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– ONKO TYÖMARKKINOIDEN 
UUDISTAMINEN MAHDOTON TEHTÄVÄ?

Nyt loppui jänkkääminen. Työmarkkinoiden soidintanssien ja sirkustemppujen 
aika on ohi. Mutta mistä kaivetaan uusi suunta? Onko se mahdoton tehtävä?
 
Työmarkkinat eivät pysty enää vastaamaan maailman muutokseen.  
Mitä pitäisi tehdä, jotta työelämän pelisäännöt saadaan päivitetyksi?  
Millaiset työmarkkinat todella toimisivat, millainen malli tukisi Suomen  
kasvua ja hyvinvointia?
 
Neljä kokenutta yhteiskunnan ja työelämän vaikuttajaa iskee pöytään oman 
rakennussarjansa uudelle työmarkkinajärjestelmälle.  Neljäs valtiomahti media 
kommentoi, haastaa ja analysoi. Lopussa ratkaistaan, onko kyseessä utopia  
vai uudistuksen eväät Suomelle.
 
Mallinsa esittelevät yrittäjä ja hallitusammattilainen Jussi Itävuori, MEP Liisa 
Jaakonsaari, johtaja Timo Lindholm Sitrasta ja työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala 
Kaupan liitosta. Mediaa edustavat Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno 
Ahosniemi ja Demokraatin päätoimittaja ja toimitusjohtaja Mikko Salmi.
Kokonaisuuden luotsaa Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala.
 

Jussi Itävuori
Itsenäinen konsultti, yrittäjä, 
piensijoittaja ja hallitusammattilainen. 
Työskennellyt EADS:n / Airbusin 
henkilöstöjohtajana sekä Koneen 
henkilöstö- ja viestintäjohtajana. 
Vahva Saksan ja eurooppalaisten 
työmarkkinajärjestelmien tuntemus. 
 
Liisa Jaakonsaari
Pitkäaikainen kansanedustaja 
ja toisen kauden edustaja 
Euroopan parlamentin sosialistien 
ja demokraattien ryhmässä. 
Demokratian ja solidaarisuuden 
arvojen sekä globaalin politiikan 
puolestapuhuja. ”Globaali maailma 
vaatii globaalia politiikkaa.”
 
Timo Lindholm
Johtaa Sitrassa teemaa, joka 
keskittyy uuden työelämän ja 
kestävän talouden kysymyksiin, 
tavoitteena edistää uudenlaisten 
ratkaisujen kokeilua ja käyttöönottoa 
Suomessa. Taustalla pitkä kokemus 
ekonomistitehtävissä.

Anna Lavikkala
Kaupan liiton työmarkkinajohtaja. 
Työskennellyt aiemmin mm. Fondia 
Oy:n lakimiehen ja työoikeuden 
asiantuntijan tehtävissä. Taustalla 
monivuotinen kokemus työsuhdelain-
säädännöstä, sovintoneuvotteluista, 
esimiestehtävistä, työsuhdeneuvon-
nasta ja työoikeudellisesta 
kouluttamisesta.

Arno Ahosniemi
Kauppalehden vastaava päätoimitta-
ja. Toiminut aiemmin mm. Kauppa-
lehdessä uutispäätoimittajana ja 
Brysselin-kirjeenvaihtajana sekä 
sanomalehti Pohjalaisen 
päätoimittajana.
 
Mikko Salmi
Demokraatti-lehden päätoimittaja 
ja toimitusjohtaja. Toiminut aiemmin 
mm. viestintäalan yrittäjänä, pappina, 
muusikkona ja poliitikkona.
 

Juhani Pekkala
Kaupan liiton toimitusjohtaja vuodes-
ta 2007 lähtien. Kahdeksaan vuoteen 
mahtuu liittokierroksia ja keskitettyjä 
palkkaratkaisuja. Juhani Pekkala on 
aikaisemmin toiminut 27 vuotta 
mediassa ja seurannut toimittajana 
ja päätoimittajana, miten neuvottelu-
järjestelmä toimii.
 

Esiintyjät
 

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Tämä palvelusektorin veturi työllis-
tää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa 
sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa.  
www.Kauppa.fi  / www.KaupanVuosi.fi / www.KannattavaKauppa.fi

Tervetuloa 
mukaan!
Twitter @kauppafi  
#SuomiAreena


