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Vuoden 2010 taloustieteen nobel-palkinto 
myönnettiin Peter diamondin ohella myös 
dale mortensenille (northwesternin yliopisto 
ja Århusin yliopisto) ja Christopher Pissaride-
sille (london school of economics and Politi-
cal science) ansioistaan markkinoiden etsintä-
kitkojen tutkimuksessa. dale mortensen (s. 
1939, oregon, yhdysvallat) suoritti perustut-
kintonsa Willametten yliopistossa ja väitteli 
Carnegie mellon -yliopistossa 1967. Christo-
pher Pissarides (s. 1948, kypros) suoritti pe-
rustutkintonsa essexin yliopistossa ja väitteli 
london school of economicsissa 1973.

etsintämallien lähtökohtana on havainto, 
että taloudessa on samanaikaisesti työttömiä 
työnhakijoita ja avoimia työpaikkoja, asuntojen 
tarvitsijoita ja tyhjiä asuntoja sekä kumppania 
etsiviä miehiä ja naisia. kummallakin puolella 
markkinoita on toimijoita, jotka haluavat to-
teuttaa molemmille kannattavan projektin, 
mutta vain osa projekteista toteutuu. markki-
noilla on siis kitkaa, joka estää kumppanin löy-
tymisen välittömästi. etsintämalleissa kitka 
syntyy siitä, että ei ole olemassa keskitettyä 
markkinapaikkaa, vaan markkinat ovat hajau-

tetut. toimijoilla ei ehkä ole tietoa siitä, missä 
potentiaaliset partnerit ovat, tai etsinnän koor-
dinointivaikeudet johtavat siihen, että joku 
löytää enemmän kumppaneita kuin kapasiteet-
ti antaa myöden toisten jäädessä nuolemaan 
näppejään.

resurssien vajaakäytön lisäksi etsintäkitkan 
aiheuttamia tyypillisiä ilmiöitä ovat hintojen ha-
jonta (ts. yhden hinnan laki ei päde), markkinoi-
den tehottomuus ja koordinaatio-ongelmat. 
Hintojen hajonta tosin ei synny pelkästä etsintä-
kitkasta, kuten diamondin paradoksi (diamond 
1971) osoittaa, vaan se vaatii usein toimijoiden 
heterogeenisyyttä (esim. Burdett 1978). 

markkinoiden tehottomuuden syynä on et-
sintäprosessin tuottamat ulkoisvaikutukset. 
esimerkiksi työnhakijan etsiessä työpaikkaa 
ahkerammin hän löytää sen nopeammin, mutta 
tämä tapahtuu muiden työnhakijoiden kustan-
nuksella. toisaalta yritykset löytävät työnteki-
jän nopeammin. ei ole selvää, että nämä ulkois-
vaikutukset sisäistetään hajautetussa päätök-
senteossa. 

koordinaatio-ongelmat puolestaan voivat 
johtaa työllisyystasapainon monikäsitteisyyteen 
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(esim. diamond 1982). jos tuotannon kannat-
tavuus riippuu positiivisesti kaupanteon help-
poudesta ja jos kaupanteko on sitä helpompaa, 
mitä enemmän on tuotantoa, taloudessa voi 
olla useita tasapainoja: toisissa tuotetaan paljon 
ja työllisyys on korkea, toisissa tuotetaan vähän 
ja työllisyys on alhainen.

Varhaiset etsintämallit käsittelivät yhden 
päätöksentekijän ongelmaa, kun hänellä on 
epätäydellistä informaatiota hinnoista. stigler 
(1961, 1962) tutki, kuinka suuri otos hintoja 
kannattaa kerätä, kun kerääminen maksaa. mc-
Call (1965, 1970) muotoili mallin, jossa työn-
hakija saa joka periodi palkkatarjouksen tunte-
mastaan jakaumasta ja päättää, koska hyväksyy 
tarjouksen. optimaalinen strategia osoittautui 
sellaiseksi, että työnhakija hyväksyy palkan jos 
ja vain jos se on vähintään yhtä suuri kuin re-
servaatiopalkka, joka voidaan laskea tarjousten 
jakaumasta ja mallin parametreista. mcCallin 
sekventiaalinen malli reservaatiopalkkastrate-
gioineen on edelleen yksi etsintäteorian kulma-
kivistä.

