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Tuhannen kansalaisen haastattelusta ilmeni (Yle 6.10.), että noin puolet vastanneista uskoi  
maahanmuuttajien päätyvän työttömyyskortistoon ja yhteiskunnan elätettäviksi. Tämä synkkä 
ja apaattinen  tulevaisuudenkuva ei käy toteen, mikäli siirrymme uudistettuun työaikaan, 
työaikareformiin. Sen avulla heistä tuleekin taakan sijaan voimavara maallemme. 

Jos lyhennämme jo kohta sata vuotta noudattamamme työajan 6 tuntiin ja samalla 
pidennämme yritysten työajan 2 x 6 tuntiin, voisimme työllistää satatuhatta työtöntä vuoden 
aikana. Opiskelijoille ja ikääntyville sovellettaisiin 3 x 4 tunnin työaikoja. Ylityöt jäisivät 
tarpeettomina pois ja kolmivuorotyö helpottuisi nelivuorotyöksi. Pienituloisia auttaisi 
kevennetty reformiverotus. Leikkauspäätökset voitaisiin purkaa.

Neljän vuoden sisällä nykyiset yli neljäsataatuhatta työtöntä olisi työllistetty. Yhden työtunnin 
hinnalla. Jokainen työntekijä antaa työttömälle yhden tunnin ja valtio osallistuu fifty-fifty-
talkoisiin toisen työtunnin hinnalla. Kolmen työntekijän ja valtion panoksesta syntyy 
työttömälle työ ja siitä palkka. Valtiolla on tähän varaa, sillä työttömyyden 
kokonaishoitokustannukset laskevat.

Tervetulleena piristysruiskeena yritykset saisivat valtion tukena lisää työvoimaa ja -aikaa 
ilman lisäkustannuksia ja -investointeja. Seuraava hallituskausi omistettaisiin jälkihoidolle ja 
maahanmuuttajien työllistämiselle. Viimeistään tähän mennessä he olisivat oppineet 
riittävästi maamme kieliä ja kotoutuneet. Työpaikalla he saisivat  koulutusta työharjoittelun 
muodossa ja valtio kustantaisi teoriatunnit.  

Euroopan Investointipankin ESIR-rahaston Pohjoismaihin ja Baltiaan suunnatut 
rahoitushankkeet, joista vastaa Jan Vapaavuori (HS 7.10.), tulevat sopivasti avuksi yrityksille. 
Nyt on mahdollista  aloittaa vuokra-asuntojen ekorakentaminen maaseutuyhteisöihin, 
maakuntien näyttelypaviljonkien sijoittaminen ja suunnittelu matkailijoille, luksusristeilyjunien 
ekologinen suunnittelu ja rakentaminen. Uusia vientituotteita kaikki.

Tällöin meillä voi olla jo lähes puoli miljoonaa uutta työntekijää, jotka tekevät lähityötä 
yrityksissä ympäri maata. Ay-liike voisi, muiden työpaineiden vähentyessä ja helpottuessa, 
valvoa maahanmuuttajien oikeuksia ja kohtelua. Tämän historiallisen paradigman muutoksen 
ansiosta Suomen talous tekee vihdoin kvanttiloikan tälle vuosituhannelle. Se merkitsee 
ennalta arvaamattoman myönteisiä muutoksia  yhteiskuntamme kaikille tasoille: 

Valtiolle velkaantumisen loppumista. Yrityksille tehoa tuoreisiin tuotannon haaroihin. 
Työntekijöi l le enemmän aikaa elämään, työttömil le innostavaa työyhteisöä. 
Maahanmuuttajille turvallista  kotimaata,  kotia ja työtä. Nuorille onnellista tulevaisuutta 
Suomessa. Lapsille aikaa ja huomiota vanhemmilta. Perheille mieliin jääviä, yhteisiä 
päivällis- ja iltahetkiä. Vapautunutta ilmapiiriä työpaikoille ja koteihin. Hyvinvointia kaikille, 
yhden työtunnin hinnalla. 
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