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2 Ks. Davis, Haltiwanger ja Schuh (1996), Davis ja
Haltiwanger (1999). Katsaus aihepiiriin on esitetty
tutkimuksessa Ilmakunnas ja Maliranta (2000).

1. Johdanto

Työpaikkojen syntymistä ja häviämistä käsitte-
levä kirjallisuus on viime vuosina paisunut kiih-
tyvällä vauhdilla2. Tutkimusalalla tarkastellaan
työllisyyden nettomuutoksen komponointia sa-
manaikaiseen työpaikkojen syntymiseen joilla-
kin toimipaikoilla ja työpaikkojen häviämiseen
toisilla. Nämä työpaikkojen bruttomuutokset tai
-virrat on havaittu varsin suuriksi verrattuna
nettomuutoksiin. Tämä havainto on saanut ai-
kaan runsaasti empiiristä ja teoreettista tutki-

musta, jolla pyritään sekä mittaamaan virtojen
suuruusluokkaa että selittämään niiden käyttäy-
tymistä erityisesti suhdannevaihteluissa.
Kiinnostusta alan tutkimukseen on osaltaan

lisännyt se, että eri maissa on saatu tutkimus-
käyttöön laajoja yritys- tai toimipaikka-aineis-
toja. Lisääntyvässä määrin on tarkasteltu sa-
manaikaisesti myös työntekijävirtoja, eli sa-
manaikaista uusien työntekijöiden rekrytointia
ja vanhojen työsuhteiden päättymisiä samalla-
kin toimipaikalla. Työntekijävirtojen laskemi-
nen edellyttää kuitenkin, että käytettävissä on
yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto. Par-
haita tällaisia aineistoja on Pohjoismaissa, jois-
sa koko väestön käsittävät rekisterit voidaan yh-
distää yritysaineistoihin.
Alan laajan kirjallisuuden läpikäyminen

osoittaa selvästi eräitä ongelmakohtia tutkimuk-
sessa. Ensinnäkin, työpaikka- ja työntekijävir-
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tojen mittaaminen on todennäköisesti hyvin
herkkä niiden määrittelyille ja tilastoaineistojen
ominaisuuksille. Tähän liittyviä ongelmia ovat
mm. yritysten aloitusten ja lopetusten määritte-
ly, yrityksen vs. toimipaikan käyttö perusyksik-
könä, toimipaikan työvoiman määrittely vuosi-
keskiarvona vs. tietyn viikon työsuhteen perus-
teella sekä mahdolliset minimikokovaatimukset
toimipaikkojen mukaanotolle rekistereihin. Toi-
seksi, kansainväliset vertailut ovat aineiston
huonon vertailtavuuden takia vaikeita ja niihin
täytyy suhtautua varoen. Esimerkiksi evidenssi
työpaikkojen vaihtuvuuden ja työmarkkinoiden
joustojen sekä työttömyyden yhteyksistä on ris-
tiriitaista, osin juuri kansainvälisiin aineistoihin
liittyvien puutteiden takia. Helpompaa on tutkia
yhden maan sisällä toimialoja yli ajan tai verra-
ta eri sektoreita, joista on samanlaista aineistoa.
Kolmanneksi, alan tutkimusta on hallinnut kes-
kittyminen teollisuuteen paljolti aineiston pa-
remman saatavuuden takia. Lisää tutkimusta
tarvitaankin palvelualoilta. Neljänneksi, työnte-
kijävirtojen tarkastelu työpaikkavirtojen rinnal-
la on hyödyllistä, koska se kertoo lisää työmark-
kinoiden toiminnasta ja auttaa mm. tutkittaessa
sitä, missä määrin työpaikkojen vaihtuvuus on
itsenäinen ilmiö irrallaan työntekijävirroista.
Esittelemme tässä kirjoituksessa tuloksia työ-

paikka- ja työntekijävirroista Suomessa3. Kes-
kitymme erityisesti tarkastelemaan aineiston
laadun vaikutusta tuloksiin vertailemalla eri ai-
neistoista laskettuja virtoja. Luvussa 2 määritel-
lään lyhyesti käytetyt käsitteet ja luvussa 3 esi-
tetään empiirisiä tuloksia.

2. Työntekijä- ja työpaikkavirtojen
mittarit

Työntekijä- ja työpaikkavirrat määritellään seu-
raavasti4:

WIF: työntekijöiden sisäänvirtausaste (worker
inflow rate), toimipaikoille tulleiden uusien
työntekijöiden määrä (toimipaikalla vuoden lo-
pulla, mutta ei edellisen vuoden lopulla) suh-
teessa työvoimaan. Tästä käytetään kirjallisuu-
dessa myös nimityksiä rekrytointiaste (hiring
rate H), sisääntuloaste (entry rate) ja lisäysaste
(accession rate).
WOF: työntekijöiden ulosvirtausaste (worker
outflow rate), toimipaikoilta lähteneiden työn-
tekijöiden määrä (toimipaikalla edellisen vuo-
den lopulla, mutta ei kuluvan vuoden lopulla)
suhteessa työvoimaan. Tästä käytetään myös ni-
mityksiä poistumisaste (exit rate) ja työsuhtei-
den päättymisaste (separation rate S).
WF = WIF + WOF: työntekijävirran aste
(worker flow rate) tai työntekijöiden vaihtu-
vuusaste (worker turnover rate).
JC: työpaikkojen (brutto) syntymisaste ((gross)
job creation rate); työpaikkojen muutos työvoi-
maa lisänneillä toimipaikoilla suhteessa työvoi-
maan.
JD: työpaikkojen (brutto) häviämisaste ((gross)
job destruction rate); itseisarvo työpaikkojen
muutoksesta työvoimaa vähentäneillä toimipai-
koilla suhteessa työvoimaan.

3 Esitettävät tulokset perustuvat tutkimuksiin Ilma-
kunnas ja Maliranta (2000) ja Ilmakunnas ja Maliran-
ta (tulossa) sekä Maliranta (tulossa). Muita tutkimuk-
sia, joissa esitetään Suomea koskevia tuloksia aihe-
piiristä, ovat Romppanen (1974), OECD (1994), Vai-
niomäki ja Laaksonen (1999), Laaksonen ja Teikari
(1999) sekä Hohti (2000).