stiglerin ja mcCallin osittaistasapainomal-
leista on edetty yleisen tasapainon malleihin, 
joissa käsitellään markkinoiden molempien 
puolien päätöksentekoa ja päätösten keskinäis-
tä riippuvuutta. diamond, mortensen ja Pissa-
rides ovat tämän tutkimussuunnan uranuurta-
jia. diamond on eräs etsintäteorian kantaisistä 
ja on soveltanut teoriaa mm. työmarkkinoihin. 
Hänen kontribuutioitaan käsitellään toisaalla 
aikakauskirjan tässä numerossa. mortensen ja 
Pissarides ovat laajentaneet teoriaa ja sovelta-
neet sitä työmarkkinoihin. 

kolmikon työt 1980-luvun puoliväliin asti 
käsittelivät etupäässä markkinoiden tehokkuut-
ta ja erityisesti sitä, ovatko työnhakijoiden ja 
työnantajien päätökset etsinnän intensiteetistä ja 
reservaatiotuottavuudesta tehokkaita. sittem-

min mortensen ja Pissarides ovat luoneet nyky-
ään jo kanoniseksi kutsutun yleisen tasapainon 
dynaamisen etsintämallin, diamond - morten-
sen - Pissarides-mallin (dmP-malli).

kaikkien näiden mallien keskeisenä ele-
menttinä on matching-funktio: eräänlainen 
tuotantofunktio, jossa syntyvien työsuhteiden 
määrä riippuu työnhakijoiden ja vakanssien 
määristä. joskus matching-funktio spesifioi-
daan, mutta yleisemmin sen vain oletetaan täyt-
tävän tietyt ominaisuudet, esimerkiksi että se 
on kasvava argumenttiensa suhteen ja että sillä 
on vakiot skaalatuotot. matching-funktion ar-
gumentteina voivat lisäksi olla esimerkiksi et-
sintäintensiteetit, jotka kuvaavat etsimisen ah-
keruutta.

mortensen (1982a) käsitteli etsintäintensi-
teettien tehokkuutta. mallissa on eksogeeniset 
määrät kahdenlaisia toimijoita, joita voitaisiin 
kutsua yrityksiksi ja työntekijöiksi. He haluavat 
muodostaa työsuhteen, mutta toistensa löytä-
miseksi heidän on panostettava etsintään. koh-
dattuaan he jakavat tuotannon keskenään. kes-
keisenä kysymyksenä on se, millainen tuotan-
non jakosääntö saa osapuolet etsimään toisiaan 
tehokkaasti. 

optimaalinen jakosääntö riippuu etsintäin-
tensiteetin ulkoisvaikutuksista toisille etsijöille. 
mikäli todennäköisyys tavata kumppani ei rii-
pu toimijoiden määrästä, etsintäintensiteetit 
ovat tehokkaita, jos kontaktin ottaja saa projek-
tin koko ylijäämän. jos kumppani löytyy sitä 
helpommin, mitä enemmän taloudessa on etsi-
jöitä molemmin puolin, edellä mainittu jako-
sääntö saa yritykset ja työntekijät etsimään toi-
siaan liian ahkerasti: he eivät ota huomioon 
sitä, että ahkeramman etsinnän tuloksena etsi-
jöiden määrä vähenee, mikä huonontaa jäljelle 
jääneiden etsijöiden todennäköisyyttä löytää 
kumppani. niinpä optimaalinen jakosääntö on 
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sellainen, että kontaktin ottaja saa vähemmän 
kuin koko ylijäämän mutta kuitenkin enemmän 
kuin puolet siitä. 

mortensen (1982b) päätyy samantyyppi-
seen tulokseen. etsintäintensiteetit ovat tehok-
kaita, jos kontaktin ottaja saa projektin koko 
ylijäämän vähennettynä kompensaatiolla, jonka 
hän maksaa kumppanilleen. optimaalinen 
kompensaatio on yhtä suuri kuin tämän kump-
panin hyöty olisi etsinnän jatkuessa.

myös Pissarides (1984a) on tutkinut etsin-
täintensiteettien tehokkuutta. toisin kuin edel-
lä mainituissa mortensenin malleissa matching-
funktiota ei spesifioida. lisäksi yritysten mää-
rän oletetaan sopeutuvan nollavoittoehdolla. 
työsuhteet purkautuvat eksogeenisesti. kum-
mankin markkinaosapuolen mahdollisuudet 
kumppanin löytämisessä ovat sitä suuremmat, 
mitä ahkerammin toinen osapuoli etsii. myös 
etsijöiden määrä kummallakin puolella vaikut-
taa tähän, mutta vaikutus riippuu matching-
funktion ominaisuuksista. 

