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• Robotisoitumisen yhteiskunnalliset uhkakuvat voidaan välttää, 

jos työnteko on joka tilanteessa kannattavaa. Kaikki työ – tila-

päinen, lyhytaikainen, osa-aikainen, vakinainen – on arvokasta, 

eikä mitään työnteon muotoa ole syytä suosia toisen kustannuk-

sella.

• Sosiaaliturvaa tarvitaan tarjoamaan turvaverkko työmarkkinoilla 

heikommin pärjääville, mutta se pitäisi korjata työntekoa parem-

min tukevaksi. Tulevaisuudessa osa työllisistä saa toimeentulon-

sa sosiaaliturvan ja ansiotulojen yhdistelmästä.

• Puhtaisiin perustulomalleihin sisältyy kannustinongelmia. Matala-

palkkatuki kannustaisi paremmin osallistumaan työmarkkinoille.

• Yhdysvaltalainen EITC-palkkatuki edistää liikkuvuutta työmarkki-

noilla, koska se maksetaan suoraan työntekijälle. Tällainen ansio-

tulon verohyvitykseen perustuva järjestelmä kannattaisi yhdistää 

kohtuullisen alhaisiin vähimmäispalkkoihin.

• Työn verotuksen laskeminen tukee työn kysyntää ja tarjontaa. 

Tasaveromalli keventäisi verotusta ja toimisi vahvana kannusti-

mena oman osaamisen ja tuottavuuden kehittämiseen.

• Kun liiketoiminta on yhä enemmän kansainvälistä, yritysten voit-

toja on vaikea verottaa. Järkevintä on pitää yhteisöveroaste hou-

kuttelevana.
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R
obotisoituminen muuttaa työtä, tuotantoa ja tulonjakoa 
pohjamutia myöten. Vaikka pelot työn loppumisesta ja ihmi-
sen työpanoksen tarpeettomuudesta ovat turhia (ks. artik-
keli Uusi työnjako s. 8–33), robotit kiistatta runnovat ihmis-
ten työmarkkinoita.

Syrjäytyykö huomattava joukko ihmisiä kokonaan työmarkkinoilta? 
Onko keskipalkkaisten töiden katoaminen kirkossa kuulutettua? Veny-
vätkö tuloerot äärimmilleen ja vielä niin, että köyhiä on massoittain ja 
rikkaita korkeintaan prosentin tuhannesosa?

Tällaista tulevaisuutta ei halua kukaan. Mutta miten voimme varmis-
taa, että mahdollisimman moni pysyy työllisenä ja ylipäätään haluaa olla 
mukana työmarkkinoilla?

Ilmiselvä vastaus on se, että kaikki työ on arvokasta – kaikkien töiden 
tekemisen pitäisi olla kannattavaa. Ihanteellisimmillaan tulevaisuuden 
työmarkkinoita voisi luonnehtia näin:

– työllistäminen on helppoa ja kannattavaa,
– oman työpanoksen tarjoaminen ja työstä toiseen siirtyminen on 
 kitkatonta,
– työtä kannattaa aina ottaa vastaan ja
– työtön voi keskittyä työnhakuun tukien hakemisen ja toimeen- 

  tulon järjestämisen sijaan.

Olisi siis haettava yhteiskunnallisia ratkaisuja, joiden avulla työn kysyn-
tä ja tarjonta kohtaavat toisensa ja työmarkkinat toimivat sujuvasti. Tär-
keimmät keinot vaikuttaa työn kysyntään ja tarjontaan löytyvät työ-
markkinoiden yleisten pelisääntöjen lisäksi sosiaali- ja veropolitiikasta.

Näiltä politiikkalohkoilta löytyvät myös parhaat työkalut sen varmis-
tamiseen, että yhteiskunta olisi valmis robottien aikakauteen. Sosiaali-
turvan avulla voidaan parhaimmillaan varmistaa, että myös työmark-
kinoilla heikoimmin menestyvät pärjäävät. Työn verotus taas vaikuttaa 
paitsi siihen, kuinka paljon töitä automatisoidaan, myös siihen, paljon-
ko uusia työpaikkoja syntyy.
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ULKOKEHÄLLÄ OLEVAT MUKAAN SISÄPIIRIIN

Miten pääsisimme irti tilanteesta, jossa jotkut työt ovat niin huonoja, 
ettei niitä kannata ottaa vastaan? Miten kaikesta työstä – tilapäisestä, 
lyhytaikaisesta, osa-aikaisesta, vakinaisesta – tulisi arvokasta?

Erottelu erilaisten työn tekemisen muotojen välillä joutaa romukop-
paan. Työmarkkinoille tarvittaisiin kipeästi malleja, jotka tasoittaisivat 
jyrkkää jaottelua työelämän sisäpiiriläisten ja ulkokehällä olevien välillä.

