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IHALAINEN JA TORSTI: TYÖPAIKKOJEN TURVAAMISESTA TYÖ NTEKIJÖIDEN 
TURVAAMISEEN   

 
 
 

  
 
 
 
 
 
Lauri Ihalainen ja Pilvi Torsti esittävät tänään julkaistussa teoksessaan, että 
yhteiskunnallisen keskustelun polttopisteeseen on tuotava työntekijöiden hyvinvointi. 
Globalisaatioon liittyvän jatkuvan muutoksen keskellä yhteiskunnan tehtävänä on ennen 
kaikkea huolehtia ihmisten jaksamisesta ja osaamisesta. 
 
”Luotettavat hyvinvointirakenteet ovat parasta globalisaatiopolitiikkaa”, Torsti ja Ihalainen 
korostavat ”Kytketään työt käyntiin. Voimaa työllisyysvoimalasta” – kirjassa (Kalevi Sorsa 
säätiön julkaisuja 1/2011). Ihmiset uskaltavat ottaa riskejä ja esimerkiksi opiskella uuden 
ammatin, jos luottavat yhteisiin turvaverkostoihin. 
 
”Työtä tekevien ihmisten kannalta iso muutos tarvitaan siihen, että yhteiskunnassa 
ryhdyttäisiin työpaikkojen suojaamisen sijasta suojaamaan työntekijöitä”, Torsti ja 
Ihalainen toteavat. Työntekijöiden hyvinvointia ja turvaa tuetaan jatkuvan koulutuksen ja 
joustavien turvarakenteiden avulla. Myös työnantajien osallistumista kustannuksiin 
tarvitaan. 
 
”Työelämän reiluus mitataan siinä, miten kohdellaan haavoittuvimmassa asemassa 
olevia”, kirjassa todetaan ja viitataan lisääntyneeseen pakkoyrittäjyyteen, vuokratyövoiman 
käyttöön sekä pätkä- ja silpputyösuhteiden vääristyneisiin käytäntöihin. 

Mikä Työllisyysvoimala? 
  
Työllisyysvoimalat kokosivat 2009–2010 yhteen ay-aktiiveja, tutkijoita, yrittäjiä, päättäjiä ja 
tavallisia kansalaisia keskustelemaan työhön ja talouteen liittyvistä teemoista. Sdp:n ja 
palkansaajajärjestöjen junailema Voimalamatka kulki Helsingistä Suvilahden 
voimalaitoksesta koko maahan. Nuorille ja maahanmuuttajille pidettiin omat voimalat. 

Kytketään työt käyntiin. Voimaa 
työllisyysvoimalasta.      

Johtopäätökset Lauri Ihalainen ja Pilvi Torsti  
Kalevi Sorsa -säätiön julkaisuja 1/2011  



 www.tyollisyysvoimala.fi -verkkosivusto kokosi kysymyksiä ja näkemyksiä tilaisuuksien 
pohdittavaksi.  
 
Tapahtumien tuloksena kertyi satoja kommentteja, ajatuksia, esityksiä, puheenvuoroja ja 
ideoita; tarinoita ihmisten arjesta, työpaikkojen todellisuudesta ja tulevaisuuden huolista. 
Kysyttiin, miten työelämä voisi olla parempaa ja miten työhön voisivat päästä kiinni myös 
ne ihmiset, jotka ovat tällä hetkellä työtä vailla.   
 
Voimalatapahtumien aineisto on nyt koottu julkaisuksi, joka antaa äänen työtä tekeville tai 
etsiville, tavallisille suomalaisille ja Suomessa asuville henkilöille, jotka osallistuivat 
yhteiseen pohdintaan. Heidän ajatuksensa ja kysymyksensä pyritään tuomaan mukaan 
ajankohtaiseen ja tärkeään taloudesta ja työstä käytävään julkiseen keskusteluun. 
  
Ihalainen & Torsti: Kahden sukupolven yhteiset näkö kulmat  
  
Julkaisun kokoamistyötä ovat vetäneet kahden sukupolven edustajat ja tulevien 
eduskuntavaalien ensikertalaiset, ministeri Lauri Ihalainen ja tutkijatohtori Pilvi Torsti , 
jotka vastaavat myös kirjan johtopäätöksistä. Voimalapuheenvuorojen pohjalta toimitetun 
tekstin lomassa on näkökulmakirjoituksia maan johtavilta työelämäasiantuntijoilta, 
päättäjiltä ja tulevaisuustutkijoilta. Varsinaiset tekijät ja kirjoittajat ovat kuitenkin ne sadat 
ihmiset, jotka viettivät aikaa kevättalvella 2010 ympäri maata, pohtimassa suomalaisen 
työn, työelämän ja talouden suuria kysymyksiä. 
  
Kirja jakautuu kolmeen Voimalakeskusteluista ponnistavaan päälukuun. Niissä luodataan 
työelämän ja talouden yleisiä muutostrendejä, kysymystä uusista työpaikoista ja kasvusta 
sekä maailman parhaan työelämän edellytyksiä.  
  
Lauri Ihalaisen ja Pilvi Torstin johtopäätöksissä korostuu kirjoittajien taustojen erilaisuus ja 
arvojen samankaltaisuus. Avainasioiksi nousevat sukupolvien välinen luottamus, 
globaalissa maailmassa riskinoton mahdollistava hyvinvointiverkosto ja aktiivisen 
työvoimapolitiikan yhteiskuntapoliittinen merkitys.  
  
Julkaisu päättyy Ihalaisen ja Torstin yhteishaastatteluun, joka pohjautui heidän toisiaan 
varten tekemiin kysymyksiin muun muassa pätkätöistä, maahanmuutosta, 
hyvinvointipalvelujen hiipivästä yksityistämisestä ja ay-liikkeen mahdollisuuksista koota 
nuoria sukupolvia kansanliikkeeksi 2010-luvulla. 
  

***** 
  

• 204 000 ihmistä ilman työtä • 54 000 ilman työtä pitkään • Lähes joka kymmenes 
ammatillisen koulutuksen aloittanut nuori keskeyttää opintonsa • Joka päivä 12 ihmistä jää 
masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle • Yhdeksän kymmenestä vuokratyötä 
tekevästä haluaisi pysyvän työsuhteen. • Pienten lasten äideistä työssä vain puolet. 
(Lukuja suomalaisesta työllisyydestä ja työelämästä 2010-luvulla) 
 
 