4 Ks. Davis, Haltiwanger ja Schuh (1996), Burgess,
Lane ja Stevens (1994), Ilmakunnas ja Maliranta
(2000). Olemme käyttäneet lyhenteitä suoraan virto-
jen asteiden niminä. Joskus tehdään ero virtojen (mi-
tattuna henkilömäärillä) ja niiden asteiden (mitattu-
na prosentteina) välillä siten, että lyhenteiden perään
lisätään R (rate), kun käsitellään virtojen asteita.
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JR = JC + JD: työpaikkojen (brutto) uudelleen-
allokaation aste ((gross) job reallocation rate)
tai työpaikkojen vaihtuvuusaste (job turnover
rate). Tätä kutsutaan myös absoluuttisen työ-
paikkavirran asteeksi (absolute job flow rate).
NET = WIF – WOF = JC – JD: työvoiman suh-
teellinen nettomuutos. Tätä kutsutaan myös työ-
paikkavirran asteeksi (job flow rate). Joissakin
tarkasteluissa saadaan parempi kuva erilaisten
toimipaikkojen kontribuutiosta työllisyyden ke-
hitykseen, kun toimipaikkojen nettomuutokset
painotetaan niiden työvoimaosuuksilla. Näin
saadaan painotettu nettomuutos,WNET.
CF = WF – JR = (WIF + WOF) – (JC + JD):
kirnuamisaste (churning flow rate). Tätä kutsu-
taan myös nimillä työvoiman ylimääräisen vaih-
tuvuuden aste (excess worker turnover rate),
substituutiokomponentti (substitution compo-
nent), kompensoivan vaihtuvuuden aste (com-
pensatory turnover rate) tai rotaatiokomponent-
ti (rotation component). Nimitystä korvausaste
(replacement rate) käytetään mittarista CF/2.
EJR = JR – |NET| = (JC + JD) – |JC – JD|: työ-
paikkojen ylimääräisen uudelleenallokaation
aste (excess job reallocation rate). Tätä on kir-
jallisuudessa kutsuttu myös volatiliteetiksi (vo-
latility).

Lisäksi olemme laskeneet työntekijävirrat
myös lähteen ja kohteen mukaan. Erityisesti tar-
kastellaan sisäänvirtausta työttömyydestä ja
ulosvirtausta työttömyyteen:
WIFU: sisäänvirtausaste työttömyydestä; toi-
mipaikoille tulleiden uusien, edellisen vuoden
lopulla työttöminä olleiden, työntekijöiden
määrä suhteessa työvoimaan.
WOFU: ulosvirtausaste työttömyyteen; toimi-
paikoilla edellisen vuoden lopulla olleiden, mut-
ta nyt työttömien määrä suhteessa työvoimaan.

UNET = WIFU – WOFU: nettovirta työttö-
myydestä suhteessa työvoimaan.

Ero työntekijöiden ja työpaikkojen vaihtu-
vuuden välillä on siinä, että työpaikkojen vaih-
tuvuus kuvaa toimipaikoilla olevien vakanssien
kokonaismuutosta (kasvua tai vähennystä), kun
taas työvoiman vaihtuvuus pitää sisällään myös
uusien työntekijöiden palkkaamisen vakanssei-
hin, jotka pysyvät ja entisten työntekijöiden
poistumisen näistä vakansseista. Määritelmien
mukaan WF = JR + CF = |NET| + EJR + CF,
joten vaihtuvuusmittareille pätee WF ≥ JR ≥
|NET|.
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan eri työnte-

kijä- ja työpaikkavirtojen asteita prosentteina.
Virrat suhteutetaan työvoimaan siten, että vuo-
den t virta jaetaan vuosien t ja t-1 työvoiman
keskiarvolla kulloisellakin tarkastelutasolla
(toimiala, toimipaikka). Tämä skaalaus saa ai-
kaan sen, että kaikki tarkasteltavat virtojen as-
teet voivat periaatteessa vaihdella välillä [0, 2]
([0, 200 %]) ja työntekijöiden nettomuutos vä-
lillä [–2, 2] ([–200 %, 200 %]).
Toimipaikkatasolla virtojen yhteyksiä voi-

daan havainnollistaa kuviossa 1 esitetyllä kol-
miolla5. Pystyakselilla mitataan toimipaikan
työntekijöiden nettomuutosta NET ja vaaka-ak-
selilla työntekijöiden vaihtuvuusastetta WF =
WIF + WOF. NET mittaa samalla työpaikkojen
syntymistä ja häviämistä. Kasvavalle toimipai-
kalle NET > 0 ja JC = JR = NET, joten työpaik-
kojen vaihtuvuus on pelkästään niiden synty-
mistä. Toimipaikkatasolla EJR = 0. Supistuval-
le toimipaikalle NET < 0, JD = JR = |NET| ja
työpaikkojen vaihtuvuus on vain niiden häviä-
mistä. Koska WF ≥ |NET|, kaikkien toimipaik-

5 Ks. lähemmin Ilmakunnas ja Maliranta (2000), jos-
sa on myös esitetty teollisuuden toimipaikkojen si-
joittuminen tällaiseen kolmioon.
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kojen täytyy sijaita kolmiossa, jota rajaavat
kaksi suoraa, joista toisen kulmakerroin on 1
(nousee 45 asteen kulmassa) ja toisen kulma-
kerroin on –1 (laskee 45 asteen kulmassa). Kol-
mion oikeana sivuna on pystysuora kohdassa
WF = 2 (200 %). Pitkin nousevaa 45 asteen suo-
raa työntekijöiden ulosvirtausaste WOF = 0 ja
NET = WIF = WF, joten koko työntekijöiden
vaihtuvuus tulee sisäänvirtauksesta. Nousevan
suoran ja vaaka-akselin välisellä alueella toimi-
paikka kasvaa, NET > 0, mutta sillä on saman-
aikaista työntekijöiden sisään- ja ulosvirtausta,
WIF > WOF > 0. Vaaka-akselilla toimipaikka
ei kasva, NET = 0, ja sisään- ja ulosvirtaus ovat
yhtä suuret, WIF = WOF. Pitkin laskevaa 45 as-
teen suoraa työntekijöiden sisäänvirtausaste
WIF = 0, |NET| = WOF = WF ja koko työnteki-
jöiden vaihtuvuus tulee ulosvirtauksesta. Laske-
van suoran ja vaaka-akselin välisellä alueella
toimipaikka supistuu, NET < 0, mutta sillä on
samanaikaista työntekijöiden sisään- ja ulosvir-
tausta, WOF > WIF > 0.

Kuvioon merkitty piste A edustaa toimipaik-
kaa, jonka pystysuora etäisyys vaaka-akselille
on nettomuutos, joka tässä tapauksessa on sa-
malla työpaikkojen syntymisaste JC. Pisteen A
vaakasuora etäisyys nousevalle 45 asteen suo-
ralle on siten työvoiman vaihtuvuusasteen ja
työpaikkojen vaihtuvuusasteen (eli toimipaik-
katasolla nettomuutoksen) erotus, kirnuamisas-
te CF. Piste B edustaa supistuvaa yritystä, jon-
ka pystysuora etäisyys vaaka-akselille on nyt
työpaikkojen häviämisaste JD ja vaakasuora
etäisyys laskevalle 45 asteen suoralle kirnuami-
nen CF. Kuvioon on myös merkitty kaksi koh-
taa, joilla on erityinen merkitys. Kun NET = 2
(200 %), WIF = WF = 2 (200 %) ja WOF = 0,
kyseessä on uusi toimipaikka. Kun NET = –2
(–200 %), WOF = WF = 2 (200 %) ja WIF = 0,
kyseessä on toimintansa lopettanut toimipaikka.
Lisäksi pystysuoralla viivalla, jolla WF = 2
(200 %), koko toimipaikan henkilökunta vaih-
tuu tarkasteluperiodin aikana.
Virtojen laskutapaa ja toimipaikkatason vir-

tojen aggregointia voidaan havainnollistaa seu-
raavalla esimerkillä. Toimipaikalla X on vuon-
na t-1 80 työntekijää ja vuonna t 120 työnteki-
jää, joista 50 on uusia. Toimipaikalla Y vastaa-
vat luvut ovat vuonna t-1 110 ja vuonna t 90,
joista 10 uusia. X:n työntekijämäärän suhteelli-
nen nettomuutos on (120–80)/((80+120)/2) eli
NET = 40 %, mikä on samalla myös työpaikko-
jen syntymisaste JC ja työpaikkojen vaihtu-
vuusaste JR (sillä häviämisaste JD = 0). X:n
työntekijöiden ulosvirtausaste on WOF = 10 %
(ts. 10 vanhaa työntekijää on lähtenyt), sisään-
virtausaste on WIF = 50 % (40 työntekijää uu-
siin vakansseihin ja 10 korvaamaan lähteneitä
työntekijöitä) ja työntekijöiden vaihtuvuusaste
on WF = 50 % + 10 % = 60 %. Kirnuamisaste
on siten CF = 60 % – 40 % = 20 %. Sen sijaan
ylimääräinen työpaikkojen vaihtuvuusaste EJR
on toimipaikkatasolla nolla. Vastaavalla tavalla