Kun robotit pirstovat ihmisten työmarkkinoita, työurien dynamiik-
ka muuttuu. Palkkatyön ja yrittäjyyden yhdisteleminen yleistyy, ja yrit-
täjyydellä on etunsa, mutta myös työelämän ulkokehällä olevien mää-
rä kasvaa.1

Teollisessa yhteiskunnassa sisäpiirissä ovat pitkään olleet ne, joilla on 
pitkäkestoinen vakituinen työsuhde. Sisäpiiriläiset ovat päässeet naut-
timaan vakaiden työsuhteiden eduista aina työsuhdeturvasta ylityökor-
vauksiin, palkallisiin lomiin, ansiosidonnaisiin etuuksiin ja työterveys-
huoltoon asti.

Periaatteessa työsuhde-etuuksien kustannukset nostavat työn hintaa 
ja vähentävät sen kysyntää. Toisaalta paljon tilapäistä työvoimaa käyttä-
vät yritykset saavat matalammista työvoimakustannuksista kilpailuetua.

Työtilaisuuksien nopeiden 
muutosten dynamiikkaan 
liittyy monia ongelmia.

Robottien aikakaudella sisäpiiri säröilee. Ainakin kolme tekijää muok-
kaa työmarkkinoita nopealiikkeisemmäksi ja samalla työsuhteita pirs-
taleisimmiksi. Investointien takaisinmaksuaika lyhenee, innovaatios-
ykli nopeutuu ja uudetkin ihmiselle soveltuvat työtehtävät voivat siir-
tyä nopeasti roboteille.
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Sijoitusten takaisinmaksuaika lyhenee, kun raskaita investointeja teh-
dään aiempaa harvemmin ja sijoituksia tehdään enemmän lupaaviin 
uuden talouden yrityksiin. Teollisen yhteiskunnan työmarkkinat olivat 
huomattavasti ennustettavampia: tehtaat pysyivät kannattavina vuo-
sikymmeniä ja pelkkä laitteiden poistoaika mitattiin useissa vuosissa, 
joten liiketoimintapäätöksiä voitiin tehdä vuosiksi eteenpäin.

Innovaatiosyklin nopeutuminen tarkoittaa työmarkkinoilla sitä, 
että työpaikkojen elinkaari voi lyhentyä merkittävästi. Yritykset voivat 
kokeilla innovaatioiden elinkelpoisuutta, tarjota hetkeksi työtä mutta 
myös lakkauttaa kokeilun nopeasti. Uudet työpaikat voivat siis syntyä 
nopeasti ja vanhat työt muuttua kannattamattomiksi nopeasti.

Tällaiseen työtilaisuuksien nopeiden muutosten dynamiikkaan liittyy 
monia ongelmia. Pahimmillaan työvoiman jako sisäpiiriläisiin ja ulko-
kehällä olevin kärjistyy. 

Yhdysvalloissa ekonomisti Alan Krueger ja entinen työministeri Seth 
Harris ovat ehdottaneet ratkaisuksi uuden, itsenäinen työntekijä -kate-
gorian (engl. independent worker) luomista palkkatyöläisen ja freelan-
cer- tai yrittäjäpohjalta työskentelevän väliin.2 

Itsenäisille työntekijöille taattaisiin osa työsuhde-etuuksista sekä 
mahdollisuus järjestäytyä. Kulloinenkin työnantaja huolehtisi ennakon-
pidätyksistä ja sosiaaliturvamaksuista.

Itsenäisten työntekijöiden ryhmästä voi tulevaisuudessa kasvaa jopa 
merkittävä työnteon muoto. Uutena työnteon kategoriana se murtaisi 
jaon työelämän sisäpiirin ja ulkokehän välillä.

ENTÄPÄ MATALAT PALKAT JA TULOEROT?

Osaltaan jo Suomen nykyinen sitkeä työttömyys kertoo siitä, että jäykät 
työmarkkinamme eivät ole mahdollistaneet riittävästi uusia työpaikko-
ja henkilöille, joiden vaihtoehdot ovat olleet palkkatyö tai työttömyys.3 
Kankea palkanmuodostusmalli, viime kädessä siis olematon paikallinen 
sopiminen ja laaja yleissitovuus, estävät työnantajia tarjoamasta esimer-
kiksi matalapalkkatyötä.4
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Robottien aikakaudella matalapalkkatyökin pitäisi nähdä arvokkaa-
na. Se tarkoittaa, että on haettava ratkaisuja siihen, että matalapalkka-
työkin on tekijälleen ja teettäjälleen kannattavaa.

