

muihin ikäryhmiin. Taustamuuttujat BV3 Maakunta ja BV4 Asuinkunnan koko esiintyivät 

tilastollisesti merkitsevinä yksisuuntaisessa varianssianalyysissa summamuuttujalla uhka, 

jolloin niitä on oleellista tarkastella tässä yhteydessä suomalaisten automatiikan uhan 

sukupuolittuneessa kokemuksessa. Maakunnittain naiset ovat miehistä poikkeuksellisen 

kriittisiä Etelä-Pohjanmaalla, jossa sukupuolten välinen ero on merkittävän suuri. Miehet 

ovat naisia kriittisimpiä automatiikkaa kohtaan Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-

Karjalassa ja Kainuussa, mikä on huomattavaa naisten ollessa yleisesti miehiä kriittisempiä 

automatiikkaa kohtaan. Asuinkunnan koko vaikuttaa merkittävästi miesten kokeman 

automatiikan uhan vähentymiseen suuremmalle paikkakunnalle mentäessä, kun taas naisille 

uhan kokemus vähentyy tasaisesti suuremmille paikkakunnille mentäessä. 

 

Summamuuttujan uhka kaksisuuntaisen varianssianalyysin sukupuolittuneella tarkastelulla 

voidaan todeta naisten olevan yleisesti miehiä kriittisempiä automatiikkaa kohtaan. Miesten 

kokema automatiikan uhka taas linkittyy naisia useammin työväenluokkaisuuteen ja 
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työmarkkinalliseen asemaan, josta miesten kokeman automatiikan uhan voidaan tulkita 

olevan osa työmarkkinallisen aseman ja toimeentulon menettämisen pelkoa. Naisilla uhan 

kokemus ilmenee miehistä poikkeavasti korkeana erityisesti perinteisiä arvoja kannattavissa 

ryhmittymissä ja työelämän ulkopuolisuudessa, josta voidaan johtaa päätelmiä 

konservatiivisten ja työelämän ulkopuolella olevien naisten pitävän teknologian kehitystä 

uhkaavana tekijänä yhteiskunnalliselle kehitykselle. Seuraavaksi tarkastellaan 

summamuuttujaa mahdollisuus kaksisuuntaisella varianssianalyysillä taustamuuttujien ja 

sukupuolen kautta. 

 

5.2.2 Mahdollisuus sukupuolen ja taustatekijöiden mukaan 

 

Kaksisuuntainen varianssianalyysi toteutetaan summamuuttujalle mahdollisuus samoin kuin 

summamuuttujalle uhka ottaen huomioon yksisuuntaisessa varianssianalyysissa esiintyneet 

tilastolliset merkitsevyydet. Taustamuuttujassa T1 Nykyinen tai viimeisin työnantajanne 

automatiikan mahdollisuuden kokemus kasvaa erityisesti yksityisyrittäjänä toimivilla 

miehillä, kun taas vastaavasti naisten kohdalla mahdollisuus tällöin laskee (Kuvio 6). 

Sukupuolten näkemys eriytyvät toisistaan myös kohdassa en ole ollut mukana työelämässä, 

jossa miesten kokema automatiikan mahdollisuus kasvaa. Työsuhteen jatkuvuutta 

kysyttäessä miesten kokema mahdollisuus laskee radikaalisti, kun taas naisten kokema 

mahdollisuus ei muutu lähes ollenkaan. Koulutustasoja kartoittavat taustamuuttujat T4 

Millainen peruskoulutus teillä on ja T5 Millainen ammatillinen koulutus teillä on eivät 

ilmennä analyysin aiemmista vaiheista poikkeavia tuloksia, vaan noudattavat 

sukupuolittuneesti kasvavaa mahdollisuuden kokemusta miesten ollessa naisia 

myötämielisempiä automatiikkaa kohtaan. 
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KUVIO 6: Mahdollisuus sukupuolen ja viimeisimmän työnantajan mukaan 

 

T6 Ammattiryhmä, johon katsotte lähinnä kuuluvanne ilmentää maatalousyrittäjinä 

toimivien miesten merkittävästi laskevaa automatiikan mahdollisuuden kokemusta. 

Johtavassa asemassa ja yrittäjinä toimiminen nostavat molempien sukupuolten automatiikan 

mahdollisuuden kokemusta, jossa nousu on miehillä naisia suurempaa. Myös T7 Toimiala, 

jolla työskentelette tai viimeksi työskentelitte esittää yksityisillä palveluilla työskentelevien 

miesten kokevan huomattavasti nousevaa automatiikan mahdollisuuden kokemusta, kun taas 

naisilla mahdollisuuden kokemus pysyy vastaavissa ryhmissä lähes samana. Miesten, jotka 

eivät ole olleet mukana työelämässä, pitävät automatiikkaa myös enemmän mahdollisuutena, 

kuin vastaavan ryhmän naiset. 

 

Ammatillisissa keskusjärjestöissä AKAVA:an kuuluminen nostaa merkittävästi miesten 

mahdollisuuden kokemusta, kun taas naisilla nousu on pienempi. Poikkeavasti 

ammatillisissa keskusjärjestöissä naisten mahdollisuuden kokemus laskee STTK:n 

kuuluvien kohdalla, kun taas miehillä mahdollisuuden kokemus nousee. Puoluepoliittista 

suuntautumista kysyttäessä T10 Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, minkä puolueen 

ehdokasta äänestäisitte osoittavat miehet merkittävää automatiikkamyönteisyyttä 

kokoomuksen, RKP:n ja vihreiden äänestäjissä. Naisilla myönteisyyttä esiintyy erityisesti 
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kokoomuksen ja RKP:n äänestäjien parissa, kun taas molemmat sukupuolet osoittavat 

merkittävää mahdollisuuden laskua kristillisdemokraattien äänestäjien parissa. 

 

Yhteiskunnallista asemaa kartoittaessa vastaajilta kysyttiin T11 Mihin yhteiskuntaluokkaan 

katsotte lähinnä kuuluvanne ja Q3 Mihin yhteiskunnalliseen tuloryhmään katsot itse 

kuuluvasi. Näissä molemmissa ilmenee tasainen nousu automatiikan mahdollisuuden 

kokemuksessa alemmista tulo- ja yhteiskuntaluokista korkeampiin, poikkeuksena 

yläluokkaisten naisten ja suurituloisten naisten merkittävä nousu miesten kokeman 

automatiikan mahdollisuuden yläpuolelle. Tuloluokissa miesten mahdollisuuden kokemus 

myös laskee suurituloisten kohdalla. Ikäryhmittäin tarkasteltuna nuoret miehet ikäluokissa 

18-25, sekä 26-35 osoittavat poikkeuksellisen korkeaa automatiikan mahdollisuuden 

kokemusta verrattuna ikäluokkansa naisiin, joiden kokemus on näissä ikäluokissa laskevaa 

(Kuvio 7). Kuitenkin molempien sukupuolien mahdollisuuden kokemus kasvaa 

merkittävästi yli 65-vuotiaiden parissa, jolloin myös sukupuolten välinen ero kaventuu. 

 

KUVIO 7: Mahdollisuus sukupuolen ja ikäryhmien mukaan 

 

Automatiikan mahdollisuuden kokemuksen kaksisuuntaisessa varianssianalyysissa on 

mukana vähemmän tilastollisesti erittäin merkitseviä taustamuuttujia kuin automatiikan 

uhan kokemuksen analyysissa. Automatiikan mahdollisuutta indikoivat vahvasti erityisesti 



45 

 

nuoret, 18-35 -vuotiaat ja yksityisyrittäjinä toimivat miehet, jotka kuuluvat ammatilliseen 

keskusjärjestö AKAVA:an ja äänestävät puoluepoliittisesti kokoomusta ja vihreitä, joita 

voidaan pitää arvoliberaaleina ja edistysmyönteisinä puolueina. Tämä kertoo korkeasti 

kouluttautuneiden, yrittäjyysmyönteisten ja nuorten miesten olevan erityisen myötämielisiä 

työn automatiikkaa kohtaan. Työttömät tai työelämän ulkopuolella olevat miehet suhtautuvat 

automatiikkaan vastaavan ryhmän naisia enemmän mahdollistavasti. Naisissa miehistä 

poikkeavasti automatiikkaan myötämielisemmin suhtautuvat ovat suurituloisia ja korkeaan 

yhteiskuntaluokkaan kuuluvia yli 65-vuotiaita, joilla ei kuitenkaan ole miesten kaltaista 

yrittäjyysmyönteisyyttä osanaan. 

 

Sukupuolittunut tarkasteltu automatiikan kokemiseen uhkana ja mahdollisuutena havainnoi 

sukupuolitetusti ilmeneviä eroavaisuuksia naisten ja miesten välillä. Miesten yleistä 

automatiikkamyönteisyyttä voidaan selittää feminististen teorioiden mukaan teknologian 

miehisellä luonteella ja sen rakentuvan yhteiskunnallisesti sekä sosiaalisesti ensisijaisesti 

maskuliinisuuden kautta (ks. Rojola 2010, 197, 203). Tämä voidaan tulkita vieraannuttavan 

naisia uuden teknologian käyttöönotosta ja suhtautuvan siihen lähtökohtaisesti 

varauksellisesti. Teknologian maskuliinisen luonteen voidaan katsoa myös esittävän ilmiön 

sukupuolittunutta sosiaalista järjestystä, joka ajankuvallisena tilana voi vaikuttaa arvojen ja 

asenteiden muodostumiseen kyseistä ilmiötä kohtaan (ks. arvojen ja asenteiden 

muodostuminen Puohiniemi 2002, 5-6). Tämän voidaan tulkita esiintyvän sukupuolittuneina 

suhtautumistapoina ja yhteyksinä uutta teknologiaa sekä automatiikkaa kohtaan. 

Sukupuolitetusti havaitut eroavaisuudet ilmenevät erityisesti nuorten aikuisten, korkeasti 

koulutettujen ja yrittäjyyshenkisten miesten myönteisenä suhtautumisena automatiikkaa 

kohtaan, kun taas uhkaa kokevat työelämän ulkopuoliset ja perinteisyyttä kannattavat naiset. 

Feminististen näkemyksien valossa voidaan tulkita miesten kokevan teknologisen 

kehityksen naisia enemmän omaksi alueekseen, jolloin yrittäjyyshenkinen riskinottaminen 

tämän parissa voi esiintyä otollisempana. Myös korkean koulutuksen ja tämän kautta 

saavutettujen tietojen ja taitojen voidaan katsoa edesauttavan tätä. 

 

Millään aineiston analysointiin käytetyllä muuttujayhdistelmällä ei esiintynyt 

kaksisuuntaisessa varianssianalyysissä tilastollisesti merkitseviä yhteisvaikutuksia, joka 

tulee muistaa tuloksia tarkastellessa ja analyysin kokonaiskuvaa tarkastellessa. Yksi- ja 

kaksisuuntaisella varianssianalyysilla on luotu keskiarvovertailuun ja taustamuuttujien 
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yhteisvaikutuksen voimakkuuden tarkastelu, jossa on huomioitu aineiston sosioekonomisten 

taustatekijöiden sukupuolittunut näkökulma. Sukupuolittuneesta näkökulmasta voidaan 

nostaa esiin aineiston sisäinen variaatio miesten ja naisten välillä, josta kaksisuuntaisen 

varianssianalyysin perusteella voidaan havaita aineiston vastaajien esiintyvän ryhmittymiä 

sukupuoleen perustuen, jotka indikoivat erilaista suhtautumista automatiikkaa kohtaan. 
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6 ERIARVOISTAVA VAI MAHDOLLISTAVA SUOMI – 

AJANKUVALLISTEN KOKEMUKSIEN YHTEYDET 

AUTOMATIIKKAAN 

 

Kaksisuuntaisen varianssianalyysin kautta tarkasteltujen taustamuuttujien lisäksi on 

tutkielman aineiston analyysin rikastamiseksi kannattavaa tarkastella myös aineiston muita 

muuttujia. Muiden muuttujien kautta saadaan kattavaa lisätietoa aineistoon vastanneiden 

yhteiskunnallisesta suhtautumisesta ja muista näkemyksistä, joiden voidaan tulkita 

vaikuttavan vastaajien suhtautumiseen työn automatiikkaa kohtaan. 

