Taloustieteen professori Daron Acemoğlu on toimivan hyvinvointivaltion
puolustaja. - Mietteitä työmarkkinoiden muutosta käsitelleiden esitysten
pohjalta
Henri Aaltonen, sosiaalipolitiikan laitos, Helsingin yliopisto
Taloustieteen professori Daron Acemoğlu oli
Yrjö Jahnsson-säätiön kutsuvieraana
luennoimassa automatisaation vaikutuksista
työmarkkinoihin.
Hänen luentosarjansa piti sisällään kolme
erillistä kokonaisuutta:
“Labor Demand through the Ages: Automation, new Tasks and Work”
“Robots and Jobs”
“Demographics, Automation and the Future
of Work”
Daron Acemoğlu luennoimassa Helsingissä
Taloustieteen professori Daron Acemoğlu on virkistävästi puhunut instituutioiden (poliittiset, taloudelliset ja
kolmannen sektorin) merkityksestä valtion vakauden ja talouden kilpailukyvyn perustana. Puheissaan hän on myös
painottanut ay-liikkeen merkitystä yhteiskunnalle ja sen kehittämiselle.
Pohjoismainen hyvinvointivaltio mahdollistaa niin itseänsä toteuttamisen kuin suojautumisen yhteiskunnasta
syrjäytymiseltä. Hyvinvoinnin rahoittaminen puolestaan tarkoittaa korkeita veroja. Korkeat verot vuorostaan
voivat vähentää halukkuutta ottaa riskiä. Näin voidaan kysyä, mikä on parempi ratkaisu: hyvinvointivaltio, jossa
kaikkia tuetaan vaiko vapaa kilpailuyhteiskunta, jossa on mahdollista ottaa riskiä, koska siitä palkitaan?
Yhteiskunnallinen tukeminen voi johtaa yhteen mielipiteeseen sekä väittelyn välttämiseen kun taas kilpailuyhteiskunnassa kannustetaan mielipiteen esittämiseen ja kyseenalaistamiseen.
Automatisaation ja robotisaation edetessä on tärkeää, että työn muutoksesta puhutaan yhteiskunnassa
mahdollisimman laajasti. Liian kapea-alainen yhden sektorin näkökulmasta lähestyminen voi johtaa siihen, että
tehdään innovaatioita, jotka eivät todellisuudessa hyödynnä laajempaa yhteiskuntaa.
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Työn murros on edessä, mutta se on meistä kansalaisista kiinni, miten automatisaatio etenee ja miten uusia työpaikkoja syntyy vanhojen kadotessa. Itsessään automatisaatio ei ole hyvä eikä paha asia työmarkkinoille, vaan automatisaation vaikeutukset riippuvat siitä miten yhteiskunnat soveltavat uutta teknologiaa ja siten mahdollistavat uusien työpaikkojen syntymisen.
Yhteenveto
Instituutioilla ja hyvinvointivaltiolla on merkitystä, kuinka hyvin valtio toimii. Mitä vakaampi on
valtio, sitä paremmat kyvyt sillä on ottaa vastaa
uutta teknologiaa ja sen avulla työllistää kansalaisiaan. Työn murros luo uusia työpaikkoja ja
töitä. Tekemistämme päätöksistä riippuu, kuinka
hyvin saamme uuden teknologian palvelemaan
ihmisiä, eikä ihmiset palvelemaan teknologiaa.
Koulutus ja tutkimus ovat aloja, joilla kansakunnan tulevaisuus ratkaistaan. Ay-liike on tulevaisuutta, ei menneisyyttä. Ay-liikkeellä on tärkeä
rooli valtion ja markkinoiden kanssa tehtäessä
työmarkkinauudistuksia. Kaikki ei ole vain markkinaa ja taloutta. Yhteistyö eri toimijoiden välillä
uusien innovaatioiden edistämisessä on merkityksellistä koko yhteiskunnalle.

Daron Acemoğlun esitykset täyttivät luentosalin.
Luennot on mahdollista katsoa jälkeen päin tästä:

Daron Acemoğlu
Väitteli London School of Economicsissa vuonna 1992.
Toimii taloustieteen professorina Massachusetts Institute of Technologyssa.
Tutkimuksia mm. poliittisesta taloustieteestä ja kehitystutkimuksesta, työn taloustieteestä sekä taloudellisen kasvun,
teknologian, ja innovaatioverkostojen tutkimuksesta.
Tunnetaan myös aktiivisena kolumnistina ja keskustelijana.
Tunnetuin teos, yleistajuinen tietokirja: Daron Acemoğlu &James A. Robinson: Miksi maat kaatuvat – vallan,
vaurauden ja varattomuuden synty (suom. Kimmo Pietiläinen, Terra Cognita 2013).
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