Laajemmin kyse on tuloerojen kasvusta. Robottien aikakaudella tuot-
tavuuserot sekä yksilöiden että talouden eri toimialojen välillä kasva-
vat aiempaa suuremmiksi ja entistä nopeammin. Tuloerot taas voivat 
paitsi kärjistää yhteiskunnallista ilmapiiriä, myös haitata talouskasvua.

Jos robotisoituminen lisäisi työttömyyttä laajassa mittakaavassa, täl-
lä olisi kielteinen vaikutus kokonaiskysyntään, joka taas pahimmillaan 
johtaisi laskeviin palkkoihin ja laskevaan kysyntään. Talouden kasvu 
siis hidastuisi ja sen hedelmät jakautuisivat liian kapealle väestönosal-
le. Kulutus ei riittäisi pitämään kysyntää yllä ja taloutta kasvu-uralla.

Paras vastalääke kasvaville tuloeroille olisi pitää huolta työllisyydestä 
ja koko väestön ostovoimasta. Olisi pyrittävä varmistamaan, että roboti-
soitumisen luova tuho todella luo uutta ja synnyttää uusia työpaikkoja.

Tästä päästään sosiaaliturvajärjestelmään. Nykyinen sosiaaliturva-
järjestelmämme ei ole ainakaan kaikilta osiltaan yhteensopiva tulevien 
työelämän muutosten kanssa.

Ei ole mitään syytä olettaa, 
että vanha työ ilmaantuu takaisin.

Esimerkiksi käy ansiosidonnainen työttömyysturva, jota voi pahim-
millaan luonnehtia passivoivaksi verorahoitteiseksi tulovakuutukseksi. 
Ansiosidonnainen työttömyysturva on kestoltaan pitkä ja se perustuu 
oletukselle, että menetetty työ tai työpaikka tulee takaisin kutakuinkin 
samanlaisena. 

Ansiosidonnaisen pitkäkestoisuus on ongelma siksi, että työttömän 
työllistymisen todennäköisyys vähenee, kun työttömyys pitkittyy. Jär-
kevämpää olisi, että työttämäksi joutuneella olisi kannuste saada uusi 
työpaikka mahdollisimman pian.
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Kun robottien aikakaudella työnkuvat muuttuvat syvällisesti, usein 
myös pysyvästi ja muutos on jatkuva, ei ole mitään syytä olettaa, että 
robotilla korvattu, vanha työ ilmaantuu takaisin.

Useat robotisaatiota tutkineet asiantuntijat ovat päätyneet ehdotta-
maan jonkinlaista perustuloa robotiikan ajan sosiaaliturvajärjestelmäk-
si.5 Siinä tavoitteena on, että universaali sosiaaliturva turvaisi yksilöil-
le perustoimeentulon, mutta ei lokeroisi ihmisiä, eikä estäisi heitä työl-
listymistä.

Perustulolla olisi monia etuja. Parhaimmillaan se poistaisi syyperus-
taiseen ja ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan liittyvät kannustinloukut, 
byrokratian ja viiveet. 

Yksilöt voisivat tarjota työpanostaan joustavasti sekä ottaa vastaan ja 
tehdä myös matalan tuottavuuden työtä ja vapaaehtoistyötä. Perustu-
lon avulla työttömiksi joutuneet voisivat säilyttää työkykynsä ja kehit-
tää osaamistaan työjaksojen välillä sekä välttää syrjäytymisen ja köy-
hyyden.

Käytännössä perustulon toteuttamiseen liittyy kuitenkin ongelmia. 
Tärkein ongelma on, että luotettavaa tietoa siitä, miten perustulo vai-
kuttaisi työn tarjontaan, ei ole.6 Pahimmillaan perustulo voisi johtaa sii-
hen, että suuri osa kansalaisista vähentää työntekoaan.

PALKKATUKI AMERIKAN MALLIIN

Harkitsemisen arvoinen malli voisi olla niin sanottu negatiivinen tulo-
vero. Negatiivinen tulovero on tulosidonnainen, joten se kohdentuisi 
universaalia perustuloa tarkemmin niille, jotka tukea tarvitsevat.

Negatiivinen tulovero tarkoittaa, että tietyn tulorajan alittavilla tuloil-
la valtio maksaisi veronmaksajalle eikä päinvastoin. Veroprosentti oli-
si siis negatiivinen.

Laskelma taulukossa 1 (seuraavalla sivulla) havainnollistaa sitä, miten 
negatiivinen tulovero toimisi. Se on mukailu yhdysvaltalaisen MIT:n yli-
opiston professorin Erik Brynjolfssonin ja tutkijan Andrew McAfeen 
esittämästä esimerkistä.7
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Jos tuloraja asetetaan esimerkiksi 2 000 euroon, tuloveroa alettaisiin 
periä vasta, kun kuukausitulot nousevat yli 2 000 euron. Jos negatiivi-
nen tuloveroprosentti olisi esimerkiksi 50 prosenttia, saisi 1 000 euroa 
kuussa ansaitseva 500 euroa (1 000 x 50 %) negatiivista tuloveroa val-
tiolta. Hänen kuukausitulokseen muodostuisi 1 500 euroa.