 

Jokivuori ja Hietala (2007, 23) kuvaavat tutkimuksessa olevan oleellista keskittää huomio 

ilmiön kannalta oleellisiin syihin, joista tulee erityisesti ottaa huomioon teoreettisen 

tarkastelun myötä oleelliset tekijät. Tässä tutkielmassa käytettyihin 

monimuuttujamenetelmiin pohjaten on relevanttia kyetä tarkastelemaan empiiristä ilmiötä 

pyrkien huomioimaan mahdollisimman laajasti ilmiötä koskettavat sosiaaliset prosessit. 

Analyysin seuraavassa vaiheessa tarkastelen summamuuttujia uhka ja mahdollisuus 

korrelaatiomatriisissa suhteessa aineistosta tutkielman kannalta relevanteiksi valikoituihin 

muuttujiin. Korrelaatiomatriisi suoritetaan aineiston osion Q1 muuttujille, joiden 

aihepiireinä ovat yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja kysymykset tulonjaosta. Näiden 

muuttujien voidaan katsoa vaikuttavan relevantisti tutkielman kirjallisessa osiossa esitettyyn 

innovaatioiden sosiaalisen hyväksynnän rakentumiseen yhteiskunnallisen kuuluvuuden ja 

osallisuuden kokemuksen myötä, jonka puolesta niitä on mielekästä tarkastella 

suhtautumiseen vaikuttavina tekijöinä. 

 

Summamuuttujien uhka ja mahdollisuus korrelaatiot osion Q1 muuttujille Q1_6 - Q1_33 

tarkastellaan korrelaatiomatriisin avulla. Korrelaatiomatriisia on mielekästä käyttää useiden 

korrelaatioiden esittämisessä ja havainnoimisessa yhtä aikaa, sekä pohjaa luovana tekijänä 

pidemmälle menevissä analyyseissä (Metsämuuronen 2006, 361). Korrelaatiomatriisin 

käyttö osoittautuu relevantiksi sen käyttömahdollisuuden ulottuessa usean eri muuttujan 

korrelaation yhtäaikaiseen tarkasteluun, sekä sen kautta saatujen korreloivien yhteyksien 

hyödyntämiseen aineiston analyysin selittävän tason rakentamisessa. 
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Korrelaatiomatriisissa oleellista on tarkastella muuttujien välisiä korrelaatioita, eli 

yhteyksien rakentumista. Muuttujien välinen korrelaatiokerroin voi saada arvoja välillä -1 ja 

1 ja mitä lähempänä korrelaatiokerroin on lukua nolla, sitä vähemmän korrelatiivista 

yhteyttä muuttujien välillä on (Metsämuuronen 2006, 359). Jari Metsämuuronen (2006, 360) 

määrittää korrelaatiokertoimen laatua välillä 0,80-1,0 erittäin korkeaksi, välillä 0,60-0,80 

korkeaksi ja välillä 0,40-0,60 melko korkeaksi, kun taas Jokivuori ja Hietala (2007, 37) 

pitävät yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa välin 0,20-0,40 korrelaatiota vahvana 

yhteytenä muuttujien välillä. Rajaan tässä yhteydessä korrelaatioiden laadut yli 0,30 todella 

vahvaan korrelaatioon, välin 0,20-0,30 vahvaan ja alle 0,20 korrelaatiot heikkoihin 

korrelaatioihin. Huomioin myös nollakorrelaatioiksi määrittyvät, tilastollisesti ei-

merkitsevät korrelaatiot, omana ryhmänään. 

 

6.1 Automatiikan uhka ja eriarvoinen Suomi 

 

Summamuuttuja uhka korreloi erittäin vahvasti kuuden Q1 -osion muuttujan kanssa 

(Taulukko 8). Kaikista vahvinta korrelaatiota (korrelaatio >,40) summamuuttujalla uhka 

esiintyi muuttujien Q1_11 Tuloerot väestöryhmien välillä ovat kasvaneet maassamme liian 

suuriksi sekä Q1_13 Suomi on yhteiskunta, jossa lapsen tulevan menestyksen ja paikan 

yhteiskunnassa sanelee pitkälti se, sattuuko syntymään vauraaseen vai köyhään kotiin 

kanssa. Erittäin vahvaa korrelaatiota (korrelaatio >,30) esiintyi muuttujilla Q1_15 Suomessa 

pitäisi päästä tilanteeseen, jossa tuloja tasattaisiin nykyistä paljon voimakkaammin ja 

kaikkien käytettävissä olevat tulot olisivat osapuilleen samat, Q1_18 Robottivero on 

tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa, Q1_21 Suomalaisten tuloerojen 

kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua, sekä Q1_33 Talouden vapaus on tärkeää lähinnä 

yrityksille, ei niinkään yksilöille. Korrelaatioista voidaan johtaa päätelminä vahvaa 

automatiikan uhkaa kokevien vastaajien pitävän suomalaista yhteiskuntaa epätasa-arvoisena 

ja näkevän yhteiskunnan rakentumisen hierarkkisesti luokkarakenteen mukaisesti. Vahvaa 

uhkaa kokevat vastaajat kokevat robottiveron merkittäväksi sosiaaliturvan rahoittajaksi 

tulevaisuudessa ja taloudellisen vapauden olevan tärkeää ennemmin yrityksille kuin 

yksilöille, joista voidaan päätellä vastaajien suhtautuvan epävarmasti yhteiskunnan 

taloudelliseen kehitykseen. Kaikki erittäin vahvat korrelaatiot summamuuttujalla uhka olivat 

positiivisia. 
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TAULUKKO 8: Uhka ja erittäin vahvat korrelaatiot 

 Summamuuttuja Uhka 

Pearson 

Correlations 

Sig. (2-

tailed) 

Q1_11 Tuloerot väestöryhmien välillä ovat kasvaneet 

maassamme liian suuriksi 

 

,421 ,000 

 Q1_13 Suomi on yhteiskunta, jossa lapsen tulevan 

menestyksen ja paikan yhteiskunnassa sanelee pitkälti se, 

sattuuko syntymään vauraaseen vai köyhään kotiin 

 

,435 ,000 

Q1_15 Suomessa pitäisi päästä tilanteeseen, jossa tuloja 

tasattaisiin nykyistä paljon voimakkaammin ja kaikkien 

käytettävissä olevat tulot olisivat osapuilleen samat 

 

,387 ,000 

Q1_18 Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino 

rahoittaa sosiaaliturvaa 

 

,348 ,000 

Q1_21 Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi 

talouskasvua 

 

,330 ,000 

Q1_33 Talouden vapaus on tärkeää lähinnä yrityksille, ei 

niinkään yksilöille 

 

,304 ,000 

 

 

 

Vahvaa korrelaatiota summamuuttujalla uhka esiintyi kymmenen muun muuttajan kanssa, 

joissa korrelaatio oli välillä ,20-,30, joista seitsemän olivat negatiivisia korrelaatioita 

(Taulukko 9). Summamuuttujan uhka kanssa negatiivisesti korreloivat muuttujat Q1_9 

Perinteiset luokkarajat ovat maassamme jo paljolti kadonneet elintason yleisen nousun 

myötä, Q1_10 Yksilön menestyksen määrää ensisijaisesti hänen oma toimintansa ja tahtonsa, 

ei yhteiskunta eikä olosuhteet, Q1_12 On oikein, että huippuosaajille maksetaan työstään 

selvästi parempaa palkkaa, vaikka se kasvattaisikin tuloeroja, Q1_14 Suomi on yksi 

maailman tasa-arvoisimmista yhteiskunnista, jossa kenestä hyvänsä voi tulla mitä vain, 

Q1_20 Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen 

joustomekanismi erityisesti palvelualoilla, Q1_22 Sipilän hallituksen ajama 

kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu ja Q1_30 

Vapaa kilpailu markkinoilla on kansalaisen ja kuluttajan etu, sillä se tehostaa toimintaa ja 

laskee hintoja. Negatiivisista korrelaatioista voi johtaa päätelmiä vastaajien suhtautuvan 

automatiikkaan uhkaavasti, mitä enemmän he kokevat suomalaisen yhteiskunnan epätasa-
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arvoiseksi luokkayhteiskunnaksi, olosuhteiden määrittävän yksilön elämänkulkua, sekä 

työmarkkinoilla tapahtuvat taloudelliset joustomekanismit negatiivisina. 

 

Positiivisia vahvoja korrelaatioita summamuuttujalla uhka löytyi kolmesta osion Q1 

muuttujien kanssa, jotka ovat Q1_17 Käytettävissä olevilla tuloillani on nyt vaikeampaa 

tulla toimeen kuin aiemmin, Q1_25 Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien 

nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä ja Q1_32 Yksilö ei voi 

olla vapaa, jos hän on syrjäytynyt tai köyhä (Taulukko 9). Vahvat positiiviset korrelaatiot 

tukevat vahvoja ja erittäin vahvoja korrelaatioita yhteiskunnallisesta epätasa-arvoisuudesta 

toimeentulon ja yksilönvapauden puolesta, joihin summamuuttuja uhka korreloi vahvasti. 

 

Heikoksi korrelaatioksi on määritetty tässä yhteydessä alle 0,20 korrelaatiot, jotka kaikki 

esiintyvät kuitenkin tilastollisesti erittäin merkittävinä (Taulukko 10). Positiivisia 

korrelaatioita näistä olivat Q1_6 On todennäköistä, että lähitulevaisuudessa joudun 

rakennemuutoksen vuoksi opettelemaan uuden ammatin, Q1_19 Työajan lyhentäminen ja 

työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi, Q1_23 Suomen on järkevää 

tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään 

niin, Q1_24 Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, 

koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin, Q1_28 Valtio säätelee liikaa 

yksityisen ihmisen elämää, sekä Q1_29 Suomessa saa yksilönvapauden nimissä tehdä 

yleisestä edusta piittaamatta melkein mitä tahansa. Positiivisten heikkojen korrelaatioiden 

voidaan tulkita heijastavan vastaajien kokevan työmarkkinoiden rakenteelliset muutokset 

jokseenkin negatiivisina, mitä enemmän he kokevat automatiikan uhkaa. Samoin valtion 

rooliin yksilön elämän säätelijänä ja suomalaisen yhteiskunnan yksilönvapauden laatuun 

suhtaudutaan kriittisesti. 
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TAULUKKO 9: Uhka ja vahvat korrelaatiot 

 Summamuuttuja Uhka 

Pearson 

Correlations 

Sig. (2-

tailed) 

Q1_9 Perinteiset luokkarajat ovat maassamme jo paljolti kadonneet 

elintason yleisen nousun myötä 
 

-,299 ,000 

Q1_10 Yksilön menestyksen määrää ensisijaisesti hänen oma 

toimintansa ja tahtonsa, ei yhteiskunta eikä olosuhteet 
 

-,210 ,000 

Q1_12 On oikein, että huippuosaajille maksetaan työstään selvästi 

parempaa palkkaa, vaikka se kasvattaisikin tuloeroja 
 

-,278 ,000 

Q1_14 Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista yhteiskunnista, 

jossa kenestä hyvänsä voi tulla mitä vain  

 

-,290 ,000 

Q1_17 Käytettävissä olevilla tuloillani on nyt vaikeampaa tulla 

toimeen kuin aiemmin 
 

,295 ,000 

Q1_20 Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat 

tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla 
 

-,211 ,000 

Q1_22 Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen 

talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu 
 

-,211 ,000 

Q1_25 Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien 

nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä 
 

,292 ,000 

Q1_30 Vapaa kilpailu markkinoilla on kansalaisen ja kuluttajan etu, 

sillä se tehostaa toimintaa ja laskee hintoja  

 

-,243 ,000 

Q1_32 Yksilö ei voi olla vapaa, jos hän on syrjäytynyt tai köyhä ,279 ,000 

 

 

Negatiiviset ja heikot korrelaatiot summamuuttujalle uhka ovat Q1_7 Olisin valmis 

vastaanottamaan mitä tahansa työtä, jos vaihtoehtona olisi työttömyys, Q1_16 Nyky-

Suomessa lietsotaan puhetta yhteiskunnan eriarvoistumisesta, mikä luo yhteiskuntaan 

tarpeettomia jakolinjoja ja jännitteitä ja Q1_27 Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi 

edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat 

(Taulukko 10). Vastaajien voidaan katsoa suhtautuvan yhteiskunnan eriarvoisuutta luoviin ja 

ylläpitäviin tekijöihin kriittisesti, vaikkakaan ei yhtä vahvasti kuin muissa osion muuttujissa. 