osoittautuu, että riippumatta palkanmuo-
dostumisen tavasta, vakanssien ja työnhakijoi-
den valitsemat etsintäintensiteetit ovat liian 
alhaiset, jos kumppanin löytymisen todennä-
köisyys vähenee oman markkinaosapuolen toi-
mijoiden määrän kasvaessa. toisin sanoen 
työnhakija ei ota huomioon positiivista ulkois-
vaikutusta muille työnhakijoille, mikä seuraa 
siitä, että mainittu työnhakija etsii ahkerammin 
ja vähentää työpaikan löydettyään työnhakijoi-
den määrää. 

työsuhteen reservaatiotuottavuus saattaa 
olla tehoton. Pissarides (1984b) esittää mallin, 
jossa työsuhteiden tuottavuus on stokastinen. 
tuottavuus arvotaan jakaumasta, ja tuottavuu-
den realisoiduttua yritys ja työntekijä päättävät 
joko aloittaa työsuhteen tai jatkaa etsintää suu-
remman tuottavuuden toivossa. kriteerinä on 

reservaatiotuottavuus, josta molemmat ovat 
samaa mieltä, koska ylijäämä jaetaan nash-so-
pimusratkaisulla. mallissa yritysten lukumäärä 
on eksogeeninen, mutta tehottomuustulokset 
ovat samat kuin jos yritysten määrä sopeutuisi 
nollavoittoehdolla. reservaatiotuottavuus on 
tehokas vain, jos osapuolten neuvotteluvoimat 
ovat oikeassa suhteessa matching-funktion 
ominaisuuksiin vakanssien ja työnhakijoiden 
määrien suhteen. osoittautuu, että on toden-
näköisempää, että reservaatiotuottavuus on 
liian alhainen kuin liian korkea. osapuolet siis 
hyväksyvät liian huonoja projekteja, ja markki-
noille jää liian vähän etsijöitä. 

Hosios (1990) tarjoaa tehokkuusehdon: re-
servaatiotuottavuus tai etsintäintensiteetit ovat 
tehokkaat, jos matching-funktiolla on vakiot 
skaalatuotot vakanssien ja työttömien määrän 
suhteen ja jos työntekijän neuvotteluvoima on 
yhtä suuri kuin matching-funktion jousto työn-
hakijoiden määrän suhteen. neuvotteluvoima 
ja kyseinen jousto ovat kuitenkin toisistaan 
riippumattomia. moen (1997) osoittaa, että 
Hosios-ehto toteutuu endogeenisesti, jos ylijää-
mää ei jaeta ex post, vaan yritykset ilmoittavat 
palkat, ja työnhakijat valitsevat yritykset palk-
kojen perusteella.

työn taloustieteen hallitsevaksi malliksi on 
muodostunut dmP-malli (Pissarides 1985, 
mortensen ja Pissarides 1994). siihen on yhdis-
tetty aineksia aiemmista etsintämalleista taval-
la, joka mahdollistaa monipuolisen työmarkki-
noiden toiminnan analysoinnin. mallilla voi-
daan tutkia tuottavuusshokkien vaikutusta 
työllisyyteen, vakanssien määrään ja palkkoi-
hin. se sopii myös politiikka-analyysiin: malliin 
voidaan sisällyttää esimerkiksi työttömyyskor-
vaukset tai rajoituksia irtisanomisille. 

Perusmallissa (Pissarides 1985) matching-
funktiolla on vakiot skaalatuotot, ja yritysten 
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määrä sopeutuu nollavoittoehdolla. Palkat 
määräytyvät nash-sopimusratkaisulla. työsuh-
teiden tuottavuus on stokastinen, ja kannatta-
vat työsuhteet määräytyvät reservaatiopalk-
kastrategialla. työsuhteet päättyvät eksogeeni-
sesti. Pissarides tutkii, kuinka vakanssien ja 
työttömien määrä muuttuu, kun tuottavuus ja 
vakanssin ylläpidon kustannukset altistetaan 
samanlaiselle multiplikatiiviselle shokille. 

Positiivinen shokki lisää vakanssien määrää 
välittömästi, mikäli työttömyyden aikainen tulo 
ei ole yhtä sensitiivinen shokille kuin tuottavuus 
ja vakanssin ylläpitokustannukset eli mikäli pal-
kat eivät täysin absorboi tuottavuuden kasvua. 
samalla työttömyyden steady state -käyrä (Be-
veridge-käyrä) siirtyy sisäänpäin. Vakanssien 
määrän lisäännyttyä sekä työttömien että va-
kanssien määrä vähenee vähitellen uusien työ-
suhteiden muodostuessa. lopputuloksena uu-
dessa steady state -tasapainossa työttömyys on 
pienempi kuin ennen shokkia, mutta vakansse-
ja voi olla enemmän tai vähemmän. negatiivi-
nen shokki puolestaan vähentää vakansseja vä-
littömästi, ja Beveridge-käyrä siirtyy ulospäin. 
Vakanssien vähennyttyä sekä vakanssien että 
työttömien määrä kasvaa, koska työsuhteita 
syntyy vähemmän kuin niitä purkautuu. 