Jos henkilö ei ansaitsisi mitään, olisi hänen negatiivisesti verotetta-
va tulonsa 2 000 euroa ja hän saisi valtiolta 1 000 euroa (2 000 x 50%).

Näin negatiivinen tuloveromalli voisi tarjota perustoimeentulon, 
mutta kannustaisi samalla työntekoon, koska jokainen tulorajan alla 
itse ansaittu euro lisäisi käteen jääviä tuloja. Lisä pienenisi portaatto-
masti lähestyttäessä negatiivisen tuloveron rajatuloa, jonka kohdalla se 
poistuisi.

 Tulot, Negatiivinen Kokonaistulot, Tulovero-% 
 € tulovero (50 %) € 

TAULUKKO 1 ESIMERKKI NEGATIIVISESTA TULOVEROSTA 
 (RAJATULO 2 000€, NEGATIIVINEN TULOVERO 50 %)

 2 000 0 2 000 0,00

 1 900 50 1 950 -2,63

 1 800 100 1 900 -5,56

 1 700 150 1 850 -8,82

 1 600 200 1 800 -12,50

 1 500 250 1 750 -16,67

 1 400 300 1 700 -21,43

 1 300 350 1 650 -26,92

 1 200 400 1 600 -33,33

 1 100 450 1 550 -40,91

 1 000 500 1 500 -50,00

 900 550 1 450 -61,11

 800 600 1 400 -75,00

 700 650 1 350 -92,86

 600 700 1 300 -116,67

 500 750 1 250 -150,00

 400 800 1 200 -200,00

 300 850 1 150 -283,33

 200 900 1 100 -450,00

 100 950 1 050 -950,00

 0 1 000 1 000
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Yksilön tulot olisivat negatiivisen tuloveron ainoa myöntämisperuste 
ja samalla ainoa asia, jota viranomainen seuraa. Negatiivinen tulovero 
korvaisi siis kaiken nykyisen tarveharkintaisen ja syyperustaisen sosi-
aaliturvan – myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan.

Rajatulon määritteleminen on negatiivinen tuloraja -mallin vaikein 
kohta. Korkealle asetettu rajatulo tekee järjestelmästä liian kalliin. 
Hyvin alhainen rajatulo taas johtaa toimeentulovaikeuksiin eikä poista 
syyperustaisen sosiaaliturvan tarvetta. 

Negatiivinen tulovero on myös altis monille vastaväitteille. Lisäisi-
kö se sittenkin syrjäytymistä työelämästä? Miten varmistettaisiin, että 
tulot todella raportoidaan ja järjestelmää ei hyväksikäytetä? Onko jär-
jestelmän toteuttaminen edes mahdollista?

Negatiivinen tulovero muistuttaa joissain maissa käytössä olevaa, 
suoraan työntekijälle maksettavaa matalapalkkatukea.8 Erona on kui-
tenkin se, että negatiivinen tulovero ei edellytä työntekoa, vaan makse-
taan vastikkeetta myös niille, jotka eivät työskentele.

Hyvä ratkaisu olisi yhdistää 
ansiotulon verohyvitys alhaisiin 

vähimmäispalkkoihin.

Käytännössä realistisempi vaihtoehto olisi suunnata negatiivinen tulo-
vero vain työtä tekevälle väestönosalle. Tällöin se toimisi matalapalkka-
tukena joka antaisi suoran kannustimen työntekoon.9 Työelämän ulko-
puolella olevat jäisivät perinteisen, syyperustaisen sosiaaliturvan piiriin.

Tällainen matalapalkkatuki on esimerkiksi Yhdysvalloissa jo pitkään 
käytössä ollut ansiotulon verohyvitys, EITC (Earned Income Tax Cre-
dit). EITC-järjestelmästä saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Tutki-
mukset ovat osoittaneet, että ansiotulon verohyvitys sekä kannustaa 
työntekoon että ehkäisee köyhyyttä.10
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Matalapalkkatuki on havaittu esimerkiksi vähimmäispalkkaa parem-
maksi keinoksi auttaa ihmisiä hankkimaan toimeentulonsa omalla työl-
lään.