Automatiikan uhkaa kokevat vastaajat eivät myöskään mieluusti vastaanottaisi mitä tahansa 
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työtä työttömyyden uhatessa, minkä voidaan katsoa edustavan työmarkkinallisen 

joustavuuden vastustamista. 

 

TAULUKKO 10: Uhka ja heikot korrelaatiot 

 Summamuuttuja Uhka 

Pearsons 

Correlations 

Sig. (2-

tailed) 

Q1_6 On todennäköistä, että lähitulevaisuudessa joudun 

rakennemuutoksen vuoksi opettelemaan uuden ammatin 
 

,177 ,000 

Q1_7 Olisin valmis vastaanottamaan mitä tahansa työtä, jos 

vaihtoehtona olisi työttömyys 
 

-,080 ,000 

Q1_16 Nyky-Suomessa lietsotaan puhetta yhteiskunnan 

eriarvoistumisesta, mikä luo yhteiskuntaan tarpeettomia jakolinjoja 

ja jännitteitä 
 

-,124 ,000 

Q1_19 Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino 

työllisten määrän lisäämiseksi 
 

,170 ,000 

Q1_23 Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn 

turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin 
 

,093 ,000 

Q1_24 Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin 

verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät 

pääsääntöisesti niihin 
 

,089 ,000 

Q1_27 Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla 

määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat 
 

-,151 ,000 

Q1_28 Valtio säätelee liikaa yksityisen ihmisen elämää 
 

,102 ,000 

Q1_29 Suomessa saa yksilönvapauden nimissä tehdä yleisestä edusta 

piittaamatta melkein mitä tahansa 
 

,190 ,000 

 

 

Tilastollisesti erittäin merkittävästä poikkeavat muuttujat ovat luokiteltu nollakorrelaatioiksi, 

joiden korrelaatiokertoimen arvot ovat lähelle nollaa. Nämä muuttujat ovat 

summamuuttujalle uhka Q1_8 Olisin valmis tinkimään palkastani, mikäli työaikaa 

lyhennettäisiin ja saisin enemmän vapaa-aikaa, Q1_26 Kotitalousvähennys on tehokas tapa 

torjua harmaata taloutta ja Q1_31 Jokaisen on voitava toteuttaa itseään vapaasti, kunhan 

ei rajoita muiden vapauksia (Taulukko 11). Nollakorrelaatioista voidaan päätellä vastaajien 
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suhtautumisen työn vähentämiseen, kotitalousvähennykseen ja yksilölliseen itsensä 

toteuttamiseen olevan ei-korrelatiivisessa yhteydessä automatiikan uhan kokemukseen. 

 

TAULUKKO 11: Uhka ja tilastollisesti ei-merkitsevät korrelaatiot 

 

 Summamuuttuja Uhka 

Pearson 

Correlations 

Sig. (2-

tailed) 

Q1_8 Olisin valmis tinkimään palkastani, mikäli työaikaa 

lyhennettäisiin ja saisin enemmän vapaa-aikaa 
 

-,051 ,021 

Q1_26 Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta 
 

-,055 ,012 

Q1_31 Jokaisen on voitava toteuttaa itseään vapaasti, kunhan ei 

rajoita muiden vapauksia 
 

-,060 ,006 

 

 

Automatiikan uhkaa kokevat vastaajat kokevat suomalaisen yhteiskunnan eriarvoiseksi ja 

ovat huolissaan yhteiskunnallisten tuloerojen kasvusta. Uhkaa kokevat kaipaavat tulojen 

tasaamista ja suhtautuvat kriittisesti markkinataloudelliseen vapauteen sekä 

työmarkkinallisiin joustoihin. Näiden yhteyksien voidaan tulkita heijastavan ajankuvallista 

kokemusta suomalaisesta yhteiskunnasta, joka nähdään sosioekonomisesti eriarvoisena ja 

polarisoituneena. Automatiikan uhan kokemuksen voidaan katsoa yhdistyvän korrelaatioissa 

suomalaisen yhteiskunnan kokemiseen eriarvoisena, jonka voidaan tulkita herättävän pelkoa 

heikompiosaisten yhteiskunnallisesta eksklusiivisuudesta. 

 

Teknologisten innovaatioiden yhteiskunnallisessa sosiaalistamisprosessissa merkittävää on 

prosessien osallistava luonne toimintaan ja päätöksentekoon (ks. Kojo ym. 2004, 162-164) 

sekä hyötyjen ja haittojen tasavertainen jakautuminen (ks. Ruuskanen 2004, 36). 

Automatiikan uhan kokemuksen on yhteydessä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, joka 

korostuu myös yhteiskunnallisen ulkopuolisuuden kohdalla (ks. luku 5.1). Yhteiskunnallisen 

ajankuvan kokeminen eriarvoisena ja yhteiskunnallisen ulkopuolisuuden voidaan tulkita 

luovan kielteistä kuvaa yhteiskunnallisten prosessien tasavertaisuudesta sekä näistä saatujen 

hyötyjen ja haittojen jakautumisesta. Heikomman yhteiskunnallisen aseman myötä 

innovaatioiden haittojen voidaan myös kokea kasaantuvan erityisesti omalle 

intressiryhmälleen. 
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6.2 Tasa-arvoisuus ja markkinamyönteinen mahdollisuus 

 

Summamuuttujalle mahdollisuus tarkastettiin korrelaatiot samoilla muuttujilla kuin 

summamuuttujalle uhka. Näin saatiin tarkastettua korrelaatiot samoilla muuttujilla suhteessa 

eri suhtautumistavoilla automatiikkaan. Erittäin vahvoja korrelaatioita (korrelaatio >0,30) 

summamuuttujalla mahdollisuus ja osion Q1 muuttujilla esiintyi kolmessa muuttujassa, 

jotka olivat Q1_9 Perinteiset luokkarajat ovat maassamme jo paljolti kadonneet elintason 

yleisen nousun myötä, Q1_12 On oikein, että huippuosaajille maksetaan työstään selvästi 

parempaa palkkaa, vaikka se kasvattaisikin tuloeroja, sekä Q1_14 Suomi on yksi maailman 

tasa-arvoisimmista yhteiskunnista, jossa kenestä hyvänsä voi tulla mitä vain (Taulukko 12). 

Kaikki summamuuttujan mahdollisuus erittäin vahvat korrelaatiot ilmenivät positiivisina ja 

näistä voidaan päätellä automatiikkaan positiivisesti suhtautuvien pitävän suomalaista 

yhteiskuntaa vahvasti tasa-arvoisena. Myötämieliset vastaajat kokivat huippuosaajille 

maksettavan korkean palkkion olevan oikeudenmukainen, vaikkakin se lisäisi 

yhteiskunnallisia tuloeroja. 

 

TAULUKKO 12: Mahdollisuus ja erittäin vahvat korrelaatiot 

 

 Summamuuttuja Mahdollisuus 

Pearson 

Correlations 

Sig. (2-tailed) 

Q1_9 Perinteiset luokkarajat ovat maassamme jo paljolti 

kadonneet elintason yleisen nousun myötä 
 

,311 ,000 

Q1_12 On oikein, että huippuosaajille maksetaan työstään 

selvästi parempaa palkkaa, vaikka se kasvattaisikin tuloeroja 
 

,345 ,000 

Q1_14 Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista 

yhteiskunnista, jossa kenestä hyvänsä voi tulla mitä vain 
 

,308 ,000 

 

 

Vahvoja korrelaatioita summamuuttujalla mahdollisuus ilmeni korrelaatiovälillä 0,20-0,30 

yhdeksällä eri muuttujalla. Vahvaa positiivista korrelaatiota osoittivat viisi muuttujaa, jotka 

olivat Q1_10 Yksilön menestyksen määrää ensisijaisesti hänen oma toimintansa ja tahtonsa, 

ei yhteiskunta eikä olosuhteet, Q1_16 Nyky-Suomessa lietsotaan puhetta yhteiskunnan 



55 

 

eriarvoistumisesta, mikä luo yhteiskuntaan tarpeettomia jakolinjoja ja jännitteitä, Q1_20 

Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi 

erityisesti palvelualoilla, Q1_22 Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen 

talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu ja Q1_30 Vapaa kilpailu markkinoilla on 

kansalaisen ja kuluttajan etu, sillä se tehostaa toimintaa ja laskee hintoja (Taulukko 13). 

Positiivisten korrelaatioiden ja automatiikkaan myötämielisesti suhtautuvien yhteyden 

voidaan katsoa heijastavan vastaajien luottavan yksilön omaan toimintaan tämän 

menestyksen määrittäjänä, taloudellisten ja työmarkkinallisten joustomekanismien olevan 

positiivisia toimia, sekä uskovan vapaiden markkinoiden ajavan kuluttajan etua. 

 

Negatiivisesti vahvoja korrelaatioita esiintyi summamuuttujalla mahdollisuus ja muuttujilla 

Q1_11 Tuloerot väestöryhmien välillä ovat kasvaneet maassamme liian suuriksi, Q1_13 

Suomi on yhteiskunta, jossa lapsen tulevan menestyksen ja paikan yhteiskunnassa sanelee 

pitkälti se, sattuuko syntymään vauraaseen vai köyhään kotiin, Q1_15 Suomessa pitäisi 

päästä tilanteeseen, jossa tuloja tasattaisiin nykyistä paljon voimakkaammin ja kaikkien 

käytettävissä olevat tulot olisivat osapuilleen samat ja Q1_21 Suomalaisten tuloerojen kasvu 

nykyisestä haittaisi talouskasvua (Taulukko 13). Automatiikkaan positiivisesti suhtautuvien 

voidaan tulkita erittäin vahvoja korrelaatioita myötäillen pitävän suomalaista yhteiskuntaa 

tasa-arvoisena ja luottavan yhteiskunnan mahdollistaviin rakenteisiin. Positiivisesti 

suhtautuvat eivät koe tuloerojen kasvun vaativan merkittäviä yhteiskunnallisia toimia, 

eivätkä suhtaudu tuloeroihin kriittisesti. 

 

Heikoiksi korrelaatioiksi määritettyjä >0,20 korrelaatioita esiintyi summamuuttujalla 

mahdollisuus kaksitoista kappaletta. Näistä kaksi esiintyivät myös tilastollisesti 

merkitsevinä Sig. ,002 merkittävyydellä. Negatiivista korrelaatiota esiintyi seitsemällä eri 

muuttujalla, jotka ovat Q1_6 On todennäköistä että lähitulevaisuudessa joudun 

rakennemuutoksen vuoksi opettelemaan uuden ammatin, Q1_17 Käytettävissä olevilla 

tuloillani on nyt vaikeampaa tulla toimeen kuin aiemmin, Q1_18 Robottivero on 

tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa, Q1_19 Työajan lyhentäminen 

ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi, Q1_25 Vuokrasääntelyllä 

pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan 

pienenemistä, Q1_32 Yksilö ei voi olla vapaa, jos hän on syrjäytynyt tai köyhä ja Q1_33 

Talouden vapaus on tärkeää lähinnä yrityksille, ei niinkään yksilöille (Taulukko 14). 

Negatiivisten heikkojen korrelaatioiden suhteen summamuuttujaan mahdollisuus voidaan 
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tulkita heijastavan vastaajien uskoa työmarkkinallisen asemansa ja tulotasonsa vakauteen, 

sekä yksilön yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin toimintamahdollisuuksiin. Vastaajat eivät 

myöskään kokeneet robottiveroa merkittävänä sosiaaliturvan rahoittajana tulevaisuudessa 

tai vuokrasäätelyn mahdollisuutta vuokrien nousun hillitsijänä. 

