
36. TYÖAIKAREFORMILLA VOISI POISTAA TYÖTTÖMYYDEN

Täystyöllisyys  Suomessa  ja  koko  EU:ssa  on  järjestelykysymys.  Heti,  kun  pystymme omaksumaan 
uuden paradigman, työaikareformin, ongelmat ratkeavat ja solmut aukeavat. Liian kauan ja kalliisti on 
jouduttu kärsimään.  

Voisimme aloittaa koeprojektilla. Siihen voitaisiin ottaa julkiselta puolelta hoitoala ja yksityiseltä kaupan 
ala.  Näillä  aloilla  työtehtävien  määrä  ja  erilaisuus  antavat  hyvät  mahdollisuudet  työharjoitteluun  ja 
mieleiseen lähityöhön kaikkialla maassa. Uudistus koskee silloin arviolta 300 000 työntekijää. Heidän 
työnsä, eli 300 000 X 8 tuntia jaetaan kuuden tunnin työpäiviksi, ja siten 100 000 työtöntä saa nopeasti 
työpaikan. Tuntimäärä on  2 400 000  tuntia kummassakin.

Tekijät  eivät  väsy,  vaan  pystyvät  antamaan parastaan,  kun töitä  tehdään  kellon  ympäri,  kahdessa 
vuorossa. Kolmen työtekijän luopuessa yhden tunnin palkasta ja valtion maksaessa samoin tunnin, yksi 
työtön saa työn ja palkan. Vanha työntekijä saa siten kuuden tunnin työstä seitsemän tunnin palkan ja  
uusi, harjoittelemaan tuleva työtön saa palkan kuudesta tunnista.

Kun  viime  hallituksen  tekemät  leikkaukset,  kiristykset  ja  höyläykset  puretaan  pienituloisilta  ja 
vaihdetaan yhden työtunnin hintaan, heidän tilanteensa helpottuu työajan lyhentyessä kahdella tunnilla. 
Yritysten  palkkakulut  eivät  nouse,  päinvastoin,  sillä  ylityökulut  jäävät  pois.  Tuotanto  tehostuu, 
kustannukset laskevat ja toiminnan ekologisuus sekä kilpailukyky kasvavat. 

Hoitoalan rasittavuus helpottuu, saadaan lisää hoitavia käsiä ja riittävästi lääkäreitä terveyskeskuksiin. 
Kansalaiset  pääsevät  vastaanotoille  ajoissa,  ennen  vaivojen  kroonistumista.  Kaupan  alallakin  työ 
säännöllistyy ja elämä rauhoittuu, kun silpputyöt ja kuluttava arjen improvisointi jää pois. Eläkeläiset 
haluavat  palata  töihin,  sillä  työaika  on  mahdollista  jakaa  myös  3  x  4  tunnin  jaksoihin.  Opiskelijat 
jaksavat halutessaan tehdä neljän tunnin päivää opiskelun ohella. Samoin tekevät osatyökykyiset.

Tulevaisuus  kirkastuu  kaikille,  kiire  ja  uupumus  loppuvat,  kotona  syödään  taas  yhdessä,  perheet 
alkavat kasvaa, ja ilo tulee ihmisten arkeen. Kun säännöllinen ansio työstä on vakaa ja vapaa-aikana 
jaksaa myös harrastaa, elämä on paljon enemmän kuin vain työtä ja työllistymistä. 

Kaiken tämän olisimme voineet  tehdä jo  vuosia sitten.  Silloin valtion osuus talkoista  olisi  maksettu 
vapautuvista työttömyyskuluista.  Olemme onneksi saaneet toisen mahdollisuuden. Valtio voi nyt ottaa 
lisää velkaa negatiivisella korolla. Tuottavampien aikojen myötä velkaa on helppo lyhentää.  
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