Syy tähän on yksinkertainen: Jos vähimmäispalkka asetetaan tasol-
le, joka takaa säällisen toimeentulon, luo se helposti myös työllistämis-
kynnyksen, joka vähentää työn kysyntää. Yritykset eivät palkkaa työn-
tekijöitä tehtäviin, joissa työn tuottavuus on lähellä vähimmäispalkkaa 
tai sitä alempi.11

Hyvä ratkaisu voisi olla yhdistää ansiotulon verohyvitys kohtuullisen 
alhaisiin vähimmäispalkkoihin. Tällä ratkaisulla voitaisiin nostaa työl-
lisyysastetta ja kohentaa työnteon kannustavuutta, mutta samalla estää 
yrityksiä kilpailemasta palkkoja polkemalla.

Tällä haavaa meillä käytössä oleva palkkatukimalli on periaatteelli-
sella tasolla ongelmallinen. Se maksetaan työnantajalle, jolloin se sitoo 
työntekijän työnantajaan ja laajemmin ajateltuna vanhentuneeseen työ-
suhdemalliin. 

Jos palkkatuki maksettaisiin työntekijälle, järjestelmä edistäisi liik-
kuvuutta työmarkkinoilla. Se takaisi työntekijälle enemmän vapautta 
työnhaussa ja työnantajan valinnassa.

TASAVEROSTA PONTTA UUDELLE TYÖLLE

Ihanteellinen robottien aikakauden yhteiskunta tuskin syntyy pelkällä 
perustuloratkaisulla saati viilaamalla palkkatukijärjestelmää. Ratkaise-
via keinoja kohentaa työn tekemisen kannattavuutta on tarpeen hakea 
 verojärjestelmästä laajemmin.

Tietysti robottien ajan verojärjestelmän pitäisi sopia saumattomasti 
yhteen negatiivisen tuloveron tai matalapalkkatuen kanssa, jotta työnte-
on lisääminen, kouluttautuminen ja yhä parempiin ja tuottavampiin töi-
hin hakeutuminen olisi aina kannattavaa. Verotuksen pitäisi olla myös 
mahdollisimman kevyttä, jotta se tukisi työn kysyntää. Samalla verojär-
jestelmän sopisi olla tuotoiltaan riittävä, jotta tarpeelliset julkiset palve-
lut ja hallinto voidaan rahoittaa.
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Työn verotus vaikuttaa sekä siihen, kuinka paljon töitä automatisoi-
daan, että siihen, paljonko uusia työpaikkoja syntyy. Robotiikan aika-
kauteen sopiva veromalli voisi olla tasavero. 

Tasaveroksi kutsutaan suhteellista veroa, jossa kaikkia tuloja verote-
taan aina samansuuruisella, kiinteällä veroprosentilla. Suomeen sopivan 
tasaveromallin esitteli ekonomisti Martti Nyberg jo kymmenen vuot-
ta sitten. 12

Tasavero edistäisi uuden työn syntymistä. Niiden, joiden työt robotit 
vievät, kannattaa hakeutua nopeasti uudelleen töihin. Tasaverotuksen 
maailmassa tuloloukkuja ei ole ja verotus on kannustavaa, ennustetta-
vaa ja keveää melko hyvälläkin tulotasolla.

Jos tasaverojärjestelmä on hyvin suunniteltu, vetää se sellaisetkin 
yksilöt, joita ajatus negatiivisen tuloveron varaan jäämisestä houkut-
taa, mukaan työelämään ja niin, ettei heidän yksinkertaisesti enää kan-
nata lähteä sieltä.13

Tasavero on myös voimakas 
kannustin oman osaamisen 

kehittämiseen.

Tasavero on myös voimakas kannustin kouluttautumiseen ja oman 
osaamisen ja tuottavuuden kehittämiseen. Tämä on tietenkin tärkeää, 
jotta robotisoitumisella on tekijänsä.

Tasavero palkitsee ahkeruudesta, koska tuloja verotetaan aina saman-
suuruisella, kiinteällä veroprosentilla. Progressiivinen tuloverohan 
vähentää työnteon lisäämisen hyötyjä. Tasavero houkuttelisi myös 
hakeutumaan parempipalkkaisiin ja yhteiskunnan kannalta tuottavam-
piin töihin.

Miten tasavero sitten toimisi? Tasavero voitaisiin yhdistää perustu-
loa takaavaan negatiiviseen tuloveroon luomalla näiden väliin liukuvasti 
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progressiivinen tasausverotus (taulukko 2).Tämän tyyppistä tasausjär-
jestelmää on hahmotellut yhdysvaltalainen yhteiskuntatieteilijä Char-
les Murray.14

Taulukon 2 esittelemä malli tasausverosta toimii seuraavasti: Negatii-
visen tuloveron rajatulon veroprosentti on 0. Rajatulon ylittäviä tuloja 
verotetaan 60 prosentin tasausverolla, mikä nostaa tuloveroprosenttia 
liukuvasti työtulojen kohenemisen tahdissa, kunnes tulot ja veropro-
sentti nousevat tasaveron tasolle. Esimerkiksi yli 4 000 euron tuloista 
maksettaisiin siis 30 prosenttia tasaveroa.