 

TAULUKKO 13: Mahdollisuus ja vahvat korrelaatiot 

 

 Summamuuttuja 

Mahdollisuus 

Pearson 

Correlations 

Sig. (2-

tailed) 

Q1_10 Yksilön menestyksen määrää ensisijaisesti hänen oma 

toimintansa ja tahtonsa, ei yhteiskunta eikä olosuhteet 
 

,261 ,000 

Q1_11 Tuloerot väestöryhmien välillä ovat kasvaneet maassamme 

liian suuriksi 
 

-,294 ,000 

Q1_13 Suomi on yhteiskunta, jossa lapsen tulevan menestyksen ja 

paikan yhteiskunnassa sanelee pitkälti se, sattuuko syntymään 

vauraaseen vai köyhään kotiin 
 

-,230 ,000 

Q1_15 Suomessa pitäisi päästä tilanteeseen, jossa tuloja tasattaisiin 

nykyistä paljon voimakkaammin ja kaikkien käytettävissä olevat 

tulot olisivat osapuilleen samat 
 

-,239 ,000 

Q1_16 Nyky-Suomessa lietsotaan puhetta yhteiskunnan 

eriarvoistumisesta, mikä luo yhteiskuntaan tarpeettomia jakolinjoja 

ja jännitteitä 
 

,202 ,000 

Q1_20 Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat 

tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla 
 

,252 ,000 

Q1_21 Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi 

talouskasvua 
 

-,234 ,000 

Q1_22 Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen 

talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu 
 

,238 ,000 

Q1_30 Vapaa kilpailu markkinoilla on kansalaisen ja kuluttajan etu, 

sillä se tehostaa toimintaa ja laskee hintoja 
 

,291 ,000 
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TAULUKKO 14: Mahdollisuus ja heikot korrelaatiot 

 

 Summamuuttuja 

Mahdollisuus 

Pearson 

Correlations 

Sig. (2-

tailed) 

Q1_6 On todennäköistä, että lähitulevaisuudessa joudun 

rakennemuutoksen vuoksi opettelemaan uuden ammatin 

 

-,068 ,002 

Q1_7 Olisin valmis ottamaan vastaan mitä tahansa työtä, jos 

vaihtoehtona olisi työttömyys 

 

,125 ,000 

Q1_17 Käytettävissä olevilla tuloillani on nyt vaikeampaa tulla 

toimeen kuin aiemmin 

 

-,182 ,000 

Q1_18 Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino 

rahoittaa sosiaaliturvaa 

 

-,160 ,000 

Q1_19 Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva 

keino työllisten määrän lisäämiseksi 

 

-,085 ,000 

Q1_23 Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn 

turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään 

niin 

 

,067 ,002 

Q1_25 Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien 

nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan 

pienenemistä 

 

-,140 ,000 

Q1_26 Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata 

taloutta 

 

,135 ,000 

Q1_27 Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää 

sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason 

alittavat palkat 

 

,178 ,000 

Q1_31 Jokaisen on voitava toteuttaa itseään vapaasti, kunhan 

ei rajoita muiden vapauksia 

 

,160 ,000 

Q1_32 Yksilö ei voi olla vapaa, jos hän on syrjäytynyt tai 

köyhä 

 

-,105 ,000 

Q1_33 Talouden vapaus on tärkeää lähinnä yrityksille, ei 

niinkään yksilöille 

 

-,152 ,000 
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Positiivisia heikkoja korrelaatioita ilmeni muuttujissa Q1_7 Olisin valmis ottamaan vastaan 

mitä tahansa työtä, jos vaihtoehtona olisi työttömyys, Q1_23 Suomen on järkevää tukea 

telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin, 

Q1_26 Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta, Q1_27 

Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti 

työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat ja Q1_31 Jokaisen on voitava toteuttaa 

itseään vapaasti, kunhan ei rajoita muiden vapauksia (Taulukko 14). Vastaajien positiiviset 

korrelaatiot automatiikan mahdollisuuteen heijastavat vastaajien myönteistä suhtautumista 

työmarkkinoiden joustoihin, minkä tahansa työn vastaanottamiseen työttömyyden uhatessa, 

telakoiden turvaamisen ja maahanmuuttajien kotouttamisen puolesta tehtäviin poikkeaviin 

työsopimuksiin. Myönteisesti suhtautuvat korreloivat positiivisesti myös yksilön vapaan 

toteuttamisen kanssa, mikä myötäilee summamuuttujan mahdollisuus vahvoja korrelaatioita. 

 

Nollakorrelaatioita summamuuttujalla mahdollisuus ilmeni neljässä eri muuttujassa. 

Positiiviset nollakorrelaatiot olivat muuttujilla Q1_8 Olisin valmis tinkimään palkastani, 

mikäli työaikaa lyhennettäisiin ja saisin enemmän vapaa-aikaa, Q1_24 Pieniä yrityksiä 

kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät 

pääsääntöisesti niihin, Q1_28 Valtio säätelee liikaa yksityisen ihmisen elämää ja 

negatiivinen nollakorrelaatio muuttujalla Q1_29 Suomessa saa yksilönvapauden nimissä 

tehdä yleisestä edusta piittaamatta melkein mitä tahansa (Taulukko 15). Nollakorrelaatioista 

voidaan tulkita automatiikkaan myönteisesti suhtautuvien olevan ei-korrelatiivisessa 

suhteessa työajan vähentämiseen, pienten yritysten verohelpotusten suosimiseen, valtion 

liialliseen yksilön säätelemiseen sekä yksilönvapauden liiallisuuteen suomalaisessa 

yhteiskunnassa. 
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TAULUKKO 15: Mahdollisuus ja tilastollisesti ei-merkitsevät korrelaatiot 

 

 Summamuuttuja 

Mahdollisuus 

Pearson 

Correlations 

Sig. (2-

tailed) 

Q1_8 Olisin valmis tinkimään palkastani, mikäli työaikaa 

lyhennettäisiin ja saisin enemmän vapaa-aikaa 

 

,032 ,152 

Q1_24 Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin 

verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät 

pääsääntöisesti niihin 

 

,012 ,581 

Q1_28 Valtio säätelee liikaa yksityisen ihmisen elämää 

 

,024 ,269 

Q1_29 Suomessa saa yksilönvapauden nimissä tehdä yleisestä 

edusta piittaamatta melkein mitä tahansa 

 

-,056 ,011 

 

 

Kokemukset suomalaisen yhteiskunnasta tasa-arvoisena ja mahdollistavana ovat yhteydessä 

automatiikan kokemiseen mahdollisuutena. Mahdollisuuden kokemukseen yhteydessä ovat 

myös individualistinen näkemys menestymiseen sekä myönteinen suhtautuminen talouden 

vapaita markkinoita kohtaan. Myönteisen näkemyksen suomalaisesta yhteiskunnasta 

voidaan tulkita esittävän suomalaisen yhteiskunnan mahdollistavan kaikille tasavertaisesti 

mahdollisuudet menetykseen ja tuottavan rakenteellista tasa-arvoa toimijoiden välillä. Näin 

potentiaaliset mahdollisuudet menestyä näyttäytyvät avoimina kaikille. 

 

Automatiikan mahdollisuuden kokemuksen yhteyttä suomalaisen yhteiskunnan tasa-

arvoiseen ja mahdollistavaan näkemykseen voidaan tulkita tuottavan avoimuutta ja 

uteliaisuutta uutta kohtaan, sillä elämään tarvittavat perusteet ovat yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta katsottuna turvattu. Mahdollisuuden kokemukseen yhteydessä ovat myös 

yrittäjyyshenkisyys, liberaalin talouspolitiikan kannattaminen ja yhteiskunnallisesti 

korkeampi asema (ks. luku 5.1) joiden kautta uudenlaiseen teknologiseen 

innovaatiotoimintaan voidaan tulkita olevan oman asema ja arvosuuntauksen kautta 

mielekkäät puitteet. Näiden yhteiskunnallisten ajankuvallisten kokemuksien ja 

taustatekijällisten yhteyksien voidaan katsoa heijastavan innovaatiomyönteisyyttä Carlota 

Perezin mukaan (Perez 1983, ks. luku 2.2.1) esitetyn tekno-taloudellisen paradigman 
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mukaan, joka toimii innovaatioita nopeasti ja markkinaorientoituneesti yhteiskuntaan 

sopeuttavana toimintatapana. Suomalaisessa yhteiskunnassa automatiikkamyönteisyyden ja 

tähän yhteydessä olevien tekijöiden voidaan katsoa heijastavan Perezin tekno-taloudellisen 

paradigman markkinaorientoituneita periaatteita ja tuottavan tämän kautta 

innovaatiomyönteisyyttä. 
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7 AUTOMATIIKAN UHAN JA MAHDOLLISUUDEN 

SELITTÄJÄT 

 

Analyysin selittävä taso toteutetaan käyttämällä lineaarista regressioanalyysia 

analyysimenetelmänä. Lineaarinen regressioanalyysi määrittyy monimuuttujamenetelmäksi, 

jossa tarkastellaan kahden tai useamman selittävän muuttujan vaikutusta selitettävään 

muuttujaan (Jokivuori & Hietala 2007, 40: Pedhazur 1982, 5). Tässä yhteydessä pyritään 

nimenomaisesti löytämään selittäviä tekijöitä summamuuttujille uhka ja mahdollisuus, jotka 

ovat tuotettu työn automatiikan empiirisiksi indikaattoreiksi eri suhtautumis- ja 

asennoitumistavoista, joita tutkielman aineistossa on ilmennyt. Jokivuoren ja Hietalan (2007, 

40) lineaarisen regressioanalyysin esittelyn mukaisesti selitettävä eli riippuva muuttuja Y 

riippuu lineaarisessa yhteydessä selittävistä, riippumattomista muuttujista X1, X2 jne. Tässä 

yhteydessä summamuuttujat uhka ja mahdollisuus ovat selitettävät muuttujat Y1 ja Y2 ja 

aineiston aiemmista analyysivaiheista esiin nousseet merkittävässä yhteydessä olleet 

muuttujat asetetaan selittäviksi muuttujiksi X1, X2 jne. 

 

Lineaarinen regressioanalyysi valikoitui analyysimenetelmäksi sen tarjoaman analyysitavan 

puolesta, jossa on mahdollista tarkastella useiden muuttujien vaikutuksia samanaikaisesti. 

Lineaarisella regressioanalyysillä esiintyy useampi tapa toteuttaa analyysia, joista 

eksploratiivisuus antaa mahdollisuuden tarkastella samaan aikaan kaikkia saatavilla olevia 

ja selitettävään muuttujaan mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä, jolloin se erottaa ilmiön 

kannalta oleelliset muuttujat toisista (Jokivuori & Hietala 2007, 43). Analyysiin valikoidut 

selittävät muuttujat ovat aineiston aiemmissa analyysivaiheissa vahvaa yhteyttä ilmentäneitä 

muuttujia. Näistä molemmille yhteisiä ovat yksi- ja kaksisuuntaisessa varianssianalyysissa 

toteutetut taustamuuttujien keskiarvollisessa vertailussa korkeaa keskiarvoa ja sen vaihtelua 

summamuuttujille indikoineet taustamuuttujat, joita on mahdollista tarkastella lineaarisen 

mallin avulla. Nämä taustamuuttujat ovat Q3 Mihin yhteiskunnalliseen tuloryhmään katsot 

itse kuuluvasi, T5 Millainen ammatillinen koulutus Teillä on, BV1 Sukupuoli, BV2 Ikäryhmä 

ja BV4 Asuinkunnan koko. Kyseisten taustamuuttujien valikoitumiseen vaikutti korkea 

vastausprosentti, sekä taustamuuttujien yhteismitallisuus, jolloin vastausvaihtoehtojen 

rekoodaus ei ollut tarpeellista puuttuvien tietojen tai lineaariseen tarkasteluun 

epäjohdonmukaisten vastausvaihtoehtojen puolesta. Näin selittävän tason analyysin 
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johtopäätelmiä voidaan pitää erityisen relevantteina kyseisellä aineistolla. Valikoituja 

taustamuuttujien käytettiin molempien summamuuttujien lineaarisessa regressioanalyysissa. 

