13. TYÖTTÖMYYS ALAS TYÖAJAN UUDISTUKSELLA
Työajan uudistaminen ja Carl Haglundin ehdottama yksityinen työnvälitys (Kauppalehti 26.11.) sopivat
yhteen kuin vakka ja kansi. Lyhentämällä työajan kuuteen tuntiin voimme poistaa työttömyyden neljässä
vuodessa. Kun tämän reformin rinnalle saadaan tehokas, yrityspohjainen työnvälitys, koko maan
kattava työllistämisurakka onnistuu.
Valtion suurin vuotokohta, työttömyys, voidaan korjata, julkisen sektorin menoja voidaan laskea ja
kaikille, myös te-toimistojen työntekijöille, voidaan löytää mieleistä ja mielekästä työtä. Työaikareformi
ei kuulu, Björn Wahlroosia lainaten, ”hallituksen hihasta vedettyihin keksintöihin”, ja yksityistä
työnvälitystäkin on jo kokeiltu sekä Tanskassa että pilottina Suomessa.
Olen työstänyt ehdotukseni työaikareformista jo parikymmentä vuotta sitten ja siten ehtinyt tarkistaa sen
toimivuutta omakohtaisella kokeilulla ja seuraamalla yhteiskunnallista kehitystä. Molemmat ovat
vakuuttaneet minut siitä, että työajan uudistamisen aika on viimeistään nyt. Liian kauan olemme
tehneet asioita vanhoilla rutiineilla turhaan peläten muutoksen tuomaa, puhdistavaa ravistelua.
Työaikareformissa yhden ihmisen työpäivä lyhennetään kuuteen tuntiin, mutta yrityksen työpäivä
pidennetään 2 x 6 tuntiin. Kun jokainen työntekijä antaa työttömälle yhden tunnin, ja valtio tulee mukaan
fifty-fifty-talkoisiin antamalla pois toisen tunnin, kolmen työtekijän ja valtion panoksesta saadaan yhdelle
työttömälle työ ja siitä palkka. Näin työttömyys voidaan poistaa sadantuhannen henkilön vuosivauhtia.
Kaikki tämä voi tapahtua yhden työtunnin hinnalla. Työntekijät saavat helpotusta ylitöitten poistuessa,
kolmivuorotyön vaihtuessa nelivuorotyöksi ja palkan juostessa seitsemältä tunnilta kuuden tunnin
työstä. Opiskelijat ja ikääntyvät voivat tehdä 3 x 4 tunnin vuoroja. Pienituloisia autetaan kevennetyllä
reformiverotuksella ja leikkaukset puretaan.
Tähän on varaa, sillä valtion työttömyyden kokonaishoitokulut laskevat vuosi vuodelta. Yritykset saavat
valtiolta yritystukena lisää työvoimaa ja työaikaa ilman lisäkustannuksia ja -investointeja. Seuraava
hallituskausi omistetaan työaikareformin jälkihoidolle. Kilpailukyky kasvaa tuotantokulujen laskiessa.
Kansainväliset investoinnit lisääntyvät, ja positiivinen kierre alkaa.
Sen kierteen alkaessa meidän on pidettävä päämme kylmänä ja suojeltava ainutlaatuista luontoamme.
Monet suuryritykset haluavat parhaat palat maasta ja maan sisältä välittämättä peruuttamattomista
ympäristötuhoista. Riku Karjalaisen Time Lapse -videot näyttävät maamme suurenmoisen kauneuden
vuodenaikojen vaihteluissa.
Olemme itse sokeat näille arvoille ymmärtämättä, että puhdas luontomme voi myös elättää
maaseutumme: luontosafarit, teemamatkailu, terveysmatkailu, täsmäturismi, teemakuukaudet,
herkkuviikot, luksusjunaristeilyt, luomuvilla ja sen taideteolliset tuotteet. Apuna kielitaitoinen ja
sydämellinen isäntäväki, joka palvelee vuorokauden ympäri. Virkeänä, kuuden tunnin jaksoissa.
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