 Työtulot, Tulovero Kokonaistulot, Tulovero-% 
 € (60 %)* € 

 4 000 -1 200 2 800 30

 3 900 -1 140 2 760 29

 3 800 -1 080 2 720 28

 3 700 -1 020 2 680 28

 3 600 -960 2 640 27

 3 500 -900 2 600 26

 3 400 -840 2 560 25

 3 300 -780 2 520 24

 3 200 -720 2 480 23

 3 100 -660 2 440 21

 3 000 -600 2 400 20

 2 900 -540 2 360 19

 2 800 -480 2 320 17

 2 700 -420 2 280 16

 2 600 -360 2 240 14

 2 500 -300 2 200 12

 2 400 -240 2 160 10

 2 300 -180 2 120 8

 2 200 -120 2 080 5

 2 100 -60 2 040 3

 2 000 0 2 000 0 

 

* 60% negatiivisen tuloveron rajatulon (2 000 €) ylittävästä osasta.

TAULUKKO 2 ESIMERKKI TASAVERON JA NEGATIIVISEN TULOVERON  
 YHDISTÄVÄSTÄ TASAUSVEROSTA
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Nimensä mukaisesti tasavero myös tasoittaisi verotusta yli ajan. Täl-
lä on merkitystä sellaisille työntekijöille, joiden tulotaso voi vaihdella 
merkittävästi eri vuosien välillä.15

Nykyjärjestelmässä yhteen vuoteen ajoittunut tulopiikki voi jou-
tua rankaisevan korkean progression kohteeksi. Pidemmän aikavälin 
veroaste voi muodostua kohtuuttomaksi verrattuna tilanteeseen, jossa 
samat tulot olisivat jakautuneet tasaisesti useammalle vuodelle.

Toimiakseen tasavero vaatii negatiivisen tuloveron tapaan kuitenkin 
radikaaleja rajanvetoja ja muutoksia nykyisiin verotuksen käytäntöihin. 
Kaikista verovähennyksistä luovuttaisiin, ja tasaveroa perittäisin myös 
kaikista työeläkkeistä.

Tasavero on altis monille vastaväitteille. Voiko tasaverolla mitenkään 
kerätä riittävästi verotuloja julkisyhteisöjen tarpeisiin? Voiko kuntien 
verotusoikeuden lopettaa noin vain? Onko valtionverotuksen ankaras-
ta progressiosta luopuminen oikeudenmukaista tai edes järkevää? Eikö 
robotisaation joillekin yksilöille tuottamia, hyvin suuria tuloja pitäisi 
verottaa raskaimman kautta? Mistä tiedämme, että ihmiset todella rea-
goisivat verokannustimiin toivotulla tavalla?

Tasaveroa voidaan pitää sikäli oikeudenmukaisena, että suurista 
tuloista maksettaisiin myös suuret verot. Suhteellinen vero takaa, että 
vaikkapa tuhat kertaa suomalaisen keskiansion tienaava myös maksaa 
tuhat kertaa enemmän veroa.

Kun tulevaisuudessa useimmat uudet työpaikat syntyvät palvelusek-
torille, ei voida tuijottaa pelkkää työn verotusta. Palvelualaa rasittaa niin 
kutsuttu verokiila: palkkaveron, arvonlisäveron sekä työntekijän ja työn-
antajan sivukulujen16 summa, joka jää ostajan palvelusta maksaman hin-
nan ja palvelun suorittavan työntekijän käteen jäävän palkan väliin.17

Palveluyhteiskunnassa verokiilalla on kolmenlaisia vaikutuksia. Se 
vähentää palveluiden kysyntää nostamalla niiden hintaa, supistaa työ-
voiman kysyntää ja laskee lopulta myös palvelutyöntekijöiden palkkata-
soa. Tuottavuuden nosto ei robotisoituvassa maailmassa korjaa verokii-
lan ongelmia, sillä tuottavuus nousee miltei aina ihmistyövoiman kus-
tannuksella.
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Verokiilan pienentäminen lisäisi työn kysyntää ja vähentäisi tuloero-
ja. Esimerkistä käy kotitalousvähennys, joka on sekä kohentanut työlli-
syyttä että nostanut työtekijöiden ansiotasoa.

Jotta palvelutyöpaikkoja syntyisi, verokiila kannattaisi minimoida. 
Vaikka suurin yksittäinen muutos verokiilaan voidaan tehdä tulovero-
tuksessa, myös arvonlisäveroa ja sivukuluja tulisi laskea.