 

Summamuuttujan uhka lineaarisen regressioanalyysin tarkasteluun valikoituivat 

taustamuuttujien lisäksi korrelaatiomatriisin vahvaa korrelaatiota ja tilastollista 

merkitsevyyttä osoittaneet muuttujat, joiden katsottiin mittaavan toisistaan poikkeavia 

laadullisia asioita. Nämä muuttujat ovat Q1_9 Perinteiset luokkarajat ovat maassamme jo 

paljolti kadonneet elintason yleisen nousun myötä, Q1_11 Tuloerot väestöryhmien välillä 

ovat kasvaneet maassamme liian suuriksi, Q1_13 Suomi on yhteiskunta, jossa lapsen tulevan 

menestyksen ja paikan yhteiskunnassa sanelee pitkälti se, sattuuko syntymään vauraaseen 

vai köyhään kotiin, Q1_14 Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista yhteiskunnista, jossa 

kenestä hyvänsä voi tulla mitä vain, Q1_17 Käytettävissä olevilla tuloillani on nyt 

vaikeampaa tulla toimeen kuin aiemmin, Q1_18 Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön 

keino rahoittaa sosiaaliturvaa ja Q1_33 Talouden vapaus on tärkeää lähinnä yrityksille, ei 

niinkään yksilöille. Osion Q1 muuttujia on summamuuttujan uhka lineaarisessa 

regressioanalyysissa seitsemän, ja ne ovat kaikki osoittaneet summamuuttujalle uhka 

positiivista tai negatiivista >,25 korrelaatiota korrelaatiomatriisin yhteydessä. 

 

Summamuuttujaa mahdollisuus tarkastellaan myös taustamuuttujien lisäksi seitsemällä 

osion Q1 muuttujalla, jotka ovat osoittaneet sille vahvaa positiivista tai negatiivista (>,25) 

korrelaatiota ja tilastollista merkitsevyyttä aiemmassa analyysissa. Nämä muuttujat ovat 

Q1_9 Perinteiset luokkarajat ovat maassamme jo paljolti kadonneet elintason yleisen 

nousun myötä, Q1_10 Yksilön menestyksen määrää ensisijaisesti hänen oma toimintansa ja 

tahtonsa, ei yhteiskunta eikä olosuhteet, Q1_11 Tuloerot väestöryhmien välillä ovat 

kasvaneet maassamme liian suuriksi, Q1_12 On oikein, että huippuosaajille maksetaan 

työstään selvästi parempaa palkkaa, vaikka se kasvattaisikin tuloeroja, Q1_14 Suomi on yksi 

maailman tasa-arvoisimmista yhteiskunnista, jossa kenestä hyvänsä voi tulla mitä vain, 

Q1_20 Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen 

joustomekanismi erityisesti palvelualoilla ja Q1_30 Vapaa kilpailu markkinoilla on 

kansalaisen ja kuluttajan etu, sillä se tehostaa toimintaa ja laskee hintoja. Osa muuttujista 

on samoja molempien summamuuttujien lineaarisessa analyysissa, jolloin ne ovat 

ilmentäneet vahvaa negatiivista ja positiivista korrelaatiota eri summamuuttujilla 

korrelaatiomatriisin yhteydessä. Onkin erityisen mielenkiintoista tarkastella, kuinka nämä 

samat muuttujat vaikuttavat suhtautumis- ja asennoitumistapojen selittämiseen. 
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7.1 Automatiikan uhkaa selittävät tekijät 

 

Lineaarinen regressioanalyysi toteutettiin summamuuttujalle uhka, sekä yhteensä 

kahdelletoista mahdollisesti selittävälle muuttujalle. Tulosteen R Square toimii muuttujien 

yhteisvaikutuksellisena selitysosuutena, joka kertoo kuinka suuren osuuden selittävät 

muuttujat selittävät yhdessä selitettävän muuttujan vaihtelusta ja jonka arvo vaihtelee nollan 

ja yhden välillä (Jokivuori & Hietala 2007, 45-46). Summamuuttujan uhka lineaarisen 

regressioanalyysin selitysasteeksi saatiin R Square ,330 ja Adjusted R Square ,326, joka 

korjattuna selitysasteena esittää selittävien muuttujien yhteisvaikutuksen selittävän 32,6 % 

summamuuttujan uhka vaihtelusta. Vaihtelu esiintyi analyysin selittävillä muuttujilla 

tilastollisesti erittäin merkitsevänä. 

 

Summamuuttujaan uhka tilastollisesti erittäin merkitsevästi lineaarisessa yhteydessä olivat 

muuttujat BV4 Asuinkunnan koko, Q1_11 Tuloerot väestöryhmien välillä ovat kasvaneet 

maassamme liian suuriksi, Q1_13 Suomi on yhteiskunta, jossa lapsen tulevan menestyksen 

ja paikan yhteiskunnassa sanelee pitkälti se, sattuuko syntymään vauraaseen vai köyhään 

kotiin, Q1_17 Käytettävissä olevilla tuloillani on nyt vaikeampaa tulla toimeen kuin aiemmin, 

Q1_18 Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa, sekä 

Q1_33 Talouden vapaus on tärkeää lähinnä yrityksille, ei niinkään yksilöille (Taulukko 16). 

Lineaaristen yhteyksien voimakkuutta indikoi Standardized Beta Coefficient, joka kertoo 

muuttujien kesken vallitsevan suhteellisen vaikutusvoimakkuuden (Jokivuori & Hietala 

2007, 47) ja joka toimii kertoimena -1 ja 1 välillä, joista itseisarvoltaan suurin luku esiintyy 

voimakkaimmin vaikuttavana tekijänä (KvantiMOTV 2014). 
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TAULUKKO 16: Uhka ja lineaarisen selitysmallin muuttujat 

 Coefficients 

Standardized 

Coefficients Beta 

Sig. 

Q3 Mihin yhteiskunnalliseen tuloryhmään katsot 

itse kuuluvasi? 
(Pienituloiset ... Suurituloiset) 

-,039 ,067 

T5 Millainen ammatillinen koulutus Teillä on? 
(Matala koulutus ... Korkea koulutus) 

-,059 ,002 

BV1 Sukupuoli 
(Mies ... Nainen) 

,058 ,002 

BV2 Ikäryhmä 
(Nuoret ... Vanhat) 

-,006 ,743 

BV4 Asuinkunnan koko 
(Pieni paikkakunta ... Suuri paikkakunta) 

-,089 ,000 

Q1_9 Perinteiset luokkarajat ovat maassamme jo 

paljolti kadonneet elintason yleisen nousun myötä 
(Täysin samaa mieltä ... Täysin eri mieltä) 

-,016 ,476 

Q1_11 Tuloerot väestöryhmien välillä ovat 

kasvaneet maassamme liian suuriksi 
(Täysin samaa mieltä ... Täysin eri mieltä) 

,125 ,000 

 

Q1_13 Suomi on yhteiskunta, jossa lapsen tulevan 

menestyksen ja paikan yhteiskunnassa sanelee 

pitkälti se, sattuuko syntymään vauraaseen vai 

köyhään kotiin 
(Täysin samaa mieltä ... Täysin eri mieltä) 

,206 ,000 

Q1_14 Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista 

yhteiskunnista, jossa kenestä hyvänsä voi tulla mitä 

vain 
(Täysin samaa mieltä ... Täysin eri mieltä) 

-,033 ,127 

Q1_17 Käytettävissä olevilla tuloillani on nyt 

vaikeampaa tulla toimeen kuin aiemmin 
(Täysin samaa mieltä ... Täysin eri mieltä) 

,089 ,000 

Q1_18 Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön 

keino rahoittaa sosiaaliturvaa 
(Täysin samaa mieltä ... Täysin eri mieltä) 

,224 ,000 

Q1_33 Talouden vapaus on tärkeää lähinnä 

yrityksille, ei niinkään yksilöille 
(Täysin samaa mieltä ... Täysin eri mieltä) 

,101 ,000 

 

 

Itseisarvoltaan suurin kerroin esiintyi muuttujalla Q1_18 Robottivero on tulevaisuudessa 

välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa ja toisiksi suurin muuttujalla Q1_13 Suomi on 

yhteiskunta, jossa lapsen tulevan menestyksen ja paikan yhteiskunnassa sanelee pitkälti se, 

sattuuko syntymään vauraaseen vai köyhään kotiin. Näiden muuttujien lineaarisista 
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yhteyksistä summamuuttujaan uhka voidaan ymmärtää automatiikan kokemisen uhkana 

olevan yhteydessä huoliin sosiaaliturvan rahoittamisesta tulevaisuudessa sekä suomalaisen 

yhteiskunnan sosioekonomisen tasa-arvon toteutumisesta. Itseisarvoltaan kolmanneksi ja 

neljänneksi suurimmat kertoimet esiintyivät muuttujilla Q1_11 Tuloerot väestöryhmien 

välillä ovat kasvaneet maassamme liian suuriksi ja Q1_33 Talouden vapaus on tärkeää 

lähinnä yrityksille, ei niinkään yksilöille. Tuloihin pohjaavan taloudellisen epätasa-

arvoisuuden kasvun ja kriittisen suhtautumisen vapaiden markkinoiden tuottamiin 

kuluttajalliseen hyödyllisyyteen voidaan katsoa analyysiin pohjaten ennakoivan kriittistä 

suhtautumista myös automatiikkaa kohtaan. Pienimmät lineaariset ja tilastollisesti erittäin 

merkitsevät yhteydet olivat muuttujilla Q1_17 Käytettävissä olevilla tuloillani on nyt 

vaikeampaa tulla toimeen kuin aiemmin ja BV4 Asuinkunnan koko, joiden mukaan 

pienemmillä paikkakunnilla asuminen ja heikommin tuloillaan toimeen tuleminen ovat 

lineaarisessa yhteydessä automatiikan uhkana kokemiseen. Automatiikan uhan kokemiseen 

voimakkaimmin lineaarisessa yhteydessä olevat muuttujat indikoivat erityisesti taloudellista 

ja toimeentuloon liitettävää huolta, joiden kasvaessa kasvaa myös kokemus automatiikan 

uhasta. 

 

Tilastollisesti merkittävät lineaariset yhteydet esiintyivät taustamuuttujilla T5 Millainen 

ammatillinen koulutus Teillä on ja BV1 Sukupuoli. Ammatillisen koulutustason kerroin 

ilmeni negatiivisena, jolloin koulutustason kasvaessa kokemus automatiikan uhasta vähenee. 

Tällöin matalamman ammatillisen koulutustason voidaan katsoa ennakoivan uhkaan 

suuntautunutta asennoitumista automatiikkaa kohtaan. Sukupuolten kohdalla siirtymä 

miehistä naisiin on positiivisessa lineaarisessa yhteydessä automatiikan uhan kokemukseen, 

jolloin sukupuolen voidaan katsoa selittävän tilastollisesti merkittävästi 

suhtautumissuuntausta. 

 

Tilastollisesti ei merkittävät yhteydet ilmenivät muuttujissa Q3 Mihin yhteiskunnalliseen 

tuloryhmään katsot itse kuuluvasi, BV2 Ikäryhmä, Q1_9 Perinteiset luokkarajat ovat 

maassamme jo paljolti kadonneet elintason yleisen nousun myötä ja Q1_14 Suomi on yksi 

maailman tasa-arvoisimmista yhteiskunnista, jossa kenestä hyvänsä voi tulla mitä vain. Eri 

tuloryhmiin määrittyminen tai ikäryhmät eivät sosiodemografisina taustatekijöinä selitä 

lineaarista automatiikan uhan kokemusta. Myöskään suomalaisen yhteiskunnan näkeminen 

luokkayhteiskuntana tai suomalaisen yhteiskunnan näkeminen maailman tasa-arvoisimpana 

yhteiskuntana eivät lineaarisesti ole yhteydessä automatiikan uhan kokemukseen. 
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Automatiikan uhan kokemusta voidaan selittää toimeentulollisilla huolilla ja suomalaisen 

yhteiskunnan kokemisena eriarvoisena. Kielteistä asennoitumista automatiikkaa kohtaan 

selittää myös kielteinen suhtautuminen talouden vapaisiin markkinoihin. Myös pienellä 

paikkakunnalla asumisen voidaan katsoa selittävän automatiikan kokemista uhkana. 

