12. KUUDEN TUNNIN TYÖPÄIVÄ KÄRKIHANKKEEKSI
Ilahtuneena luin verkkosivuilta kansanedustaja Aino-Kaisa Pekosen lokakuun alussa eduskunnassa
tekemästä ehdotuksesta koskien kuuden tunnin työpäivän ottamista kärkihankkeeksi. Työajan
lyhentäminen 1990-luvulla kokeiltuun 6 + 6 tuntiin onkin tärkeää ottaa uudelleen harkittavaksi.
Aino-Kaisa Pekosen ehdotus palkan pitämisestä entisellään ei kuitenkaan täytä tunnusmerkkejä
muutoksesta, joka olisi parhaaksi kaikille. Jos työaika lyhenee 1,5 – 2 tuntia, osoittaa mielestäni hyvää
talkoohenkeä, että myös pois annetut tunnit jaetaan yhteisesti tasan. Siksi ehdotukseni on seuraava:
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 tarvitaan 400 000 henkilöä, eli
satatuhatta uutta työntekijää lisää. Nämä saataisiin nykyisistä 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, tai oikeammin 45
minuutin hinnalla, sillä useimmissa yrityksissä työaika on 7,5 tuntia. Valtiolla on varaa korvauksiin
työttömyyden kokonaishoitokulujen laskiessa.
Yritysten työpäivää pidennetään toisella kuuden tunnin vuorolla, 2 x 6 tuntia. Siten saamme lisää
palveluita ja kilpailukykyä ilman ylitöitä, lisäkustannuksia ja -investointeja. Valtion tuen ansiosta kuuden
tunnin työstä saadaan seitsemän tunnin palkka. Opiskelijoille ja ikääntyville sovellettaisiin 3 x 4 tunnin
työaikaa, ja pienituloisia auttaisi kevennetty reformiverotus. Leikkauspäätökset voitaisiin purkaa.
Työttömyys poistuisi sadantuhannen henkilön vuosivauhtia. Seuraavana hallituskautena keskityttäisiin
työajan uudistuksen, työaikareformin, jälkihoitoon. Työttömien määrä, jo yli 400 000, vastaa puolta
tarvittavasta henkilömäärästä, jolla useimmille uusi työaika toteutuisi. Siksi maahanmuuttajat täyttävät
tarpeen, joka käy ilmi neljän vuoden sisällä. Ennen sitä heillä on aikaa oppia maan kielet ja kotoutua.
On tärkeää alkaa uudistus aloista, joilla työvoiman puute nyt heikentää kansalaisten terveyttä ja
turvallisuutta. Työttömyys on sairaus, joka rasittaa koko kansan fyysistä ja psyykkistä tilaa. Pahoinvointi
leviää. Kun sairaus paranee, kaikki muukin paranee sen jälkeen. Ratkaisut ovat oikeita vain, kun ne
ovat parhaaksi kaikille.
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