YHTEISÖVERON KUJANJUOKSU

Niin sanottu klassinen tasaveron malli18 kattaa myös yritysverotuksen. 
Yritystoimintaa verotetaan liiketoimintaverolla, ja pääomatuloveroa ei 
ole. Tämä johtuu tasaveron luonteesta niin sanottuna menoverona, joka 
verottaa kuluttamista, muttei säästämistä.19

Palkkatulojen kanssa samalla tasaveroprosentilla perittävä liiketoi-
mintavero muistuttaa nykyistä yhteisöveroa, kuitenkin sillä erolla, että 
investointien poistojärjestelmästä sekä lainakorkojen vähennysoikeu-
desta luovuttaisiin.20 

Tämä kiristäisi tuntuvasti etenkin vanhan, pääomavaltaisen teolli-
suuden verotusta. Koska teollisuus on meille robottienkin aikakaudel-
la elintärkeä, liiketoimintaverossa ei olisi järkeä.21

Teoriassa klassinen tasavero voisi tukea uutta liiketoimintaa hyvin. 
Verotus olisi neutraalia, eli se ei vaikuttaisi pääomien kohdentumi-
seen. Päätökset robotisoituvan Suomen investoinneista tehtäisiin yksin-
omaan liiketaloudellisin perustein.

Jos pääomatulovero säilyisi tasaveron yhteydessä, olisi myös säilytet-
tävä nykyisenkaltainen yhteisöverojärjestelmä, mutta muutettava vero-
järjestelmää muilla tavoin.22

Yhteisöverosta on jo tullut kansainvälisestikin ongelmallinen vero. 
Globaalien yritysten liiketoimintamallit tekevät yhteisöveron veropoh-
jan entistä liikkuvammaksi, joten ainoa tapa vastata tähän kehitykseen 
on yrittää pitää yritysverotus houkuttelevana.

Esimerkiksi Google tekee Suomessakin merkittävää liikevaihtoa, 
mutta maksaa meille vain vähän veroa johtuen immateriaalioikeuksien 
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(IPR) suuresta osuudesta yhtiön arvonluonnissa. Google sijoittaa IPR-
omistuksensa – ja myös kirjanpidossa ilmenevän liikevoittonsa – mata-
lan veroasteen maihin.

Robottien aikakaudella googlemainen liiketoiminta ei ole poikkeus 
vaan todennäköisemmin sääntö: kansainvälisten palveluiden kehittämi-
seen, tuottamiseen ja levittämiseen liittyvät kustannukset laskevat koko 
ajan. Yritykset rakennetaan yhä useammin suoraan kansainvälisiksi.23

Tämä tarkoittaa, että Suomenkin kaltaisen maan on pidettävä yritys-
verotuksensa kilpailukykyisenä. Vaikka Supercell on hieno esimerkki 
yrityksestä, joka haluaa maksaa veronsa Suomeen, verojärjestelmä tus-
kin voi nojata isänmaallisuuteen.

UUDISTUSTEN MITTAKAAVA VAATII TIETOA

Robottien aikakauden ihanneyhteiskunnan luominen on mittava pro-
jekti. Tarvittavien poliittisten uudistusten vaikeusastetta nostaa niiden 
mittakaava: nykyjärjestelmien viilaaminen tuskin riittää.

Jotkut tarvittavista uudistuksista ovat niin laajoja, että niiden huolel-
linen suunnitteleminen ja toteuttaminen vievät paljon aikaa. Jo pelkkä 
uudenlaiseen verojärjestelmään siirtyminen olisi poliittisesti ja hallin-
nollisesti hyvin vaikeaa.

Julkinen valta voi edistää robotisaatiota tukemalla voimakkaasti tie-
don avoimuutta. Robotiikan ajan liiketoimintamallit rakentuvat pitkäl-
le tiedon avoimuudelle ja sen jakamiselle.

Esimerkiksi Uberin tai Airbnb:n kaltaisten robotiikan ajan yritysten 
palveluiden laadun takeena ovat palveluita käyttäneiden asiakkaiden ja 
palveluntarjoajien toinen toisistaan antamat arviot, jotka ovat tarkko-
ja ja ajantasaisia.24 Tiedon epäsymmetria, eli tilanne, jossa palvelun tai 
tuotteen tarjoajalla on enemmän tietoa kuin sen ostajalla, käy yhä har-
vinaisemmaksi.

