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TIIVISTELMÄ  

 

Automaatio syö työpaikkoja eri puolilla maailmaa. Tutkimusten mukaan 

lähes joka kymmenes työpaikka on katoamassa läntisessä Euroopassa. 

Uhattuina ovat erityisesti perinteiset palvelualojen ja teollisuuden 

työpaikat. Politiikan tutkija Zhen Im tutki väitöskirjassaan uhatuilla aloilla 

työskentelevien eurooppalaisten poliittisia näkemyksiä: mitä puolueita he 

äänestävät ja millaista sosiaalipolitiikkaa he toivovat?  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että uhattujen alojen työntekijät ovat huolissaan 

oman asemansa laskusta ja pitävät sosiaaliturvaa niukkana resurssina, 

jonka jakamisessa kilpailun hillitsemiseksi tulisi soveltaa tiukkoja etuuksien 

myöntämisen ehtoja. Perinteisten teollisuuden alojen työt toivat aiemmin 

mukanaan vähintään kohtuullisen toimeentulon ja arvostusta. Vaikka tulot 

uhatuilla aloilla ovatkin vielä kohtuulliset, töitä pidetään menneeseen 

aikaan kuuluvina hiipuvina aloina. Työntekijät, joilta automaatio uhkaa 

viedä työt, äänestävät radikaaleja oikeistopuolueita kuten Perussuomalaisia 

tai Ranskassa Front Nationalia enemmän kuin muita puolueita. Uhatuissa 

ammateissa olevat myös jättävät useammin äänestämättä kuin työntekijät, 

joiden työpaikat eivät ole automaation vuoksi uhattuna.  

Automaation varjossa elävät työntekijät kannattavat työllisyyspolitiikkaa, 

jossa työttömiltä edellytetään aktiivisia toimia kuten työnhakua ja 

matalamman palkkatason töiden vastaanottamista työttömyysturvan 

vastikkeeksi.  Tutkimus osoitti, että mitä suurempi automaation uhka on, 

sitä suuremmat erot näkemyksissä etuuksien ehdoista olivat uhattujen 

alojen työntekijöiden ja muiden alojen välillä. Niissä maissa, joissa 

taloudellinen epävarmuus on kasvanut eniten, automaation uhkaamat 

työntekijät erottuivat selkeimmin tiukemmilla näkemyksillään muista 

työntekijöistä.  

Miksi työttömyyden uhkaamat työläiset kannattavat oikeistoa ja tiukkaa 

työllisyyspolitiikkaa? Tutkimus hakee vastausta radikaaliin oikeistoon 
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luettavien puolueiden ohjelmista. Ne kannattavat perinteisiä ja 

autoritaarisia arvoja sekä tiettyjen sosiaalisten ryhmien, ennen muuta 

työttömien ja maahanmuuttajien sulkemista pois sosiaalietuuksien ja 

hyvinvointipalveluiden piiristä. Samalla ne vastaavat uhatuilla aloilla 

työskentelevien huoleen hyvinvointipalvelujen riittävyydestä ja vahvistavat 

heidän sosiaalista asemaansa suhteessa työttömiin ja maahanmuuttajiin.   

SUOSITUKSET 

• Jos halutaan vahvistaa uhattujen alojen työntekijöiden luottamusta ja 
osallisuutta yhteiskunnassa, päättäjien tulisi löytää keinoja, joilla 
voidaan vahvistaa automaation uhkaamien työntekijöiden taloudellista 
asemaa, mutta myös heidän sosiaalista asemaansa ja sen mukana 
tulevaa arvostusta. 

• Työntekijöiden koulutuksessa kannattaa panostaa taitoihin, jotka 
täydentävät nykyistä ammattitaitoa ja mahdollistavat työskentelyn 
automaation rinnalla sen sijaan, että työntekijä jää työttömyysturvan 
varaan tai kouluttautuu uuteen tehtävään, jossa ansiotaso tai koettu 
sosiaalinen arvostus on aiempaa alhaisempi.  
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TAUSTA  

Zhen Im kirjoitti väitöskirjansa “Status decline and welfare competition 

worries from an automating world of work: the implications of 

automation risk on support for benefit conditionality policies and 

party choice” osana BIBU-tutkimushanketta. Valtiotieteellinen tiedekunta 

on julkaissut väitöskirjan ja työ on avoimesti luettavissa verkossa. BIBU-

hanke julkaisee väitöskirjaan perustuvan policy briefin sekä tutkijan 

lektiopuheenvuoron osana Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -julkaisusarjaa.  
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