Kuvio 1. Virtamittarien yhteydet toimipaikkatasolla
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saadaan toimipaikalle Y NET = –20 %, JD =
20 %, JC = 0, JR = 20 %, WIF = 10 %, WOF =
30 %, WF = 40 %, CF = 20 % ja EJR = 0. Koko
kahden toimipaikan ryhmässä saadaan koko-
naisvirrat summaamalla virrat molemmilla toi-
mipaikoilla ja jakamalla ne ryhmän keskimää-
räisellä työllisyydellä (200). Näin saadaan NET
= 10 %, JC = 20 %, JD = 10 %, JR = 30 %, WIF
= 30 %, WOF = 20 %, WF = 50 %, CF = 50 %
– 30 % = 20 % ja EJR = 30 % – 10 % = 20 %.

3. Empiirisiä tuloksia
Tarkastelemme erityisesti sitä, ovatko virrat
herkkiä määrittelyille ja aineistoille. Laskemme
virtoja pääosin työssäkäyntitilaston aineistosta,
mutta pyrimme tutkimaan laskelmien herkkyyt-
tä laskemalla työpaikkavirrat myös yritysrekis-
terin aineistosta ja teollisuuden osalta teolli-
suustilaston aineistosta. Työpaikka- ja työnteki-
jävirroista tutkitaan niiden suhdannevaihtelua,
päätoimialojen välisiä eroja sekä toimipaikko-
jen välisiä eroja. Kirjallisuudessa on ollut laa-
jalti vallitsevana käsitys, jonka mukaan työ-
paikkojen vaihtuvuus on vastasyklistä, ts. työ-
paikkojen vaihtuvuus lisääntyy laskusuhdan-
teessa. Kansainvälinen evidenssi on kuitenkin
ristiriitaista. Tutkimme, poikkeaako Suomen
suhdannevaihtelu tässä suhteessa muista mais-
ta. Erityistä huomiota kiinnitetään sihen, miten
1990-luvun alkupuolen syvä lama ja sen jälkei-
nen talouden elpyminen heijastuvat työpaikka-
ja työntekijävirroissa sekä siihen, ovatko työn-
tekijöiden vaihtuvuuden muutokset yli suhdan-
teiden erilaisia kuin työpaikkojen vaihtuvuu-
den. Toimialaeroista huomion kohteena on se,
miten virrat eroavat toisistaan seitsemällä tär-
keällä päätoimialalla: teollisuus, rakennustoi-
minta, kauppa, majoitus- ja ravitsemustoiminta,
rahoitustoiminta, liikenne sekä yrityspalvelut6.
Koko yrityssektorin virrat lasketaan näiltä toi-

mialoilta yhteensä7. Toimipaikkatasolla taas
tutkimme virtoja ryhmittelemällä toimipaikat
niiden ominaisuuksien ja niiden henkilökunnan
ominaisuuksien mukaan.
Pääasiallinen aineistolähteemme on työssä-

käyntitilaston yksilöaineisto, jossa on tieto kun-
kin henkilön työpaikasta vuoden lopussa. Siitä
on laskettu työpaikka- ja työntekijävirrat tarkas-
teltavien toimialojen toimipaikoille vuosina
1988–1996. Tähän on liitetty yritysrekisterin
toimipaikka-aineisto, jonka avulla voimme
identifioida toimipaikat sekä saamme eräitä tie-
toja toimipaikoista, kuten sen palkkatasosta.
Tätä toimipaikka-aineistoa, joka siis sisältää tie-
don kunkin toimipaikan työpaikkavirroista sekä
lisäksi työntekijävirroista lähteen ja kohteen
mukaan, kutsutaan PESF-dataksi (Plant-level
Employment Statistics data on job and worker
Flows). Vertailun vuoksi olemme laskeneet
myös yritysrekisterin toimipaikkatiedoista vaih-
toehtoiset työpaikkavirtaluvut vuosille 1989–
1998. Lisäksi työssäkäyntitilaston aineistosta
on laskettu toimipaikkojen henkilöstön keski-
määräiset ominaisuudet (ikä, koulutus, työkoke-
mus, sukupuoli, siviilisääty, perhemuoto ja
asunnon hallintamuoto). Teollisille toimipai-
koille on laskettu teollisuustilaston perusaineis-
tosta toimipaikkojen ominaisuuksia (tuottavuus,
pääomavaltaisuus, vientisuuntautuneisuus jne.).
Teollisuustilaston aineistosta on myös erikseen
laskettu työpaikkavirrat vuosille 1988–1996.

6 Tehdasteollisuuden osalta olemme tutkimuksessa
Ilmakunnas ja Maliranta (2000) käsitelleet työpaik-
ka- ja työntekijävirtojen kehitystä sekä yli ajan että
toimialojen välillä käyttäen kaksi- ja nelinumerota-
son toimialoja.
7 Olemme siten sisällyttäneet yrityssektoriin toimi-
alat C-K. Pois on jätetty maa-, metsä- ja kalatalous
(A-B) sekä julkiset palvelut, henkilökohtaiset palve-
lut ja ryhmä »toimiala tuntematon» (L-X).
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Toimipaikkatasoisiin tietoihin on liitetty joita-
kin yritystason tietoja toimipaikkojen emoyri-
tyksistä. Tilinpäätöstilaston aineistosta on saatu
yritysten kannattavuus (nettotulos prosentteina
liikevaihdosta) ja tutkimus- ja kehitystilaston
aineistosta yritysten tutkimus- ja kehitysinten-
siivisyys (T&K menojen suhde liikevaihtoon)8.

