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Klo 11.00 – 11.30
Alkukahvit, aloituspuheenvuoro,
tervetulotoivotus, päivän ohjelman
kertaus
Klo 11.30 – 13.00
Eurooppalainen ay-liike ja -politiikka
Keskustelua siivittää kysymys siitä, miten paikallisten ay-liikkeiden voima, rooli ja merkitys vaihtelevat eri Euroopan eri maissa. Kuinka sujuvaa
on eurooppalaisten ammattiliittojen yhteistyö ja
onko sen avulla mahdollista vaikuttaa vakuuttavasti eurooppalaisiin kysymyksiin? Miten ajatus
työajan lyhentämisestä saadaan nostettua keskeiseksi teemaksi eurooppalaisella ay-kentällä?
Paneelissa
• Antonello Patta, Italian ”Communist
Refoundation Party - European Left”
-puolueen johdon jäsen
• Yota Lazaropoulou, ay-aktiivien ryhmä
ergasiaSimera (Kreikka)
• Heinz Bierbaum, Euroopan vasemmiston
puheenjohtaja
Klo 13.00 – 14.15
Lyhyempi työaika tulonjaon ja ekologian
näkökulmasta
Tulo- ja varallisuuserojen mittakaava kapitalistisen markkinatalouden alla on valtava. Rikkaudet
kasaantuvat harvoille ja toisaalla yhä useampi
joutuu tekemään kahta tai peräti kolmea työtä,
mutta toimeentulo saattaa olla silti epävarmaa.
Miten työajan lyhentäminen auttaa yhteiskunnan tulo- ja varallisuuserojen kaventamisessa
niin yhteiskuntaluokkien kuin sukupuoltenkin
välillä? Keskustelua käydään myös oikeudenmukaisuusnäkemyksestä ja sen suhteesta ekologisiin kysymyksiin.
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Klo 14.15 – 14.30 Tauko
Klo 14.30 – 15.30
Työaikakokemuksia Euroopasta
Saksassa metallityöläiset tekevät 35-tuntista
työviikkoa ja Ranskassa yleinen työviikko lyhennettiin samoihin lukemiin jo parikymmentä vuotta sitten. Kuuden tunnin työpäivän kokeiluja on
taasen toteutettu etenkin Ruotsissa menestyksekkäästi jo pitkään. Keskustelussa paneudutaan Euroopan eri maissa toteutettuihin erilaisiin
työaikamalleihin ja -kokeiluihin. Mitkä ovat olleet
keskeisiä tekijöitä uudistusten aikaansaamiseksi
ja minkälaista evästystä kokemukset Euroopasta antavat muiden maiden ay-toimijoiden kamppailuun lyhyemmän työajan puolesta?
Paneelissa
• Ulrike Eifler, Rosa Luxemburg Foundation
Geneven toimiston johtaja sekä kansainvälisen ay-politiikan johtaja
• Felicity Dowling, pääsihteeri, Left Unity
(Britannia)
• Torbjörn Björlund, poliitikko, Vänsterpartiet
(Ruotsi)
• Kevin Guillas-Cavan, ekonomisti, Ranskan
kommunistinen puolue
Klo 15.30 – 15.45 Väliyhteenveto
Klo 15.45 – 17.00 Tauko
Muutokset mahdollisia.
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Alustamassa
• Martti Vaskonen, JHL:n edustajiston jäsen
• Samuli Sinisalo, Kalevi Sorsa -säätiö
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Klo 17.00 – 18.00
Onko lyhyempi työaika ratkaisu kaikille aloille?
Keskustelussa pohditaan, saattaako niin sanotulla työn murroksella ja työmarkkinoiden uudistumisella olla vaikutusta lyhyemmän työajan hyötyihin ja argumentteihin. Myös tämän päivän ilmiö, luovan
työn lisääntyminen, on ay-perspektiivistä kiinnostava aihe. Onko mahdollista määritellä toimivin työaikamalli luoville aloille?
Paneelissa
• Anna Koskela, tanssitaiteilija, Suomen tanssi-ja sirkustaiteilijat ry:n Liitos-lehden
vastaava toimittaja
• JP (Juha-Pekka) Väisänen, käsitetaiteilija, SKP:n puheenjohtaja
• Moderoi: Ilkka Aho, kuvataiteilija
Klo 18.00 – 19.00
Muutos lähtee kentältä - työntekijöiden vaikutuskeinot työaikakysymyksiin
Tietoisuuden lisääminen lyhyemmän työajan hyödyistä työpaikoilla sekä ammattiyhdistyksissä ja
-osastoissa on ensisijaisen tärkeää. Millä tavoin yksittäiset työntekijät voivat nostattaa kiinnostusta
kentällä ja kannustaa yhteiseen kamppailuun asian puolesta? Entä miten nostaa parhaiten työaikakysymyksiä esiin kahvipöytäkeskusteluissa?

