4. TYÖAJAN UUDISTUKSELLA YRITYSTÄ YRITYKSIIN
Mikä olisi se yksittäinen muutos, joka kääntäisi kaiken elämässämme parempaan suuntaan heti
ensimmäisestä päivästä alkaen? Eikä vain omassa elämässämme, vaan koko yhteiskunnassa?
Se muutos on työaikareformi, joka lyhentäisi kahdella tunnilla työntekijän työaikaa, kuuteen tuntiin,
mutta pidentäisi yrityksen työpäivää 2 x 6 tuntiin. Opiskelijoille ja ikääntyville sovellettaisiin 3 x 4 tunnin
työaikaa. Tämä voisi toteutua yhden työtunnin hinnalla.
Maamme työttömät, nyt jo 400 000, eivät ole haittatekijä, vaan voimavara. Me tarvitsemme heidät
mukaan kansalaisten ja valtion fifty-fifty-talkoisiin. Siten voimme toteuttaa uudistuksen ja poistaa
kestävyysvajeen neljässä vuodessa. Onnistuneen muutoksen jälkihoitoon tarvitaan seuraava
hallituskausi.
Työaikareformi voi toteutua yhden työtunnin hinnalla siten, että työntekijä antaa työttömälle yhden
tunnin, ja valtio kustantaa toisen työttömälle annetun tunnin vapautuvista työttömyyden hoidon
kokonaiskuluista. Tällä tavoin kolmen työntekijän panoksesta syntyy työttömälle työ ja siitä palkka.
Kun näin tehdään, on kohtuullista odottaa, että valtio vastavuoroisesti purkaa viime aikojen leikkaukset,
supistukset ja kiristykset, joita se on tehnyt kestävyysvajeen täyttämiseksi. Lisäksi tulee pienituloisten
saada apua kevennetystä reformiverotuksesta.
Googlen perustaja Larry Pagen mukaan (HS 12.8.) ”... tuttuja asioita olisi mukava tehdä, mutta niin ei
synny teknologisia mullistuksia.” Pagen lausunnosta löytyy syy Suomenkin taantumaan. Liian kauan on
tehty tuttuja asioita vanhoilla rutiineilla.
Tämän totesi myöhään paperiteollisuus, vaikka kehityksen suunta oli selvästi nähtävissä jo 1990-luvun
alusta. Kun nyt esimerkiksi UPM on siirtynyt myös energia-alalle, se ilmoittaa tarvitsevansa lisää
työvoimaa ja pitempiä työpäiviä.
Tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wilenius kirjoitti (HS 12.8.) Suomen mahdollisuuksista
toimia edelläkävijänä. Hänen mukaansa olemme siirtymässä globaalin talouden kuudenteen aaltoon,
jossa viidennen aallon opit eivät enää päde. Tämä on helppo todeta nykyisissä projekteissamme.
Fennovoiman toiminta on viime vuosituhannelta, ja Talvivaara on tuhoisa luontokatastrofi. Aivan uusia
tuulia kaipaavat myös terveydenhoito, ravitsemusala ja siihen liittyvä maatalous. Suomi-matkailu,
erityisesti teemallinen turismi, tulee elättämään koko Suomen maaseudun, kunhan keskitymme
kehittämään sitä vakavissamme. Se tarvitsee työntekijöitä jokaisena päivänä kellon ympäri,
nelivuorotyönä.
Työajan uudistus antaa meille mahdollisuuden siirtyä kuudenteen aaltoon. Se on kvanttiloikka, jolla
voimme työllistää kaikki työttömät sadantuhannen vuosivauhtia ja lyhentää työpäivän kuuteen tuntiin.
Voimme poistaa ylityöt sekä järjestää yrityksille yritystukena lisää työaikaa ja työvoimaa samoilla
kustannuksilla ja investoinneilla. Tämä paradigman muutos purkaa eläkepommin, laskee tuotantokuluja
ja lisää maan kilpailukykyä. Simsalabim!
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