3.1 Yrityssektori
Kuviossa 2 tutkimme työpaikkavirtoja yritys-
sektorilla kahden eri aineistolähteen perusteel-
la. Kuviosta käy ilmi kaksi aineiston ominai-
suuksista kertovaa seikkaa. Ensinnäkin näyttää
siltä, että tarkasteluperiodin alkuvuosina PESF-
aineisto antaa suuremmat virtalukemat kuin yri-
tysrekisterin toimipaikka-aineisto. Sen sijaan
vuodesta 1991 tai 1992 lähtien luvut ovat var-
sin lähellä toisiaan. Tämä havaittu ero aineisto-
jen välillä voi selittyä sillä, että työssäkäyntiti-
laston muodostamisen ensimmäisinä vuosina

henkilöitä ei onnistuttu liittämään oikeaan toi-
mipaikkaan yhtä tarkasti kuin myöhempinä
vuosina. Tästä syystä toimipaikan henkilömää-
rät saattavat heitellä vuodesta toiseen, mikä nä-
kyy ylöspäin vääristyneinä työpaikkavirtalukui-
na aikasarjamme alkuosassa. Tämä on syytä pi-
tää mielessä tulkittaessa PESF-aineistoon pe-
rustuvien laskelmien tuloksia. Toiseksi, kahden
aineiston tuottamat aikasarjat näyttävät tahdis-
tuvan hieman eri tavalla suhdannekäänteissä.
Henkilömäärän mittaustapa selittää tämän eron;
yritysrekisterin toimipaikka-aineistossa henki-
lömäärä viittaa vuoden keskimääräiseen tilan-
teeseen, kun taas PESF-aineiston henkilömäärä
kertoo poikkileikkaustilanteen joulukuun lop-
pupuolella. Sarjoissa on siis noin puolen vuo-
den tahdistusero, mikä näkyy äkkinäisissä suh-
dannekäänteissä.
Kuviossa 3 on vielä verrattu työpaikkojen

nettovirtoja useiden lähteiden perusteella. Vaik-
ka nettomuutokset eroavat hieman eri lähteiden
välillä mm. tilastointierojen vuoksi, ne antavat
kuitenkin verrattain yhtenäisen kuvan työllisyy-
den muutoksista poukkoilevan talouskehityksen
aikakautena.

Huom.: PESF: työssäkäyntitilastosta muodostettu toimipaikka-aineisto (ks. teksti); BRP: yritysrekisterin toimi-
paikka-aineisto (Business Register on Plants).

Kuvio 2. Yrityssektorin työpaikkavirrat työssäkäyntitilastossa ja yritysrekisterissä

8 Aineiston konstruointia on tarkemmin selostettu
kirjoituksissa Ilmakunnas ja Maliranta (2000) ja Il-
makunnas, Maliranta ja Vainiomäki (2000).
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PESF-aineiston etu muihin käytettävissä ole-
viin aineistoihin nähden on siinä, että sen avul-
la on mahdollista tarkastella samaan aikaan työ-
paikka- ja työntekijävirtoja johdonmukaisella
tavalla, ts. NET = WIF – WOF = JC – JD. Ku-
viossa 4 toistetaan jo kuviossa 2 esitetyt PESF-
aineiston mukaiset JC ja JD (ja NET) -luvut
sekä lisäksi niiden rinnalla vielä WIF ja WOF -
luvut. Työntekijävirroissa on nähtävissä laman
alkaessa lievä ulosvirtauksen WOF kasvu ja sel-
vä sisäänvirtauksen WIF aleneminen. Pahim-
man laman mentyä ohi sisäänvirtaus on jälleen
kasvanut voimakkaasti. Ulosvirtausaste alkoi
pudota heti syvimmän lamavuoden 1991 jäl-
keen, jolloin työllisyys aleni eniten. Tulos yri-
tysten sopeutumisesta lamaan työntekijöiden
rekrytointia säätelemällä pikemminkin kuin
ulosvirtausta muuttamalla on varsin robusti, sil-

lä se havaitaan myös eri toimialojen aikasarjois-
ta, teollisuuden alatoimialojen aikasarjoista,
teollisuuden toimialojen poikkileikkausjakau-
masta sekä toimipaikkatasolla (ks. Ilmakunnas
ja Maliranta (2000)).
Vastaava suhdannevaihtelu on tapahtunut

työpaikkavirroissa. Työpaikkojen syntymisaste
JC on alentunut ja häviämisaste JD kasvanut la-
man alettua, erityisesti vuonna 1991. Jo vuonna
1994 syntymis- ja häviämisasteet ovat palautu-
neet normaalimmiksi. Sekä työntekijä- että työ-
paikkavirroissa on laskeva trendi, jota suhdan-
nevaihtelu ei täysin pysty peittämään. Tämä voi
liittyä ainakin jossain määrin tässä aineistossa
esiintyviin pulmiin, jotka siis ilmeisesti painot-
tuvat tarkasteluperiodin alkuosaan.
Koska sekä työntekijöiden sisäänvirtaus- että

ulosvirtausasteet ovat korkeita, tietyn netto-

Huom.: NA: kansantalouden tilinpito (National Accounts); ES: työssäkäyntitilaston aineis-
to (Employment Statistics); BRP: yritysrekisterin toimipaikka-aineisto; PESF: työssä-
käyntitilastosta muodostettu toimipaikka-aineisto.

Kuvio 3. Työllisyyden nettomuutokset yrityssektorilla
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muutoksen aikaansaamiseksi työntekijämääräs-
sä vaaditaan suurta vaihtuvuutta. Esimerkiksi
ajanjaksolla 1994–1996 on keskimäärin 3 %:n
nettolisäystä NET työntekijämäärässä vastannut
27.1 %:n sisäänvirtausaste WIF ja 24.1 %:n
ulosvirtausaste WOF tai vastaavasti 16.2 %:n
työpaikkojen syntymisaste JC ja 13.3 %:n hä-
viämisaste JD. Peukalosääntönä voidaan siten
sanoa, että jokaisen 1 %:n työvoiman lisäyksen
takana on 1994–96 ollut 9 %:n työvoiman si-
säänvirtausaste ja 8 %:n ulosvirtausaste tai työ-
paikkojen muutosten avulla ilmaistuna 5 %:n
työpaikkojen syntymisaste ja 4 %:n häviämis-
aste.
Virtojen syklisyyttä mitataan usein niiden

korrelaatioilla työllisyyden nettomuutoksen
NET kanssa. Positiivinen korrelaatio tarkoittaa
sitä, että työllisyyden kasvaessa virran aste nou-
see ja työllisyyden laskiessa virran aste alenee.
Virta on tällöin myötäsyklinen. Vastaavasti ne-

gatiivisen korrelaation tapauksessa virran aste
kasvaa työllisyyden aletessa ja päinvastoin. Täl-
löin virta on vastasyklinen. Erityistä huomiota
alan kirjallisuudessa on kiinnitetty työpaikkojen
uudelleenallokaation JR vastasyklisyyteen, joka
seuraa esimerkiksi Caballeron ja Hammourin
(1994) sekä Mortensenin ja Pissarideksen
(1994) malleista. Kuvio 5 osoittaa selvästi la-
man mukanaan tuoman ilmiön: työntekijöiden
vaihtuvuus WF alenee laskusuhdanteessa (työn-
tekijämäärän aletessa) ja alkaa taas nousta suh-
danteiden parantuessa. Se on siten selvästi myö-
täsyklistä. Sen sijaan työpaikkojen vaihtuvuus
tai uudelleenallokaatio JR ei kuvion 5 (ja 2) pe-
rusteella vaihtele suhdanteissa selvän säännön
mukaisesti. Yritysrekisterin toimipaikkatietojen
perusteella (kuvio 2) työpaikkojen vaihtuvuus
käyttäytyy paremmin hypoteesin mukaisesti,
mutta tällöinkin vaihtuvuus oli suurimmillaan
paitsi laman loppuvaiheessa, myös elpymisvuo-