Ajankuvallinen kokemus ympäröivästä yhteiskunnasta ja toimeentulollisesta tilanteesta 

epävakaana voidaan tulkita presentoivan huolta epävarmuudesta. Automatiikan 

lisääntymisen voidaan tulkita herättävän huolta eriarvoisuutta ja toimeentulollista huolta 

kokevien parissa, jotka mahdollisesti tavoittelevat elämään turvallisuutta perinteisten 

toimintamallien kautta. Martti Puohiniemen arvojen tarkastelun mukaan perinteisyyden ja 

turvallisuuden arvomaailman voivat esiintyä modernin ja nopeasti muuttuvan maailman 

vastustuksena (Puohiniemi 2002, 6), jolloin automatiikkaan uhkana asennoitumisen taustalla 

voidaan tulkita olevan näitä arvomaailmoja kannattavat näkemykset. Perinteisyyden ja 

turvallisuuden voidaan katsoa korostuvan myös pienemmillä paikkakunnilla asuvien 

keskuudessa. 

 

7.2 Automatiikan mahdollisuutta selittävät tekijät 

 

Summamuuttujaa mahdollisuus tarkasteltiin lineaarisella regressioanalyysillä myös 

yhteensä kahdellatoista muuttujalla. Summamuuttujalla mahdollisuus R Square ilmeni ,209 

ja Adjusted R Square ,204, jolloin valittujen muuttujien korjattu selitysaste 

summamuuttujalle mahdollisuus on 20,4 %. Korjattu selitysaste on alhaisempi kuin 

summamuuttujalle uhka, mutta se selittää myös tilastollisesti erittäin merkitsevästi 

summamuuttujan mahdollisuus vaihtelua. 

 

Tilastollisesti erittäin merkittävät lineaariset yhteydet esiintyivät summamuuttujan 

mahdollisuus kanssa muuttujilla Q1_12 On oikein, että huippuosaajille maksetaan työstään 

selvästi parempaa palkkaa, vaikka se kasvattaisikin tuloeroja, Q1_30 Vapaa kilpailu 

markkinoilla on kansalaisen ja kuluttajan etu, sillä se tehostaa toimintaa ja laskee hintoja, 

Q1_14 Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista yhteiskunnista, jossa kenestä hyvänsä 

voi tulla mitä vain ja Q1_9 Perinteiset luokkarajat ovat maassamme jo paljolti kadonneet 

elintason yleisen nousun myötä (Taulukko 17). Näistä korkeimmat yhteydet huippuosaajille 

maksettavissa palkoissa ja markkinoiden vapaassa kilpailussa heijastavat positiivista 

markkinaorientoitunutta asennoitumista elämään, jossa menestyville on oikeutettua maksaa 
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onnistuneeseen suoritukseen perustuvaa huippuluokan palkkiota. Automatiikan 

mahdollisuuden kokemukseen vaikuttavat näkemykset suomalaisesta yhteiskunnasta tasa-

arvoisena ja mahdollistavana yhteiskuntana, jossa ei esiinny merkittävää 

yhteiskuntaluokkahierarkiaa. Automatiikan mahdollisuutta ennakoivat yksilönvapaudelliset 

ja markkinaorientoituneet asennoitumiset, sekä usko suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoon 

ja korkeaan elintasoon. 

 

Tilastollisesti merkitseviä lineaarisia yhteyksiä ilmeni muuttujissa Q1_20 Suomen nykyisillä 

työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti 

palvelualoilla, BV1 Sukupuoli ja BV4 Asuinkunnan koko (Taulukko 17). Näistä voidaan 

päätellä työmarkkinallisten joustomekanismien kannatuksen olevan kevyessä lineaarisessa 

yhteydessä summamuuttujaan mahdollisuus, joka tukee vahvoja yhteyksiä positiivisesta 

markkinaorientoitumisen suhtautumistavan yhteydestä. Sukupuolen kerroin esiintyy 

negatiivisena summamuuttujalle mahdollisuus, jolloin automatiikan mahdollisuuden 

kokemusta voidaan todennäköisemmin olettaa ennemmin miehillä kuin naisilla. 

Asuinkunnan koon kasvaessa mahdollisuuden kokemus kasvaa, mutta ei erittäin merkittävän 

vahvasti. 

 

Tilastollisesti ei-merkittäviä yhteyksiä esiintyi summamuuttujalla mahdollisuus enemmän 

kuin summamuuttujalla uhka. Nämä muuttujat ovat Q3 Mihin yhteiskunnalliseen 

tuloryhmään katsot itse kuuluvasi, Q1_10 Yksilön menestyksen määrää ensisijaisesti hänen 

oma toimintansa ja tahtonsa, ei yhteiskunta eikä olosuhteet, Q1_11 Tuloerot väestöryhmien 

välillä ovat kasvaneet maassamme liian suuriksi, BV2 Ikäryhmä ja T5 Millainen 

ammatillinen koulutus Teillä on (Taulukko 17). Näiden mukaan yksilön oman toiminnan 

merkityksen korostaminen tai yhteiskunnallisten tuloerojen merkittävänä kokeminen eivät 

ole yhteydessä automatiikan mahdollisuutena kokemiseen. On myös mielenkiintoista, 

kuinka edelliseen analyysin pohjaten taustamuuttujat koulutustasosta tai yhteiskuntaluokasta 

eivät esiinny lineaarisessa yhteydessä summamuuttujaan mahdollisuus. 

 

Automatiikan kokemista mahdollisuutena selittävät individualistiset näkemykset yksilön 

menestykseen, luottamus talouden vapaita markkinoita kohtaan ja suomalaisen 

yhteiskunnan kokeminen tasa-arvoisena. Myös kokemus suomalaisesta yhteiskunnasta 

luokattomana ja tasavertaisena yhteiskuntana selittää automatiikan kokemista 

mahdollisuutena, kuten myös työmarkkinallisten joustojen kannattaminen. Automatiikan 
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mahdollisuutta selittävien tekijöiden voidaan tulkita esittävän yleisesti 

markkinaliberaaliuden kannattamista sekä heijastavan kokemusta suomalaisesta 

yhteiskunnasta tasavertaisesti mahdollistavana ja tasa-arvoisena kaikille toimijoille, jolloin 

uudenlaisen teknologian innovaatiot koetaan mielekkäiksi integroida osaksi sen toimintaa. 

Martti Puohiniemen mukaan kiinnostusta nopeatempoista kehitystä kohtaan voidaan selittää 

avoimuuden, rohkeuden ja muutoksen itseisarvoisuuden arvomaailmoilla (Puohiniemi 2002, 

6), jotka soveltuvat automatiikan mahdollisuuden tulkitaan mielekkäästi. Mahdollistavan ja 

turvatun yhteiskunnallisen kokemuksen voidaan katsoa heijastavan automatiikan 

mahdollisuutta kokevien arvomaailmaa, joka esiintyy avoimena ja mahdollistavana 

kokeilemaan uutta elämän rakenteellisten puitteiden ollessa turvattuina. 
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TAULUKKO 17: Mahdollisuus ja lineaarisen selitysmallin muuttujat 

 Coefficients 

Standardized 

Coefficients Beta 

Sig. 

Q3 Mihin yhteiskunnalliseen tuloryhmään katsot 

itse kuuluvasi? 
(Pienituloiset … Suurituloiset) 

,057 ,012 

T5 Millainen ammatillinen koulutus Teillä on? 
(Matala koulutus … Korkea koulutus) 

,004 ,858 

BV1 Sukupuoli 
(Mies … Nainen) 

-,063 ,002 

BV2 Ikäryhmä 
(Nuoret … Vanhat) 

-,009 ,651 

BV4 Asuinkunnan koko 
(Pieni paikkakunta … Suuri paikkakunta) 

,058 ,004 

Q1_9 Perinteiset luokkarajat ovat maassamme jo 

paljolti kadonneet elintason yleisen nousun myötä 
(Täysin samaa mieltä ... Täysin eri mieltä) 

,106 ,000 

Q1_10 Yksilön menestyksen määrää ensisijaisesti 

hänen oma toimintansa ja tahtonsa, ei yhteiskunta 

eikä olosuhteet 

(Täysin samaa mieltä ... Täysin eri mieltä) 

,024 ,323 

Q1_11 Tuloerot väestöryhmien välillä ovat 

kasvaneet maassamme liian suuriksi 
(Täysin samaa mieltä ... Täysin eri mieltä) 

,022 ,412 

Q1_12 On oikein, että huippuosaajille maksetaan 

työstään selvästi parempaa palkkaa, vaikka se 

kasvattaisikin tuloeroja 
(Täysin samaa mieltä ... Täysin eri mieltä) 

,169 ,000 

Q1_14 Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista 

yhteiskunnista, jossa kenestä hyvänsä voi tulla mitä 

vain 
(Täysin samaa mieltä ... Täysin eri mieltä) 

,121 ,000 

Q1_20 Suomen nykyisillä työmarkkinoilla 

nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen 

joustomekanismi erityisesti palvelualoilla 
(Täysin samaa mieltä ... Täysin eri mieltä) 

,078 ,001 

Q1_30 Vapaa kilpailu markkinoilla on kansalaisen 

ja kuluttajan etu, sillä se tehostaa toimintaa ja laskee 

hintoja 

(Täysin samaa mieltä ... Täysin eri mieltä) 

,125 ,000 
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8 TULOSTEN TARKASTELU 

 

Elinkeinoelämän valtuuskunnan tuottaman aineiston operationalisoinnin perusteella 

suomalaiset suhtautuivat teknologisen kehityksen tuottamaan automatiikkaan uhkana ja 

mahdollisuutena (ks. luku 4.2). Faktorianalyysin muuttujilla tarkasteltiin suomalaisten 

suhtautumista tieteeseen, tekniikkaan, robotiikkaan ja tekoälyyn, jotka toimivat tässä 

tutkielmassa kollektiivisesti automatiikan käsitteenä.  Faktorianalyysissä hyödynnetyt 

muuttujat kertoivat summamuuttujien kautta vastaajien yleisestä suhtautumisesta 

automatiikkaan, mitä on analysoitu taustamuuttujien ja ajankuvallisten näkemysten kautta. 

Esittelen seuraavaksi tutkielman analyysin tulokset ja luon analyysiin pohjaavan katsauksen 

suomalaisten suhtautumiseen automatiikkaa kohtaan ja suhtautumiseen yhteydessä oleviin 

tekijöitä, sekä kuinka suhtautumista voidaan selittää. 

 

8.1 Ajankuvallisen eriarvoisuuden tuottama uhka 

 

Automatiikkaan kielteinen suhtautuminen ilmeni erityisesti alemmissa yhteiskuntaluokissa, 

sekä työelämän ja poliittisen päätöksenteon ulkopuolisuudessa. Uhkaa kokivat erityisesti 

keski-ikäiset, työväenluokkaiset ja työelämän ulkopuolella olevat. Puoluepoliittisesti 

automatiikan uhka oli yhteydessä sosiaalidemokraattien, vasemmistoliiton, 

kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten äänestämiseen, sekä äänestämättä jättämiseen. 

