
22. TYÖAIKAREFORMI JA SAARIJÄRVEN PAAVO

Ylen  Taloustalkoot  (18.4.2016)  jätti  minut  suuren  kyllästymisen  valtaan.  Onko  käytännön  ajattelu
tosiaan   kokonaan hyllytetty? Jos yhdellä on jotakin elintärkeää enemmän kuin tarpeeksi ja toisella tätä
samaa taas ei ollenkaan, mieleen tulee kai ensimmäisenä, että annetaan vähän omasta runsaudesta
sille, jolla  mitään ei ole.

Jaetaan  niin,  että  kaikilla  on  ja  kaikki  selviävät.  Tämän  ymmärsi  jo  Paavokin  sydämellään,  ilman
yliopistoja.  Siksi  2  x  6  tunnin  työaikareformikin  on  yhtä  helppo ymmärtää.  Jokainen antaa  yhden
työtunnin  työttömälle,  ja  kun  valtio  osallistuu  toisen  työtunnin  hinnalla,  kolmen  työntekijän
osallistumisella  yksi  työtön  saa  työtä.  Mitään  leikkauksia  tai  lisätyöpäiviä  ja  -tunteja  ei  tarvita.
Pienituloisimmat saavat apua kevennetystä reformiverotuksesta.  

Vastalahjaksi kaikki saavat kuuden tunnin työpäivän ja siitä seitsemän tunnin palkan. Yritykset saavat
tukena 2  x  6  tunnin  työpäivän ja  kolmasosan lisää  työntekijöitä  ilman lisäkustannuksia.  Valtio  saa
tarvittavat varat vapautuvista työttömyydenhoidon kokonaiskuluista. Kun työaika jaetaan 2 x 6 tunnin
jaksoihin, työteho nousee noin neljänneksellä ja kilpailukyky sen mukaisesti.

Kun jaamme 300 000 työntekijän työn kuuden tunnin jaksoihin, työllistämme heti 100 000 työtöntä. On
lukemattomia aloja, joilla tarvitaan lisätyövoimaa: poliisi, rajavartiosto, oikeuslaitos, hoitoalat, erityisesti
vanhusten kotihoito, lastenhoito ja -suojelu, opettajat, insinöörit, posti, kirjastot, kaupan ala, ravintola-
ala, rakennusala, mukaan lukien korjausrakentaminen, kaupunkien ja maaseudun matkailupalvelut, tie-
ja rautatieverkostot ym. 

Kun  ala  kerrallaan  päätetään,  mikä  niistä  tulee  seuraavaksi  työaikareformin  piiriin,  kyseisiin  töihin
haluavat ja niitä osaavat voivat ilmoittautua hakuun. Näin jokainen löytää haluamansa kuuden tunnin
työn mahdollisimman läheltä. Opiskelijat ja eläköityvät voivat osallistua 3 x 4 tunnin työpäivillä. Työurat
pitenevät siten  kummastakin päästä. Kolmivuorotyötkin helpottuvat nelivuorotöiksi.

Päättäjien kertoma ja viestimien toistama yhteismantra siitä, kuinka huonosti asiat ovat, kuinka ei ole
mitään helppoa tapaa maamme tilan korjaamiseen, on lamaannuttanut ihmiset. Yhteistyöllä, katsomalla
asioita positiivisesti ja uskomalla mahdollisuuksiimme, voimme kuitenkin neljässä vuodessa työllistää
kaikki  työttömät.  Tässä  meillä  on  taloustalkoot  ja  yhteinen  Suomi-teko.  Yhden  työtunnin  hinnalla,
tasapuolisesti.
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