Kuvio 4. Työpaikkojen ja työntekijöiden brutto- ja nettovirtojen asteet, yrityssektori
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sina. Tämä voi tosin johtua laman viivästetyistä
vaikutuksista. Suomen evidenssi ei siten anna
vahvaa tukea hypoteesille työpaikkojen uudel-
leenallokaation vastasyklisyydestä9.
Noususuhdanteessa työntekijöiden vaihtu-

vuus WF kasvaa suhteessa työpaikkojen vaih-
tuvuuteen JR ja laskusuhdanteessa niiden suh-
de taas alenee. Tämän seurauksena kirnuamis-
aste CF vaihtelee myötäsyklisesti: työntekijöi-
den ylimääräinen vaihtuvuus vähenee työmark-
kinoiden kiristyessä. Tämä on todennäköisesti
seurausta siitä, että laman aikana aiempaa vä-
hemmän työsuhteita purkautuu työntekijöiden
omasta aloitteesta. Myös ylimääräinen työpaik-
kojen vaihtuvuus EJR aleni laman aikana (ei

esitetty kuvioissa; ks. taulukko 1). Toisin sa-
noen, korkeasuhdanteessa tapahtuu paljon työ-
voiman vaihtuvuutta, mutta laman aikana työ-
markkinat jäykistyvät ja ylimääräinen työvoi-
man ja työpaikkojen vaihtuvuus vähenevät.

3.2 Toimialat
Taulukkoon 1 on laskettu keskimääräiset työ-

paikka- ja työntekijävirtojen asteet päätoimi-
aloilla PESF-aineistosta kolmella eri ajanjaksol-
la10. Tarkastelemamme periodit ovat 80-luvun
lopun nousukausi (1988–90), lama (1991–93) ja
elpyminen (1994–96). Taulukossa 2 on puoles-

Kuvio 5. Työpaikkojen ja työntekijöiden vaihtuvuusasteet, yrityssektori

9 Ilmakunnas ja Maliranta (2000) ja Ilmakunnas ja
Maliranta (tulossa) esittävät eri virtojen korrelaatiot
nettomuutoksen kanssa aikasarjoissa, toimialatason
poikkileikkausaineistossa ja toimipaikkatasolla.

10 Kunakin vuonna pätee määritelmällisesti yhteys
EJR = JR – |NET|. Tämä ei kuitenkaan välttämättä
päde virtojen keskiarvoille yli ajan, koska NET-lu-
kujen ja |NET|-lukujen keskiarvot eivät ole yhtä suu-
ret.
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Taulukko 1. Työntekijä- ja työpaikkavirrat päätoimialoittain, PESF-aineisto

Teollisuus (C, D, E)
Periodi WIF WOF WF JC JD JR CF EJR NET WIFU WOFU UNET
1988–90 28.7 28.5 57.2 16.2 16.0 32.1 25.0 31.8 0.2 1.8 2.1 –0.3
1991–93 16.2 24.8 40.9 8.2 16.8 25.0 16.0 16.4 –8.6 2.2 5.9 –3.6
1994–96 21.6 18.7 40.4 12.5 9.6 22.2 18.2 19.3 2.9 4.4 4.1 0.3
Rakennustoiminta (F)
Periodi WIF WOF WF JC JD JR CF EJR NET WIFU WOFU UNET
1988–90 42.1 40.8 82.9 22.1 20.8 43.0 39.9 35.5 1.3 5.2 4.8 0.4
1991–93 23.3 53.5 76.8 11.0 41.1 52.1 24.7 21.9 –30.2 6.9 22.5 –15.5
1994–96 44.6 36.0 80.6 31.3 22.7 54.0 26.6 45.3 8.7 17.5 14.6 2.9
Vähittäis- ja tukkukauppa (G)
Periodi WIF WOF WF JC JD JR CF EJR NET WIFU WOFU UNET
1988–90 35.6 34.3 69.9 20.1 18.8 39.0 30.9 37.7 1.3 1.6 1.8 –0.2
1991–93 21.9 32.2 54.0 12.0 22.3 34.3 19.7 24.0 –10.3 2.3 7.5 –5.2
1994–96 26.1 24.5 50.7 15.4 13.8 29.2 21.5 26.7 1.6 5.2 5.6 –0.4
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (H)
Periodi WIF WOF WF JC JD JR CF EJR NET WIFU WOFU UNET
1988–90 43.1 41.6 84.8 20.9 19.4 40.4 44.4 36.4 1.5 3.1 3.1 0.0
1991–93 29.8 43.1 72.9 14.2 27.5 41.8 31.1 28.4 –13.3 4.6 11.5 –6.9
1994–96 38.5 36.7 75.2 20.1 18.3 38.5 36.7 36.2 1.8 8.9 9.7 –0.8
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (I)
Periodi WIF WOF WF JC JD JR CF EJR NET WIFU WOFU UNET
1988–90 33.5 32.6 66.1 20.7 19.8 40.5 25.7 37.9 0.9 1.7 1.3 0.4
1991–93 18.2 25.0 43.2 9.8 16.6 26.5 16.7 19.7 –6.8 1.7 4.7 –3.0
1994–96 27.5 25.6 53.1 17.0 15.0 32.0 21.0 30.1 2.0 4.5 4.2 0.3
Rahoitustoiminta (J)
Periodi WIF WOF WF JC JD JR CF EJR NET WIFU WOFU UNET
1988–90 26.0 23.8 49.8 13.4 11.2 24.6 25.2 22.0 2.2 0.6 0.6 0.0
1991–93 15.8 22.8 38.6 6.5 13.6 20.0 18.5 13.0 –7.1 0.6 2.8 –2.2
1994–96 21.3 25.4 46.6 11.5 15.6 27.1 19.5 23.0 –4.1 0.9 4.2 –3.3
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut (K)
Periodi WIF WOF WF JC JD JR CF EJR NET WIFU WOFU UNET
1988–90 42.4 34.2 76.7 24.0 15.8 39.9 36.8 31.7 8.2 2.2 1.8 0.4
1991–93 26.4 35.0 61.4 14.2 22.8 37.0 24.4 28.4 –8.6 3.2 9.2 –6.0
1994–96 37.1 29.5 66.5 23.0 15.4 38.3 28.2 30.7 7.6 7.6 5.9 1.6
Yrityssektori (C-K)
Periodi WIF WOF WF JC JD JR CF EJR NET WIFU WOFU UNET
1988–90 33.7 32.2 65.9 18.8 17.3 36.1 29.8 34.2 1.5 2.1 2.2 –0.1
1991–93 19.8 30.3 50.0 10.2 20.7 30.8 19.2 20.3 –10.5 2.6 7.7 –5.1
1994–96 27.1 24.1 51.2 16.2 13.3 29.5 21.7 26.5 3.0 5.7 5.5 0.2
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taan esitetty keskimääräiset työpaikkavirrat
päätoimialoittain käyttämällä yritysrekisterin
toimipaikkatietoja muutoin samoilla periodeilla
paitsi että ensimmäinen jakso kattaa vuodet
1989–90. Taulukkojen vertailu paljastaa kaksi
asiaa. Kuten jo edelläkin havaittiin, PESF-ai-
neisto antaa selvästi yritysrekisteriaineistoa
suuremmat työpaikkavirtalukemat 1980-luvun
lopun osalta. Toisaalta, samoin kuin koko yri-
tyssektoritasolla, myös päätoimialoittaiset työ-
paikkavirtalukemat ovat sangen yhtenevät näi-
den kahden aineiston mukaan 1990-luvun alku-
vuosista lähtien.
Teollisuudessa virtojen asteet ovat hieman

