11. TYÖTTÖMYYS HALLITUSTEN SOKEASSA PISTEESSÄ?
Jo kolmas hallitus tuskailee velkaantumisen vauhtia ja yrittää tukkia vuotokohtia leikkauksilla. Viime
vuosituhannen lopulla oli 6 + 6 tunnin työaika kokeilussa, mutta kokeilu lopetettiin lyhyeen ilman
riittävää keskustelua. Tilanne maamme taloudessa on nyt merkittävästi huonompi, ja leikkauksista on
tullut hallituksille kestoratkaisu.
Koska leikkaukset eivät lyhyellä aikavälillä pysty pysäyttämään velkaantumista, on otettava käyttöön
tasapuolisempi suunnitelma, joka vie tehokkaasti päämäärään, nykyisten 400 000 työttömän
työllistymiseen neljässä vuodessa. Tässä auttaa ratkaisevasti työajan lyhentäminen, uusi
työaikareformi.
Jos kolmesataa ihmistä tekee työtä kahdeksan tuntia yhden päivän aikana, siitä tulee yhteensä 2 400
tuntia. Jos lyhennämme työajan kuuteen tuntiin, saman tuntimäärän tekemiseen tarvitaan neljäsataa
ihmistä. Kun nämä luvut kerrotaan tuhannella, 300 000 henkilön sijaan tarvittaisiin 400 000 henkilöä eli
satatuhatta uutta työntekijää lisää. Nämä saataisiin työttömistä.
Mikäli sitten samat 300 000 työntekijää antaisivat pois yhden tunnin, ja valtio osallistuisi fifty-fiftytalkoisiin korvaamalla toisen tunnin, kolmen työntekijän ja valtion panoksesta syntyisi yhdelle
työttömälle työ ja siitä palkka. Siten voisimme poistaa työttömyyden yhden työtunnin hinnalla.
Laskelmien mukaan valtiolla on varaa korvauksiin työttömyyden kokonaishoitokulujen laskiessa.
Yritysten työpäivää pidennetään toisella kuuden tunnin vuorolla, 2 x 6 tuntiin. Siten saamme lisää
palveluita ja kilpailukykyä ilman ylitöitä, lisäkustannuksia ja -investointeja. Valtion tuen ansiosta kuuden
tunnin työstä saadaan seitsemän tunnin palkka. Opiskelijoille ja ikääntyville sovelletaan 3 x 4 tunnin
työaikaa, ja pienituloisia auttaa kevennetty reformiverotus. Leikkauspäätökset purettaisiin.
Työttömyys poistuisi sadatuhannen henkilön vuosivauhtia neljässä vuodessa. Seuraavana
hallituskautena keskityttäisiin jälkihoitoon. Kokeilu olisi hyvä alkaa aloista, joilla työvoiman puute nyt
heikentää kansalaisten terveyttä ja turvallisuutta. Työaikareformi voisi olla kaikkien kärkihankkeiden äiti,
sillä sen avulla muutkin hankkeet onnistuisivat toivottua paremmin.
Työttömyyden kokonaisvaikutus valtion budjettiin on kasvanut jo järkyttävään 16 miljardiin euroon
vuodessa, eivätkä epätoivoiset käynnit kansalaisten kukkarolla riitä. Tähän vuotokohtaan, kolmasosaan
valtion vuosibudjetista, sisältyvät sekä maksetut korvaukset että lähes 10 miljardin euron tulon menetys
400 000 työttömän panoksen puuttuessa kassasta.
Työaikareformi on malli, joka korjaa kilpailukyvyn, tuottavuuden, työuran, eläkepommin, veropohjan,
huoltosuhteen, kestävyysvajeen sekä ongelmien ytimen, työttömyyden, johon tulee nyt keskittyä.
Oikean ratkaisun tunnistaa siitä, että se on parhaaksi kaikille.
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