Muutokset mahdollisia.

Paneelissa
• Lorenzo Battisti, Italian kommunistinen puolue PCI
• Saana Simonen, puheenjohtaja, STTK-Opiskelijat
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Klo 11.00 – 11.30
Alkukahvit, päivän ohjelman kertaus
Klo 11.30 – 12.30
Suomalaisia työaikakokeiluja
Useat yritykset ja työpaikat ovat kokeilleet Suomessa lyhyempää työaikaa ja kokeiluja on toteutettu myös julkisen rahoituksen voimin. Mitä
näistä kokeiluista on jäänyt käteen ja mitä ne
ovat kertoneet työajan lyhentämisen vaikutuksista muun muassa työturvallisuuden- ja -terveyden sekä työtehon kannalta? Keskustelussa
pohditaan myös suomalaisen työelämän nykytilanne huomioiden, millä aloilla olisi juuri nyt suurin tarve uusille työaikamalleille, kun kahdeksan
tunnin työpäivä on ollut käytössä jo reilun sadan
vuoden ajan.
Alustamassa
• Pekka Peltola, työmarkkinaneuvos,
tietokirjailija
• Ulla Grünstein, suunnittelija
• Moderoi: Jiri Mäntysalo, Kommunistinuorten
puheenjohtaja
Klo 12.30 – 14.00
Työajan ja ympäristökriisin yhteys
Ympäristökriisin ratkaisemisen kannalta kulutuksen ja materian tuotannon vähentäminen on
yhä välttämättömämpää. Juuri nyt myös ammattiyhdistysliikkeen tulisi nostaa ympäristökriisin
torjunta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen työelämän muutosten kautta yhdeksi
keskeisimmäksi tavoitteeksi agendalleen sekä
esittää konkrettisia toimia. Keskustelua käydään
siitä, miten työajan lyhentämisen vaikutus olisi
mahdollista kanavoida muun muassa ylituotannon vähentämiseen sekä millä tavoin ympäristö- ja ilmastoaspekti nostetaan yhdeksi työajan
lyhentämisen oleellisimmista argumenteista.
Paneelissa
• Tiina Sandberg, SKP:n pääsihteeri
• Juha Aromaa, viestintäpäällikkö,
Greenpeace Suomi
• Pierre Eyben, puheenjohtaja,
Mouvement Demain (Belgia)
• Moderoi: Ilkka Aho, kuvataiteilija
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SUNNUNTAI 22.3.
Klo 14.00 – 14.30 Kahvitauko
Klo 14.30 – 15.00 Eurooppalaisia
työaloitteita
Klo 15.00 – 17.00
Irti kapitalistisesta palkkatyöstä
Keskustelua uusista yhteiskuntamalleista ja talousjärjestelmistä sekä ei-kapitalistisista työn
tekemisen muodoista. Työajan lyhentäminen voi
olla askel kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa, joka
ei ole riippuvainen palkkatyöjärjestelmästä. Miten
otetaan seuraavat askeleet ja toteutetaan irtiotto
kapitalismista sekä miten työn organisointi järjestetään palkkatyön jälkeisessä ajassa?
Alustamassa
• Jari Karttunen, DSL:n pääsihteeri
Klo 17.00 – 18.00
Vapaa-ajan arvo
Työajan lyhentämisen myötä työntekijän vapaa-aika lisääntyy, mutta miten se on yhteydessä työntekoon. Työantajapiireissä ja monien poliitikkojen keskuudessa puhutaan tuottavuudesta
ja tehostamisesta, mutta miten todellisuudessa
määritellään se, mikä on yhteiskunnallisesti tai
kansantaloudellisesti tuottavaa työtä ja mikä ei.
Otetaanko esimerkiksi palkattoman työn merkitystä vieläkään tarpeeksi vakavasti huomioon?
Entä millä keinoin vauhditetaan työkulttuurin
muutosta, jotta myös vapaa-aikaa ja palautumisen merkitystä arvostettaisiin.
Paneelissa
• Anna-Mili Tölkkö, opiskelija
• Liisa Taskinen, ylilääkäri,
SKP:n varapuheenjohtaja
• Petri Palmu, tutkija, Ammattiliitto Pro
• Moderoi: Riikka Kaikkonen,
SKP:n keskuskomitean jäsen
Klo 18.00 – 18.15
Yhteenvetoa seminaarin evästyksistä,
lopetus
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Muutokset mahdollisia.
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