alhaisemmat kuin koko tarkasteltavalla yritys-

sektorilla, mikä johtuu mm. palvelualojen var-
sin korkeista virtojen asteista. Sektorien väliset
erot toiminnan muodoissa ja instituutioissa se-
littänevät erot työntekijöiden ja työpaikkojen
vaihtuvuuden tasoissa. Teollisuuden suhdanne-
vaihtelu on varsin samankaltaista kuin edellä
esitetyissä kuvissakin: laman aikana sisäänvir-
tausaste WIF, kirnuaminen CF ja ylimääräinen
työpaikkojen vaihtuvuus EJR alenivat selvästi.
Taulukossa 3 on esitetty teollisuuden osalta työ-
paikkavirrat myös teollisuustilaston toimipaik-
ka-aineistosta laskettuna. Virtojen taso on alhai-
sempi kuin yritysrekisterin toimipaikka-aineis-
tosta laskettujen, mikä osin selittyy sillä, että
teollisuustilastossa pienimmät toimipaikat eivät

Teollisuus (C, D, E)
Periodi JC JD JR EJR NET
1989–90 9.3 11.2 20.5 18.6 –1.8
1991–93 6.8 15.7 22.5 13.6 –8.8
1994–96 11.4 9.5 20.9 19.0 1.9
Rakennustoiminta (F)
Periodi JC JD JR EJR NET
1989–90 17.2 14.7 31.8 28.9 2.5
1991–93 10.0 31.0 41.1 20.1 –21.0
1994–96 26.4 22.2 48.6 42.7 4.2
Vähittäis- ja tukkukauppa (G)
Periodi JC JD JR EJR NET
1989–90 14.3 12.8 27.1 25.5 1.4
1991–93 11.4 21.2 32.6 22.7 –9.8
1994–96 14.6 15.1 29.6 25.4 –0.5
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (H)
Periodi JC JD JR EJR NET
1989–90 15.2 13.7 28.9 27.4 1.5
1991–93 11.2 23.5 34.7 22.5 –12.2
1994–96 17.4 15.7 33.0 27.1 1.7

Taulukko 2. Työpaikkavirrat päätoimialoittain, yritysrekisterin toimipaikka-aineisto
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (I)
Periodi JC JD JR EJR NET
1989–90 22.3 20.3 42.6 40.7 2.0
1991–93 10.4 16.1 26.5 20.8 –5.8
1994–96 19.3 14.6 33.8 29.1 4.7
Rahoitustoiminta (J)
Periodi JC JD JR EJR NET
1989–90 7.3 6.7 14.0 11.6 0.6
1991–93 5.9 12.8 18.7 11.8 –6.9
1994–96 10.8 17.8 28.6 21.7 –6.9
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut (K)
Periodi JC JD JR EJR NET
1989–90 19.3 12.8 32.1 25.6 6.5
1991–93 15.8 21.8 37.5 31.5 –6.0
1994–96 25.4 16.7 42.2 33.5 8.7
Yrityssektori (C-K)
Periodi JC JD JR EJR NET
1989–90 13.6 12.9 26.5 25.7 0.8
1991–93 9.5 19.1 28.7 19.1 –9.6
1994–96 15.9 13.7 29.7 27.1 2.2
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ole mukana11. Teollisuuden virtojen suhdanne-
vaihtelu on taulukoissa 2 ja 3 kuitenkin saman-
kaltaista.
Rakennustoiminnassa työllisyyden netto-

muutos lamassa oli PESF-aineiston mukaan
–30 %. Silti työpaikkojen syntymisaste JC oli
1991–93 11 %. Korkea ulosvirtausaste WOF
osoittaa, että lamavuosina yli puolet alan toimi-
paikkojen työntekijöistä jätti työpaikkansa. Vir-
ta työttömyyteen WOFU on tällöin ollut sangen
korkea. Kaupan alalla sekä työntekijä- että työ-
paikkavirtojen tasot ovat hieman korkeammat
kuin teollisuudessa, mikä selittynee suuremmal-
la luontaisella vaihtuvuudella, tilapäisten työ-
suhteiden suuremmalla määrällä ja pienemmäl-
lä yrityskoolla. Kaupassa ulosvirtausaste WOF
ei ole laman aikana juurikaan kasvanut, vaan si-
säänvirtauksen WIF supistuminen on dominoi-
nut työntekijöiden määrän muutosta. Majoitus-
ja ravitsemustoiminnan suhdannevaihtelussa on
esimerkiksi kauppaa selvemmin nähtävissä
ulosvirtauksen WOF kasvu ja sisäänvirtauksen
WIF supistuminen samanaikaisesti. Kirnuamis-
aste CF on alenemisestaan huolimatta ollut ma-
joitus- ja ravitsemistoiminnassa selvästi muita
päätoimialoja korkeammalla tasolla. Liiken-

teessä ja yrityspalveluissa työntekijöiden ja työ-
paikkojen vaihtuvuus (WF ja JR) on suhteelli-
sen suurta. Alojen suhdannekehitys on pääosin
samankaltainen kuin koko yrityssektorilla. Ra-
hoitusalan virtoja dominoi alalla tapahtunut
suuri rakennemuutos. Työntekijöiden sisäänvir-
tausaste WIF on laman jälkeen noussut vähän,
mutta ulosvirtausaste WOF oli elpymisvaihees-
sa pahimpia lamavuosiakin korkeammalla.
1980-luvun lopulla rahoitusalalla sekä työnteki-
jöiden että työpaikkojen vaihtuvuus oli alhai-
sempaa kuin esimerkiksi teollisuudessa. Alalla
oli suhteellisen pysyviä työsuhteita. Sen sijaan
1994–96 alan työntekijöiden vaihtuvuus WF
ylitti teollisuuden työntekijöiden vaihtuvuuden.
Selviä viitteitä siitä, että työpaikkojen uudel-

leenallokaatio JR on vastasyklistä, saadaan
PESF-aineistossa vain majoitus- ja ravitsemus-
toiminnasta. Sen sijaan teollisuudessa JR ei sel-
västikään vaihtele suhdanteiden mukaan. Yri-
tysrekisterin toimipaikka-aineiston mukaan sen
sijaan teollisuuden, kaupan sekä majoitus- ja ra-
vitsemistoiminnan työpaikkojen vaihtuvuus JR
on vastasyklistä. Rakennusalalla laman aikai-
sesta suuresta työpaikkojen häviämisasteen
noususta huolimatta koko periodilla alan työ-
paikkojen vaihtuvuus ei ole juurikaan korreloi-
tunut työllisyyden muutosten kanssa. Myös
teollisuustilaston aineiston mukaan JR on vas-
tasyklinen.
1980-luvun lopulla rakentaminen, liikenne ja

yrityspalvelut imivät työntekijöitä työttömyy-
destä (WIFU) enemmän kuin näiltä aloilta jou-
tui työttömiksi (WOFU), kun taas teollisuudes-
ta ja kaupasta joutui työttömiksi enemmän työn-
tekijöitä kuin mitä nämä alat rekrytoivat työttö-
myydestä. Laman aikana nettovirta työttömyy-
destä UNET oli negatiivisin rakentamisessa ja
palveluissa (kauppa, majoitus- ja ravitsemistoi-
minta, yrityspalvelut). Elpymisvaiheessa taas
rakentaminen imi eniten työttömiä, kun taas ra-

