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Raija Julkunen ja Jouko Nätti: Työn jaka-
minen. Moraali, talous, politiikka. Vasta-
paino, Tampere, 1997.

Työajan lyhentäminen on pysynyt myös koti-
maisen työttömyyskeskustelun kestoaiheena.
Julkusen ja Nätin uusin teos tarjoaa mielenkiin-
toisen esityksen työajan lyhentämisestä ja sen
vaikutuksista mm. työllisyyteen. Ongelmana on
se, ettei keskeisimpiä väitteitä juurikaan perus-
tella empiirisesti. Syynä on se, että työajan ly-
hentämisen vaikutuksia on tutkittu yllättävän
vähän Euroopassa.

Thomas Moren Utopiassa oli ainoastaan kuu-
situntinen työpäivä1. Työaika on lyhentynyt lä-
hes jatkuvasti 1900-luvulla, mutta aivan vielä ei
ole saavutettu Utopian lukemia. Työajan jatku-
van lyhentämisen on mahdollistanut työn tuot-
tavuuden kasvu. 1990-luvulla tärkeä kehitys-
piirre on ollut myös työaikojen erilaistuminen.

Palveluvaltaisessa taloudessa työaikojen on
luontevaa antaa monipuolistua.

Teoksen rakenne on selkeä. Työn jakaminen
esitetään yhtenä ratkaisuna korkeaan työttö-
myyteen ja työmarkkinoiden polarisoitumiseen.
Myös erilaisia työllistämisskenaarioita esitel-
lään työn jakamisen näkökulmasta. Kirjoittajat
korostavat sitä, että työn jakaminen vaatii myös
työllistämisen tavoitetta. Lisäksi täsmennetään
työn jakamisen sisältöä ja käytännön toteutusta.

Teoksen kolmannessa osassa tarkastellaan
työn jakamisesta Länsi-Euroopassa saatuja ko-
kemuksia (Ranska, Saksa, Hollanti ja Tanska).
EUn komissio on suhtautunut arvioissaan varo-
vaisesti työajan lyhentämiseen työvoimapolitii-
kan välineenä, vaikka asiasta on käyty vilkasta
keskustelua EU-parlamentissa.

Tarkastelu keskittyy oivallisesti kunkin maan
ominaispiirteisiin työaikapolitiikassa. Ranskas-
sa työajan lyhentämisen aloite on tullut usein
hallitukselta. Tavoitteena on ollut lakisääteisen,
yleisen työajan lyhentäminen. Työajan lyhentä-
mistä on myös pyritty tukemaan valtiovallan
laajamittaisilla avustuksilla. Syntyneiden työ-
paikkojen määrä on tavallisesti jäänyt ennakko-

1 Paul Lafarguen »Oikeus Laiskuuteen» on myö-
hempien aikain klassikko.
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arvioita vähäisemmäksi. 2000-luvun alussa to-
teutettavan 35-tunnin työviikon vaikutuksista ei
keskustella teoksessa. Saksassa keskeistä on ol-
lut se, että vahvat etujärjestöt (kuten IG Metall)
ovat vaatineet yleisen työajan lyhentämistä osa-
na työehtosopimuksia. Saksan osalta teoksessa
jää mainitsematta Huntin (1996) empiirinen tut-
kimus, jonka mukaan 1980-luvulla työajan ly-
hentäminen olisi parantanut työllisyyttä, mutta
1990-luvulla työajan lyhentäminen olisi itse
asiassa heikentänyt työllisyyttä Saksassa. Hol-
lannissa on puolestaan Euroopan lyhimmät työ-
ajat, mutta työn tuottavuus on maailman kor-
kein. Tanska tunnetaan mm. sapattivapaakokei-
luistaan, joita selostetaan teoksessa.
Eurooppalaisten kokemusten jälkeen tarkas-

tellaan suomalaista työaikakeskustelua ja esitel-
lään kokemuksia käyttöönotetuista tavoista ja-
kaa työtä (kuten kuuluisaa 6+6 -mallia). Suo-
messa työn jakaminen on käynnistynyt lähinnä
julkisen sektorin koulutettujen ammattilaisten
keskuudessa. Kokeiluista todetaan se, että uu-
delleenjärjestelyn sosiaalisena edellytyksenä on
ollut neuvottelu käyttöönotosta, ja riittävä luot-
tamus työntekijöiden ja yrityksen johdon välil-
lä. Tämä tukee näkemystä, jonka mukaan työn
jakamisessa tulisi edetä vapaaehtoisuuteen poh-
jautuvien ratkaisujen kautta lainsäädännöllisten
toimenpiteiden sijaan.

Työajan lyhentämisen eräs keskeinen tavoite
on työllisyyden parantaminen. Taloustieteessä
yleisen työajan lyhentämisen työllisyysvaiku-
tuksiin on suhtauduttu varoen2. Makrotaloudel-
lisissa tarkasteluissa päädytään tavallisesti sii-
hen, ettei työajan lyhentämisellä ole lainkaan
vaikutusta tasapainotyöttömyysasteeseen (NAI-
RU) (Layard, Nickell & Jackman 1991, 502–
505). Työajan lyhentämisen työllisyysvaikutuk-

set ovat kuitenkin riippuvaisia monista toimi-
ala- ja yrityskohtaisista tekijöistä (kuten käyn-
ti- ja palveluaikojen reagoinnista yleisen työ-
ajan lyhentymiseen). Seurauksena on se, että
työajan lyhentämisen työllisyysvaikutuksista on
vaikeata muodostaan kokonaisarviota. Aihetta
tulisikin tutkia aiempaa enemmän nimenomaan
empiirisesti käyttäen laajoja yritysaineistoja.
Eurooppalaisen työaikakeskustelun näkökul-
masta tärkeää on se, että kaikissa maissa nor-
maalityöaika ei ole enää käyttökelpoinen poli-
tiikkamuuttuja. Tämä huomautus koskee erityi-
sesti Isoa-Britanniaa. Seurauksena on se, että
yleisen työajan lyhentämistä on vaikeata ottaa
talouspolitiikan tavoitteeksi eurooppalaisissa
puitteissa.

Yhteenvetona voidaan todeta se, että Julku-
sen ja Nätin teos on tärkeä puheenvuoro koti-
maisessa työaikakeskustelussa. Sitä voi suosi-
tella kaikille aiheesta kiinnostuneille. Teoksen
lopussa todetaan: »On epärealistista odottaa
äkillisiä, lopullisia ratkaisuja. Työn jakaminen
vaatii pitkäjännitteistä toimintaa, kulloistenkin
poliittisten pelivarojen käyttämistä tavoitteen
suunnassa». Työaika lyhenee myös jatkossa
omalla painollaan, koska yhteiskuntamme ar-
vostaa vapaa-aikaa.
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2 Hicks (1946, 301–302) tosin esitti työajan lyhentä-
misen yhtenä ratkaisuna sitkistyvään työttömyyteen.