 

Naiset olivat yleisesti miehiä kriittisempiä automatiikkaa kohtaan. Sukupuolten välillä 

esiintyviä eroavaisuuksia oli havaittavissa uhan kokemuksessa erityisesti työelämän 

ulkopuolisuudessa ja poliittisten puolueiden kannatuksessa, jossa konservatiivisia ja 

perinteisiä arvoja kannattavia puolueita äänestäneet naiset kokivat suurempaa automatiikan 

uhkaa. Naiset, jotka olivat työelämän ulkopuolisia tai eivät olleet mukana työelämässä, 

kokivat automatiikan uhan saman ryhmän miehiä suurempana. Miehillä automatiikan uhka 

oli naisia vahvemmin yhteydessä työväenluokkaisuuteen ja tätä indikoiviin tekijöihin, kuten 

vasemmistoliiton äänestämiseen. Sukupuolittuneesti automatiikan uhka korostui naisilla 

miehiä useammin perinteisten arvojen kannattamisessa, kun taas miehillä uhan kokemus oli 

yhteydessä työväenluokkaisuuteen ja työmarkkinalliseen asemaan. 
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Suomalaisen yhteiskunnan kokeminen eriarvoisena ja luokkayhteiskuntana olivat 

yhteydessä automatiikan kokemiseen uhkana. Huolet yhteiskunnallisten tuloerojen kasvusta, 

omasta toimeentulosta ja tulevaisuuden sosiaaliturvan rahoittamisesta olivat yhteydessä 

automatiikan uhan kokemukseen. Uhan kokemuksen yhteydessä suhtauduttiin kriittisesti 

työmarkkinallisiin joustoihin ja taloudellisten markkinoiden vapaata kilpailua kohtaan. 

 

Automatiikan uhan kokemusta voidaan tutkielman analyysin mukaan selittää suomalaisen 

yhteiskunnan eriarvoisuuden kokemuksella ja toimeentulollisilla huolilla. Automatiikan 

kokemista uhaksi selittivät myös epäluottamus talouden vapaita markkinoita kohtaan ja 

pelko tuloerojen kasvusta. Pienellä paikkakunnalla asuminen, naissukupuoli ja matalampi 

koulutustaso selittävät myös automatiikan uhan suurempaa kokemusta. Yhteiskunnallinen 

tuloluokka ei selittänyt automatiikan uhan kokemusta, jolloin huolia toimeentulosta 

automatiikan uhan kokemuksen yhteydessä voidaan ymmärtää yhteiskunnallisten 

tuloluokkien rajoja ylittävinä. 

 

8.2 Markkinaliberaali myönteisyys 

 

Automatiikan myönteiseen mahdollisuuden kokemukseen yhteydessä olivat korkea 

yhteiskunnallinen ja työmarkkinallinen asema sekä korkea tuloluokka. Myönteistä 

suhtautumista esiintyi erityisesti yksityisellä sektorilla työskentelevien ja yrittäjinä toimivien 

parissa. Ammatillisista keskusjärjestöistä erityisesti AKAVA:an kuuluvat kokivat 

automatiikan merkittävästi mahdollisuutena, mikä tukee automatiikan mahdollisuuden 

kokemuksen yhteyttä korkeaan koulutukseen. Puoluepoliittisesti automatiikkaan 

myötämielisesti suhtautuvat äänestivät erityisesti kokoomusta, sekä ruotsalaista 

kansanpuoluetta ja keskustaa. Ikäryhmittäin nuoret aikuiset ja eläkeikäiset suhtautuivat 

automatiikkaan kaikista myönteisimmin. 

 

Sukupuolitetulla tarkastelulla havaittiin eroja miesten ja naisten myönteisessä 

suhtautumisessa automatiikkaa kohtaan. Automatiikan mahdollisuus esiintyi 

poikkeuksellisen vahvana nuorilla aikuisilla miehillä. Miehillä myös yksityisellä sektorilla 

työskentely ja ammatilliseen keskusjärjestö AKAVA:an kuuluminen kasvatti automatiikan 

mahdollisuuden kokemusta verrattuna saman ryhmän naisiin. Sukupuolittuneesti 

tarkasteltuna useat automatiikan myönteisyyteen yhteydessä olevat taustamuuttujat 

ilmenevät miesten kohdalla naisia voimakkaampina, jolloin automatiikkamyönteisyydessä 

voidaan tulkita ilmenevän sukupuolittuneita yhteyksiä. 
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Suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoisena kokeminen ilmeni vahvassa yhteydessä 

automatiikan mahdollisuuden kokemiseen. Myös yhteydet suomalaisen yhteiskunnan 

tulolliseen tasa-arvoisuuteen ja korkeaan elintasoon ilmensivät yhteyttä automatiikan 

mahdollisuuteen. Myös individualistiset näkemykset yksilön menestykseen ja luottamus 

vapaiden taloudellisten markkinoiden toimintaan sekä työmarkkinallisiin joustoihin 

esiintyivät vahvassa yhteydessä. Automatiikan kokemiseen mahdollisuutena oli yhteydessä 

vahva luottamus suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin ja vapaiden markkinoiden 

toimintaan. 

 

Suomalaisten keskuudessa ilmenevää automatiikan myönteisyyttä voidaan selittää 

suomalaisen yhteiskunnan kokemisella tasa-arvoisena ja mahdollistavana, sekä 

individualistisilla näkemyksillä yksilön menestykseen. Myönteisyyttä selittävät myös 

luottamus talouden vapaisiin markkinoihin ja tämän kautta tuotettuun kuluttajan etuun. 

Myönteisyyden selittävinä tekijöinä voidaan analyysin perusteella katsoa olevan myös 

myönteinen suhtautuminen työmarkkinallisiin joustoihin, sekä miessukupuoli. 

 

Myönteistä suhtautumista voidaan selittää suomalaisen yhteiskunnan kokemisena tasa-

arvoisena, sekä myönteisenä suhtautumisena taloudelliseen kilpailuun vapailla markkinoilla. 

Tähän yhteydessä olevat tekijät olivat erityisesti nuori ikä, korkea koulutustaso, korkea 

yhteiskunnallinen asema, sekä miessukupuoli. Myönteisyys automatiikkaan oli vahvasti 

yhteydessä yhteiskunnalliseen parempiosaisuuteen, yrittäjyyteen sekä 

markkinataloudellisen liberalismin kannattamiseen, mikä ilmeni myös vahvana yhteytenä 

puoluepoliittisesti kokoomuksen äänestämiseen. 

 

8.3 Tulosten pohdintaa 

 

Carlota Perezin ja Christopher Freemanin mukaan yhteiskunnan sosiaaliset ja 

institutionaaliset toimijat sopeutuvat teknologisiin innovaatioihin tekno-taloudellisen 

paradigman tuottamien rakenteellisten muutosten myötä (Perez & Freeman 1988, 59). 

Samoin Carlota Perezin mukaan (Perez 1983) yhteiskunnan sosiaaliset ja institutionaaliset 

toimijat sopeutuvat tekno-taloudellisen paradigman toimintoja hitaammin. Yhteiskunnan 

sosiaalisen ja institutionaalisen osa-alueen teknologisten innovaatioiden adaptaatiota 

voidaan selittää ihmisten arvoilla ja asenteilla innovaatioita kohtaan. Martti Puohiniemen 

mukaan arvomme vaikuttavat asenteisiimme ja heijastavat suhdettamme vallitsevaan 
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ajankuvaan. Tällöin modernin ja nopeatempoisen maailman vastustuksen takana voivat 

vaikuttaa perinteisyyden ja turvallisuuden arvomaailma, kun taas kiinnostus nopeatempoista 

kehitystä kohtaan voi selittyä arvoilla avoimuudesta, rohkeudesta ja muutoksen 

itseisarvoisuudesta. (Puohiniemi 2002, 6.) Tällöin teknologisten innovaatioiden voidaan 

katsoa integroituvan hitaammin yhteiskunnan osa-alueisiin, jotka kannattavat perinteisyyttä 

ja itselleen koetun turvallisuuden ylläpitoa. 

 

Martti Puohiniemen (2002) tuottaman tarkastelun mukaisesti automatiikkaan uhkana 

suhtautuvien epävakaa yhteiskunnallinen ajankuva heijastuu arvoihin kriittisesti ja tuottaa 

kielteistä asennoitumista uusia ilmiöitä kohtaan. Yhteydessä olevat puoluepoliittiset 

kannatukset kertovat perinteisten ja konservatiivisten arvojen yhteydestä, joiden voidaan 

tulkita lisäävän kriittisyyttä modernin yhteiskunnan nopeaa teknologista kehitystä kohtaan. 

Automatiikan kehittymisen voidaan tulkita tuottavan perinteisiä ja näin turvallisuutta 

kannattavien ryhmittymien keskuudessa uhkaavaa suhtautumista, joka erityisesti selittyy 

ympäröivän yhteiskunnan kokemisella epävakaana eriarvoisuuden ja toimeentulollisten 

huolien kautta. Tällöin asennoituminen automatiikkaan rakentuu epävakaiksi koettujen 

yhteiskunnallisten olosuhteiden raameissa, jotka heijastuvat kriittisyytenä uusia ilmiöitä ja 

asioita kohtaan, jolloin uusien asioiden yhteiskunnallinen sopeuttaminen on haastavampaa. 

 

Carlota Perezin käsite tekno-taloudellisesta paradigmasta esittää teknologisten 

innovaatioiden markkinaorientoitunutta integraatiota (ks. luku 2.2.1). Perezin tekno-

taloudellisen paradigman voidaan katsoa esiintyvän suomalaisessa yhteiskunnassa 

tutkielman analyysin avulla esitetyn automatiikan mahdollisuuden kokemuksen kautta, 

johon ovat yhteydessä yrittäjyysmyönteinen asennoituminen ja korkea yhteiskunnallinen 

asema. Poliittisen markkinaliberalismin kannatus näkyy vahvana kokoomuksen 

kannattamisena, sekä myönteisyytenä talouden vapaiden markkinoiden toimintaan. 

Arvoiltaan näiden voidaan katsoa edustavan toiminnan vapautta ja kehitysmyönteisyyttä, 

jotka voidaan asettaa Martti Puohiniemen nopeatempoisen kehityksen myönteisyyden 

raameihin (ks. Puohiniemi 2002). Automatiikan myönteisyyttä edustavat vahva luottamus 

yhteiskunnallisia olosuhteita kohtaan, jolloin vapaa markkinallinen toiminta voidaan katsoa 

riskinotollisesti kannattavaksi. Tähän ovat yhteydessä toimintaa mahdollistavat 

sosioekonomiset tekijät. 

 

Automatiikan uhan ja mahdollisuuden kokemuksissa on havaittavissa sukupuolittuneesti 

toisistaan poikkeavia eroavaisuuksia. Eroavaisuuksissa korostui erityisesti naisten uhan 
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kokemuksen painottuminen perinteisten ja konservatiivisten puolueiden äänestykseen, kun 

taas miehillä uhan kokemus oli yhteydessä työväenluokkaisuuteen. Naisten kokeman uhan 

voidaan päätellä pohjaavan automatiikan yleiseen vierauteen ja perinteisten arvojen tuoman 

turvallisuuden korostumiseen, kun taas miehillä uhan kokemus liittyi työmarkkinallisen 

aseman ja toimeentulon heikkouteen. Miesten kokeman uhan voidaan tulkita pohjaavan 

naisten tavoin arvoiltaan turvallisuuteen, joka linkittyy miehillä vahvemmin 

työmarkkinalliseen asemaan. Automatiikan mahdollisuuden kokemuksessa miehet taas 

ilmensivät naisia voimakkaampaa yrittäjyyshenkisyyttä ja yhteiskunnallisesti korkeampaa 

asemaa, minkä voidaan katsoa edustavan yleisesti automatiikan mahdollisuuden 

kokemuksen arvolliseen rohkeuteen ja mahdollisuuteen uuden kokeilussa. 

Sukupuolittuneiden eroavaisuuksien selityksiä voidaan tarkastella feminististen teorioiden 

kautta, joissa teknologian esitetään rakentuvan yhteiskunnassa ensisijaisesti miehisenä ja 

representoivan kulttuurisesti maskuliinisuutta (Rojola 2010, 203). Teknologioiden 

kulttuurisen maskuliinisuuden lisäksi kyseessä voivat olla myös yhteiskunnallisesti 

vaikuttavat sukupuolittuneet stereotypiat ja näiden vaikutukset yksilöiden tulkintoihin 

ympäröivästä maailmasta ja tämän kautta muodostetuista asenteista. 