Taulukko 3. Työpaikkavirrat teollisuudessa, teolli-
suustilaston toimipaikka-aineisto

Teollisuus (C, D, E)
Periodi JC JD JR EJR NET
1988–90 6.9 9.5 16.4 13.9 –2.5
1991–93 5.6 13.3 18.9 11.2 –7.7
1994–96 7.6 6.5 14.0 12.9 1.1

11 Vuoteen 1994 asti mukana ovat pääosin vähintään
5 työntekijää työllistävät toimipaikat. Vuosina 1995–
96 kohdejoukko on tätä suppeampi ja lisäksi mukana
ovat vain jatkavat toimipaikat.
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hoitusalan rakennemuutos johti aiempaa suu-
rempaan virtaan työttömiksi. Myös majoitus- ja
ravitsemistoiminnassa sisäänvirtaus työttömyy-
destä nousi 1994–96, mutta ulosvirtaus työttö-
myyteen pysyi niin korkeana, että nettovirta
UNET oli silti negatiivinen.

3.3 Toimipaikat
Olemme tarkastelleet työntekijä- ja työpaikka-
virtoja myös toimipaikan eri ominaisuuksien
mukaan ryhmiteltyinä. Esimerkkinä tämän kal-
taisesta analyysistä esitämme tässä tuloksia
kannattavuuden ja T&K-intensiivisyyden vai-
kutuksista virtoihin.
Tutkimuksessa Ilmakunnas ja Maliranta (tu-

lossa) tutkitaan mm. sitä, mikä yhteys toimipai-
kan omistavan yrityksen kannattavuudella on
kyseisen toimipaikan työpaikka- ja työntekijä-
virtoihin. PESF-aineistoon on liitetty rekiste-
reistä yritystason kannattavuustietoja (nettotu-
los/liikevaihto) vuosina 1994–96 yritystunnus-
ta käyttämällä12. Taulukossa 4 toimipaikat on
jaettu viiteen henkilömäärältään yhtä suureen
ryhmään (viimeisessä sarakkeessa kunkin työ-

voimaosuus W = 20 %) omistajayrityksen kan-
nattavuuden perusteella. Toimipaikan ryhmä on
määritelty kunakin vuonna t laskemalla yrityk-
sen vuosien t ja t-1 keskimääräinen kannatta-
vuus13. Toimipaikan ryhmä voi siten vaihdella
vuodesta toiseen. Taulukosta nähdään, että
työntekijöiden sisäänvirtausasteet WIF sekä
työpaikkojen syntymisasteet JC ovat matalan
kannattavuuden yrityksissä hieman muita suu-
remmat. Toisaalta myös työntekijöiden ulosvir-
tausasteet WOF ja työpaikkojen häviämisasteet
JD ovat huomattavan korkeat näissä yrityksis-
sä, minkä johdosta työpaikkojen nettomuutos
on selvästi hyvin kannattavia yrityksiä heikom-
pi. Edelleen taulukosta nähdään, että sekä työn-
tekijöiden vaihtuvuus WF että työpaikkojen
vaihtuvuus JR ovat heikosti kannattavissa yri-
tyksissä suuria. Näille yrityksille tunnusomais-
ta on myös se, että työntekijöiden ylimääräinen
kierto tai kirnuaminen CF on suhteellisen suur-
ta. Vaikka nettomääräinen työllisyyden muutos
on ollut melko heikkoa, näillä yrityksillä on ol-

12 Seuraavasta tarkastelusta on jätetty pois rahoitus-
ja kuljetussektori. Tämän lisäksi kannattavuustieto-
jen vertailtavuuden parantamiseksi mukaan on otettu
vain osakeyhtiömuotoiset yritykset.

Taulukko 4. Yrityssektorin toimipaikkojen työntekijä- ja työpaikkavirrat omistajayrityksen kannattavuuden
mukaan, vuosien 1994–1996 keskiarvo, %.

Nettotulos-% WIF WOF WF JC JD JR CF EJR NET WNET WIFU WOFU UNET W

Korkea 25.0 17.3 42.3 14.7 7.1 21.8 20.4 14.2 7.6 1.5 4.4 2.7 1.7 20
2 25.1 18.6 43.6 14.9 8.4 23.2 20.4 16.7 6.5 1.3 5.0 3.6 1.4 20

Keskitaso 25.0 20.1 45.1 14.0 9.1 23.1 22.0 18.2 4.9 1.0 4.8 4.3 0.5 20
4 26.8 23.1 49.9 14.9 11.1 26.0 23.9 22.3 3.7 0.7 5.8 5.5 0.3 20

Matala 27.6 27.9 55.5 15.9 16.2 32.0 23.4 27.4 –0.3 –0.1 6.8 7.6 –0.8 20
Lähde: Ilmakunnas ja Maliranta (tulossa)

13 Näin menetellen saadaan tarkasteluun mukaan
myös lopettaneet yritykset (ja toimipaikat), ts. sellai-
set, jotka esiintyivät vuonna t-1, mutta eivät vuon-
na t. Oletettavasti näin laskettu tunnusluku antaa
myös luotettavamman kuvan yrityksen tosiasiallises-
ti taloudellisesta suoristustasosta kuin pelkästään yh-
den vuoden tietoon pohjautuva tunnusluku.
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lut huomattava määrä myös sellaisia toimipaik-
koja, jotka ovat lisänneet työpaikkoja. Tästä
kertoo korkea ylimääräisen työpaikkojen vaih-
tuvuuden aste EJR, joka indikoi ryhmän työlli-
syyskehityksen heterogeenisuutta. Heikosti
kannattavat yritykset työllistävät työttömiä
(WIFU) suhteellisesti jonkin verran enemmän
kuin hyvin kannattavat yritykset, mutta toisaal-
ta suuri määrä työllisiä joutuu niistä työttömäk-
si (WOFU). Kaiken kaikkiaan hyvin kannatta-
villa yrityksillä näyttää olleen päävastuu työttö-
myyden lieventämisessä elpymisvuosina 1994–
1996, ts. UNET on ollut suurin tässä ryhmässä.
Maliranta (tulossa) tutkii tutkimus- ja kehi-

tysintensiivisyyden yhteyttä toimipaikkojen
työpaikka- ja työntekijävirtoihin. Taulukossa 5
teolliset toimipaikat on jaettu viiteen ryhmään
omistajayrityksen T&K-intensiivisyyden perus-
teella (T&K-menot/liikevaihto). Ryhmien työl-
lisyysosuudet ovat viimeisessä sarakkeessa W.
Taulukko paljastaa eräitä mielenkiintoisia eroja
matalan, keskitason ja korkean T&K-intensitee-
tin yritysten välillä. Työntekijöiden sekä työ-
paikkojen vaihtuvuus toimipaikkatasolla (WF ja
JR) on suurinta kaikkein korkeimman sekä
kaikkein matalimman T&K-intensiteetin yrityk-
sissä. Sama havainto toistuu tarkasteltaessa yli-
määräistä liikkuvuutta. Näyttää siltä, että keski-
tason T&K-intensiteetin yritykset ovat työlli-