shokit siis aiheuttavat työttömyyden ja va-
kanssien syklisyyttä, jossa vakanssien määrä 
ensin ampuu yli, minkä jälkeen työttömien ja 
vakanssien määrät muuttuvat samaan suun-
taan. negatiivisen shokin vaikutukset työttö-
myyteen ovat nopeampia kuin positiivisen sho-
kin, koska hyväksyttävien työsuhteiden määrä 
vähenee äkillisesti. Positiivisen shokin jälkei-
nen sopeutuminen on hitaampaa, koska työ-
suhteita muodostuu vain matching-prosessin 
kautta.

mortensen ja Pissarides (1994) laajentavat 
edellä mainittua mallia endogenisoimalla työ-

suhteiden päättymisen. uudet työsuhteet syn-
tyvät oletuksen mukaan korkeimman tuotta-
vuuden aloille. yrityksen tuottavuus määräytyy 
sen tuottaman hyödykkeen hinnan perusteella. 
mallilla tutkitaan tuottavuusshokkien vaikutus-
ta vakanssien määrään ja työttömyyteen. mikä-
li tuottavuus laskee alle reservaatiotuottavuu-
den, työsuhde purkautuu. tuottavuusshokit 
voivat olla joko yrityskohtaisia tai aggregaatti-
tasoisia. aggregaattishokkien tuottama työttö-
myyden ja vakanssien vaihtelu vastaa morten-
senin ja Pissaridesin mukaan hyvin yhdysval-
tojen dataa. 

dmP-mallia kohtaan on esitetty jonkin ver-
ran kritiikkiä. shimerin (2005) mukaan dmP-
malli ei pysty selittämään vakanssien ja työttö-
myyden syklistä käyttäytymistä, kun se kalib-
roidaan yhdysvaltojen datalla. mallin mukaan 
vakanssit ja työttömyys korreloivat positiivises-
ti, mikä on vastoin havaintoja. lisäksi dmP-
mallin tuottamat vaihtelut kyseisissä muuttujis-
sa ovat paljon havaittuja pienemmät. syynä 
vähäiseen vaihteluun on se, että mallissa palkat 
absorboivat liian suuren osan tuottavuuden 
muutoksesta. 

lääkkeeksi dmP-mallin toimivuudelle shi-
mer ehdottaa, että luovutaan nash-sopimusrat-
kaisusta ja että mallinnetaan palkanmuodostus 
tavalla, joka tekee palkoista jäykempiä. kritiik-
ki (katso myös Cole ja rogerson 1999) ei pyri 
heittämään mallia roskakoriin eikä kyseenalais-
tamaan mallin peruslähtökohtia – hajautettuja 
työmarkkinoita ja matching-prosessia – vaan 
pyrkii kehittämään sitä, jotta sen vastaavuus 
todellisuuden kanssa olisi entistä parempi. 

Pissarides (2009) vastaa kritiikkiin totea-
malla ensin, että mortensen - Pissarides (1994) 
-mallissa työpaikkojen luominen riippuu pal-
koista uusissa työsuhteissa mutta ei vanhoissa. 
mikroekonometrinen evidenssi osoittaa, että 
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uusissa työsuhteissa palkat ovat suunnilleen 
yhtä volatiileja kuin dmP-mallin tuottamat. 
tämän vuoksi työttömyyden vaihtelua selittä-
vien mallien on säilytettävä voimakas palkkojen 
vaihtelu uusissa työsuhteissa, ja niiden on seli-
tettävä työttömyyden ja vakanssien vaihtelu 
tästä huolimatta. 

Perusmallissa vakanssin ylläpitokustannus 
on vakio aikayksikköä kohden, minkä vuoksi 
vakanssin täytön kustannus kasvaa lineaarises-
ti vakanssin täyttöajan suhteen. tämä vaimen-
taa vakanssien lisääntymistä. Pissarides muut-
taa perusmallia siten, että yritykselle koituu 
työpaikan luomisesta myös kiinteitä kustan-
nuksia, jotka eivät riipu siitä, miten kauan 
työnhakijan saaminen on kestänyt. tällaisia 
ovat esimerkiksi työntekijän koulutuskustan-
nukset yrityksessä. kiinteän kustannusosuuden 
kasvattaminen lisää vakanssien volatiliteettia 
palkkojen volatiliteetin säilyessä ennallaan. u
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