 

Automatiikan uhan ja mahdollisuuden kokemusta voidaan tulkita myös innovaatioiden 

sosiaalisen hyväksyttävyyden raameissa, jonka esitetään rakentuvan sosiaalisissa 

verkostoissa erityisesti keskustelun avoimuuden, julkisuuden ja 

osallistumismahdollisuuksien kautta. Tällöin prosessien vastustusta voi esiintyä erityisesti 

ryhmissä, jotka eivät koe innovaatioiden hyötyjen jakautuvan tasa-arvoisesti (ks. luku 2.2.2).  

Tällöin suomalaisten automatiikan uhan ja mahdollisuuden taustalla vaikuttavien 

arvomaailmojen ja näkemysten tarkastelun kautta voidaan havaita eroavaisuuksia 

suomalaisen väestön sisäisesti, mitkä vaikuttavat innovaatioiden sosiaaliseen hyväksyntään. 

Prosessien sosiaalisen luonteen vuoksi on syytä tarkastella erilaisten prosessien kohdalla 

näiden inklusiivisuutta ja eksklusiivisuutta, sekä niiden tarjoamaa 

osallistumismahdollisuuksien tasa-arvoa. Tutkielman analyysin mukaan suomalaisessa 

yhteiskunnassa ilmenee toisistaan poikkeavia näkemyksiä yhteiskunnallisista olosuhteista ja 

ajankuvista, jotka heijastuvat suomalaisten arvoihin ja tätä kautta asenteisiin teknologisia 

innovaatioita kohtaan. Tällöin innovaatioiden yhteiskunnallisen kollektiivisen rakentumisen 

puolesta on syytä kiinnittää huomiota yhteiskunnan instituutioiden ja prosessien 

eksklusiivisuuteen. 
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9 LOPUKSI 

 

Tutkielman tutkimustehtävänä oli selvittää suomalaisten suhtautumista digitalisaation, 

robotiikan ja tekoälyn tuottamaan automatiikkaan ja tuottaa kattava katsaus suhtautumiseen 

yhteydessä olevista tekijöistä, sekä selittää suhtautumistapaa. Tutkielman analyysin 

mukaisesti suomalaiset kokevat automatiikan uhkana ja mahdollisuutena. Näiden voidaan 

katsoa edustavan ilmiön eri ääripäitä, joihin ovat yhteydessä toisistaan poikkeavat tekijät, 

sekä joita selittävät erilaiset näkemykset suomalaisesta yhteiskunnasta. Tuloksien 

tarkastelussa apuna hyödynnetyn teoreettisen viitekehyksen ja käsitteistön avulla on tuotettu 

teoriaa ja empiriaa linkittävää tarkastelua suomalaisten suhtautumiseen automatiikkaa 

kohtaan. 

 

Automatiikan ja yhteiskunnassa vallitsevien arvojen dynamiikan tarkastelu on mielekästä 

palauttaa sosiologian klassikoihin, joiden näkemykset modernin yhteiskunnan sisäisestä 

toiminnasta pysyvät rakenteellisesti lähes ajattomina. Sosiologian klassikon Max Weberin 

mukaan ihmisillä on elämässään uskonnollisia pyrkimyksiä, jotka muodostuvat modernissa 

yhteiskunnassa hyveelliseksi katsotun toiminnan suorittamisena. Hyveellinen toiminta 

määrittyy Weberin mukaan yhteiskunnassa vallitsevien arvojen mukaisesti, jotka iskostetaan 

yksilöihin sosiaalisen kasvatusprosessin kautta. Kapitalismin kautta hyveellisyys on 

valheellisesti muotoutunut palvelemaan markkinataloudellista tuottavuutta, jolloin yksilö 

asetetaan kollektiivisten normien mukaan tekemään ahkerasti työtä toimeentulonsa eteen. 

Weber kuvaa tätä kapitalismin ja työnteon hengellisyyden muodostamaksi 

velvollisuudentunnoksi työtä kohtaan, jossa työstä muodostetaan kasvatusprosessin kautta 

itseisarvo ja elämän kutsumus. (Weber 1980, 37-38, 42-45.) 

 

Max Weberin yhteiskunnallisiin arvoihin pohjaavan kasvatusprosessin kautta on 

mielenkiintoista tarkastella automatiikkaa ja innovaatioita suhteessa työntekoon. Weberin 

mukaan yhteiskunnallisesti vallitseva kollektiivinen arvopohja ohjaa hyveelliseen elämään 

ja tämän kautta palvelemaan kapitalismin tuotantovaatimuksia. Tarkastellessa automatiikkaa 

ja teknologista kehitystä Weberin esittämän hyveellisen elämän ja kapitalismin vaatimuksien 

näkökulmista, olisi kapitalismille ilmeisen kannattavaa ohjata teknologinen kehitys 

tuotannon tehostamiseen. Tämä taas vaatisi normien purkamista ihmisten moraalisesta 

velvoittamisesta työntekoon. Max Weberin näkemyksissä yhteiskunnan hyveellisen elämän 
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määrityksissä esiintyvät uskonnolliset taustavaikutukset, joiden voidaan tulkita esiintyvän 

toiminnan perinteisinä arvopohjina. Tutkielman analyysin mukaan automatiikkakriittisyys 

on yhteydessä perinteisiin arvomaailmoihin, jolloin automatiikka koetaan enemmän uhkana. 

Mielenkiintoista olisi tarkastella, kuinka tiiviisti perinteiset arvot ja työnteollinen moraali 

kytkeytyvät toisiinsa. 

 

Työntekoon liitettävää arvomaailmaa on mielekästä tarkastella laajemmassa 

yhteiskunnallisessa näkökulmassa. Max Weberin mukaan kapitalismi on murskannut 

työläisten pyrkimykset ajautua laiskuuteen niukentamalla resursseja ja asettanut ihmiset 

työskentelemään entistä lujempaa elantonsa eteen (Weber 1980, 42-43). Juuso Pesälä ja Lilja 

Tamminen esittävät automatiikan tuottaman työn vähentymisen tarkastelun yhteydessä 

ihmisillä olleen kautta aikojen jatkuvana pyrkimyksenä vähentää tehdyn työn määrää, mikä 

on automatiikan kautta mahdollista saada aikaan toimeentuloa menettämättä (Pesälä & 

Tamminen 2017). Pesälän ja Tammisen esittämän näkemyksen kautta on syytä pohtia 

ihmisten arvomaailma suhteessa kapitalismin tuottamiin työnteollisiin vaatimuksiin.   

Näkemyksiä voidaan tulkita Martti Puohiniemen (ks. Puohiniemi 2002) esittämän 

näkemyksen mukaan ajankuvan heijastumisena yksilöiden arvoihin ja asenteisiin, mikä näin 

ollen vaihtelee aikakausien mukaisesti. Asettaen tarkastelun nykyhetkeen on syytä pohtia, 

onko teknologinen kehitys tuottamassa työllisyysparadigman uudelleenmuotoilua ja työn 

yhteiskunnallisen merkityksen uudelleenrakentumista. 

 

Kysymys voidaan palauttaa tutkielman alussa esitettyyn teknologian tuottamaan 

työllisyysparadigman muutokseen (ks. luku 1). Juuso Pesälä ja Lilja Tamminen korostavat, 

ettei teknologia ole toistaiseksi vaikuttanut ihmisten työmäärän vähentymiseen, vaan sen 

vaikutukset näkyvät enemmän tehtävän työn luonteen muutoksissa. Pesälä ja Tamminen 

esittävät teknologian tuoman työttömyyden olevan toissijainen ongelma yhteiskunnallisen 

köyhyyden ja huono-osaisuuden lisääntymisen ohella, mitkä johtuvat resurssien ja vallan 

vääristyneestä jakautumisesta. (Pesälä & Tamminen 2017.) Pesälän ja Tammisen esittämät 

näkemykset voidaan juontaa tutkielman automatiikan uhan kokemukseen, johon yhteydessä 

korostuvat yhteiskunnallinen alempi asema, eriarvoisuus ja huoli toimeentulosta. 

Automatiikan sosiaalisessa sopeuttamisessa tulee kiinnittää huomiota sen sosiaaliseen 

kestävyyteen ja tämän tuottamien hyötyjen ja haittojen tasaiseen jakautumiseen (ks. Kojo 

ym. 2004 ja Ruuskanen 2004). 
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Tässä tutkielmassa saadut tulokset kertovat suomalaisten suhtautumisesta automatiikkaan ja 

siihen yhteydessä olevista sekä selittävistä tekijöistä yhtenä hetkenä. Tutkielmassa mitattu 

automatiikan uhan kokemus esiintyi useissa analyysin vaiheissa automatiikan 

mahdollisuuden kokemusta voimakkaampana, alkaen empiiristen indikaattoreiden 

reliabiliteeteista (ks. luku 4.1) sekä päättyen lineaarisen regressioanalyysin selitysasteeseen 

(ks. luku 7.2). Tässä tutkielmassa automatiikan uhan kokemuksen voidaan katsoa esiintyvän 

yleisesti automatiikan mahdollisuuden kokemusta tilastollisesti voimakkaampana ja 

tarjoavan kattavamman selityksen suomalaisten negatiiviselle suhtautumiselle 

automatiikkaan. 

 

Tutkielman pääasiallinen analyysimenetelmä lineaarinen regressioanalyysi toimi 

suomalaisten automatiikan uhan ja mahdollisuuden kokemuksen selittämiseen. Kuitenkin 

tässä ilmenee puutteita useiden muuttujien kohdalla, joiden voidaan katsoa tarjoavan 

selitysvoimaa uhan ja mahdollisuuden kokemukselle, mutta joita on haastavaa analysoida 

lineaarisen mallinnuksen mukaisesti. Muuttujia, kuten puoluepoliittista 

äänestyskäyttäytymistä ja työmarkkinallista asemaa sisältäen opiskelijat, eläkeläiset ja 

vanhempainvapaalla olevat, on haastavaa asettaa ja rekoodata lineaariseen mallinnukseen. 

Näiden muuttujien kautta on saatu aineiston analyysin aiemmissa vaiheissa arvokasta 

lisätietoa vastaajien asemoitumisesta ja mielipiteistä, joita on tulkittu mahdollistavien 

analyysimenetelmien kautta tuloksissa. Tutkielmassa hyödynnetty Elinkeinoelämän 

valtuuskunnan arvo- ja asennetutkimus on toiminut erinomaisena aineistona tutkielman 

tutkimusongelmien selvittämiseen ja tarjonnut kattavasti informaatiota suomalaisten 

suhtautumisesta sekä asennoitumisesta. 

 

Tutkielman tuloksien jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista syventyä automatiikan 

yhteydessä ilmeneviin yhteiskunnallisiin eriarvoisuuksiin ja havainnoida näitä 

suomalaisessa yhteiskunnassa mahdollisimman intersektionaalisesti. Suomalaisen 

yhteiskunnan kontekstissa olisi mielenkiintoista tarkastella tekno-taloudellisen paradigman 

käsitteen mukaista toimintaa ja tarkastella tämän yhteiskunnallista muodostumista. Yleisesti 

innovaatioiden yhteiskunnallisen rakentumisen ja toiminnan tarkastelu on sosiologisesta 

näkökulmasta hyvin antoisaa ja mielenkiintoista. 
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https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/tyo-ja-toimeentulo/tyollisyys-ja-tyosuhteet-sukupuolittain


 

 

LIITTEET 

 

Liite 1: Luvussa 4.1 Suomalaisten suhde teknologiseen kehitykseen käytettyjen muuttujien 

nimet ja frekvenssijakaumat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 2: Faktorianalyysi ja summamuuttujien uhka ja mahdollisuus muodostaminen. Ensin 

faktorianalyysiin asetettiin muuttujat Q1_1, Q1_2, Q1_3, Q1_4, Q1_5 ja Q1_18. 

Summamuuttujat muodostettiin lopuksi muuttujista Q1_1 ja Q1_4 sekä Q1_2, Q1_3 ja Q1_5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