Koska kuluttajat tietävät palveluntarjoajista enemmän kuin koskaan 
ennen, tarve eri toimialojen sääntelylle ja valvonnalle ei kasva, vaan se 
vähenee (ks. myös erillinen artikkeli seuraavalla aukeamalla).
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SALLIVAA SÄÄNTELYÄ, EI TIUKKAA 
ENNAKKOKONTROLLIA

Uudenlaisten liiketoimintamallien sekä palvelujen ja tuotteiden syntyminen 
vaatii lainsäädännöltä sallivuutta. Sääntelyn tärkein tehtävä on robottien 
yleistyessä varmistaa, että markkinakilpailu toimii.

Robottien aikakauden liiketoimintamallit syntyvät nopeasti ja voivat levi-

tä hetkessä. Uusia palveluita ja tuotteita syntyy myös alueille, joita nyky-

lakeja säädettäessä ei ole voitu edes kuvitella.

Tästä kertovat jo nyt kyytipalvelu Uberin kaltaiset yritykset, jotka haas-

tavat perinteisen liiketoiminnan luvanvaraisuutta ja laajimmillaan häm-

mentävät kokonaisten toimialojen lainsäädännöllistä perustaa. 

Hämmentävistä tilanteista ja ajoittaisista epäkohdista huolimatta sään-

telyn tulisi olla sallivaa. Sääntely kulkee aina jälkijunassa. Lainsäätäjäl-

lä ei voi ennakkoon olla tietoa yritysten liiketoimintaan liittyvistä inno-

vaatioista ja ideoista.

On ainakin kaksi tapaa höllentää sääntelyä sallivammaksi. Ensimmäi-

nen vaihtoehto on nopea reagointi.

Kun uusi liiketoimintatapa syntyy jossain päin maailmaa, säädöksiä voi-

daan yrittää muokata nopeasti sen kanssa yhteensopivaksi. Näin varau-

duttaisiin muutoksiin hyvissä ajoin – ennen kuin uutta toimintapaa edes 

meillä kokeiltaisiin.

Toinen lähestymistapa on vapaamielisempi ja realistisempi: jos halu-

taan jotain uutta, kaikkea ei voida kontrolloida etukäteen. Tämä mahdol-

listaa Uberin tai majoituspalvelu Airbnbin tapaisten palveluiden toimimi-

sen ja syntymisen Suomessakin.

Kun paine muuttua tulee ulkoa, lainsäätäjä on myöhässä. Jos säänte-

lyllä järjestään kielletään uudet liiketoimintamallit, taloudellinen hyöty 

uusista liiketoimintamalleista, palveluista ja tuotteista valuu ulkomaille. 

Tämä olisi vahingollista, koska valtaosa uusista työpaikoista syntyy juu-

ri uusiin yrityksiin.25
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Samasta syystä myös olemassa olevia yrityksiä tai vallitsevaa teknologi-

aa puolustava politiikka on vahingollista. Virkamies tai eduskunta ei kyke-

ne määrittämään, mitkä yritykset, alat tai teknologiat menestyvät. Julki-

sen vallan ei pitäisi myöskään ryhtyä itse kehittämään liiketoimintaa, joka 

kilpailee yksityisen kanssa.26

Robottienkin aikakaudella sääntelyn oikea rooli olisi varmistaa, että 

markkinakilpailu toimii. Mitä paremmin kilpailu toimii, sitä merkittäväm-

pi osa tuotetusta arvonlisäyksestä päätyy alhaisempiin hintoihin ja lopul-

ta kuluttajalle.
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Julkisen vallan voi olla vaikea oivaltaa tätä, koska monessa tapauk-
sessa elinkeinotoiminnan sääntely, valvonta ja luvanvaraisuus perus-
tuvat juuri oletukselle tiedon epäsymmetriasta: Julkisen vallan on etu-
käteen varmistettava palveluiden laatu ja turvallisuus, koska kuluttajat 
eivät itse tähän kykene.

Tiedon avoimuus kuitenkin muuttaa tätä yhtälöä. Liiketoiminnan 
ohella tiedon avoimuudella on myös suuri merkitys tutkimukselle ja 
tieteelle.

Tieto on kaikkein arvokkain 
julkinen hyödyke.

Robotisoitumisen vaikutuksia talouteen ja yhteiskuntaan voidaan sel-
vittää luotettavasti vain, jos talouden ja yhteiskunnan toiminnasta kerä-
tyt tietoaineistot ovat kattavia, ajantasaisia ja laadukkaita. Tieto on kaik-
kein arvokkain julkinen hyödyke.

Julkisen vallan olisikin syytä huolehtia siitä, että tilastoviranomaisilla, 
erityisesti keskeisessä roolissa toimivalla Tilastokeskuksella, olisi riittä-
västi resursseja mahdollisimman kattavien aineistojen keruuseen ja yllä-
pitoon. Tiedot tulisi myös saada kaikkien käyttöön avoimen datan peri-
aatteita kunnioittaen.
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