syyskehityksen näkökulmasta homogeenisin
ryhmä. Kuten taulukosta nähdään, korkean
T&K-intensiteetin yrityksissä syntyy toimipai-
koilla nettomääräisesti hyvin suuri määrä uusia
työpaikkoja. Näiden toimipaikkojen työvoima-
osuus on kuitenkin pieni, joten painotetun net-
tomuutoksen WNET erot ryhmien välillä ovat
pienemmät. Toisaalta niissä myös tuhoutuu
suhteellisen paljon työpaikkoja, eli ylimääräi-
nen työpaikkojen vaihtuvuus EJR on suurta.
T&K on riskipitoinen investointi, joka näyttää
siis luovan työpaikkoja hyvin vaihtelevassa
määrin. Virtaluvut kertovat siitä, että myös hy-
vin matalan T&K-intensiteetin yrityksissä sa-
maan aikaan toisaalla syntyy ja toisaalla häviää
työpaikkoja. Toisin sanoen, yrityksen korkea
T&K-intensiteetti ei ole välttämätön saati riit-
tävä edellytys työpaikkojen synnylle.
Taulukko osoittaa myös sen, että työntekijöi-

den kirnuaminen CF on suurinta kaikkein T&K-
intensiivisimmissä yrityksissä. On luontevaa
ajatella, että suuren T&K-panostuksen tuottama
tekninen kehitys ei välity tehokkaasti tuottavuu-
den nousuksi, ellei syntyneissä uudenlaisissa
tehtävissä ole uudenlaisia taitoja omaavia, teh-
tävään sopivia henkilöitä. Tämä voi vaatia et-
sintää työmarkkinoiden molemmilla puolilla:
työnantaja etsii tarpeitaan vastaavaa henkilöä ja
työntekijä kykyjään sekä mieltymyksiään vas-

Taulukko 5. Teollisuustoimipaikkojen työntekijä- ja työpaikkavirrat omistajayrityksen T&K-intensiivisyyden
mukaan, vuosien 1994–1996 keskiarvo, %.

T&K WIF WOF WF JC JD JR CF EJR NET WNET WIFU WOFU UNET W
intensiteetti

0 %–0.5 % 18.9 18.6 37.5 9.3 9.0 18.3 19.2 16.8 0.3 0.1 2.9 4.0 –1.1 27.0
0.5 %–1 % 16.9 18.9 35.8 8.1 10.1 18.2 17.6 16.1 –2.0 –0.5 2.2 3.5 –1.3 27.9
1 %–2 % 17.5 11.8 29.2 10.3 4.6 15.0 14.3 9.3 5.7 0.8 3.8 2.6 1.2 15.3
2 %–5 % 17.1 14.0 31.1 9.8 6.8 16.6 14.5 13.6 3.0 0.5 3.4 2.2 1.1 15.1
5 %–50 % 32.7 22.2 54.9 18.6 8.2 26.7 28.2 16.3 10.4 1.5 4.0 1.5 2.5 14.7
Lähde: Maliranta (tulossa)
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taavaa työpaikkaa. Tämä voi näkyä työntekijöi-
den ’kirnuamisena’.
Myös työttömyysvirrat vaihtelevat huomatta-

vasti yrityksen T&K-intensiivisyyden mukaan.
Vain pieni osa korkean T&K-intensiteetin yri-
tysten henkilökunnasta joutuu työttömäksi
(WOFU). Tämä voi tietenkin selittyä ainakin
osittain sillä, että näiden yritysten henkilökun-
nan koulutus- ym. ominaisuudet ovat tyypilli-
sesti sellaiset, että työttömyysriski on alhai-
nen14. Toisaalta taulukko paljastaa, että nämä
yritykset ovat myös työllistäneet työttömiä sel-
västi suuremmassa määrin kuin muut yritykset
(WIFU). Nettomääräisesti tarkasteltuna korkean
T&K-intensiteetin yrityksillä näyttää olleen
suuri merkitys työttömyyden vähentämisessä
(UNET).
Tehdasteollisuuden osalta Ilmakunnas ja Ma-

liranta (2000) ovat tutkineet seuraavia ominai-
suuksia: toimipaikan ikä, suhteellinen koko,
työllisyyden muutos, työntekijöiden sisään- ja
ulosvirtauksen ja nettomuutoksen eri kombinaa-
tiot, palkkataso, työn tuottavuus (arvonlisäys/
työtunnit), vientiosuus, tuontialtistuminen, pää-
omaintensiivisyys (kone- ja laitekanta ja kulje-
tusvälineet/työtunnit), henkilökunnan keski-ikä,
henkilökunnan keskimääräinen koulutusmäärä
vuosina, henkilökunnan senioriteetti (eli työn-
antajakohtainen kokemus) vuosina, omistus-
asunnossa asuvien osuus henkilökunnasta, nais-
ten osuus, omistaja sekä sijaintilääni. Ilmakun-
nas ja Maliranta (tulossa) esittävät vastaavia tu-
loksia koko yrityssektorille, mutta käyttäen har-
vempia taustamuuttujia. Esitämme tässä yh-
teenvedon tärkeimmistä tuloksista.
Työpaikkojen syntymisaste JC ja häviämis-

aste JD ovat suurimmat nuorilla ja pienillä toi-

mipaikoilla15. Näiden kontribuutio kokonais-
työllisyyden muutokseen on kuitenkin vähäi-
nen. Myös työntekijöiden vaihtuvuus WF on
suurta uusilla toimipaikoilla. Laman aikana työ-
paikkojen häviäminen ja työvoiman vaihtuvuus
oli suurinta alhaisen palkkatason ja alhaisen
tuottavuuden toimipaikoilla. Työntekijöiden
vaihtuvuus WF ja kirnuaminen CF ovat suuria
toimipaikoilla, joilla on nuoria ja koulutettuja
työntekijöitä. Vaihtuvuus on pienintä toimipai-
koilla, joilla on paljon perheellisiä, asunnon
omistajia tai naisia. Samanaikaista työntekijöi-
den sisäänvirtausta ja ulosvirtausta tapahtuu
sekä kasvavilla että supistuvilla toimipaikoilla.
Supistuvat toimipaikat vastaavat kuitenkin suu-
rimmasta osasta ulosvirtausta ja kasvavat suu-
rimmasta osasta sisäänvirtausta.

4. Lopuksi
Työntekijä- ja työpaikkavirtoja käsittelevä em-
piirinen tutkimus on paljolti keskittynyt mit-
tauskysymysten tarkasteluun ja säännönmukai-
suuksien löytämiseen. Tutkimus, kuten tämäkin
kirjoitus, on siten ollut paljolti kuvailevaa. Jat-
kossa pyrimme erilaisia toimiala- ja toimipaik-
katasoisia aineistoja käyttäen tutkimaan ekono-
metrisin menetelmin vaihtuvuuteen vaikuttavia
tekijöitä ja sen yhteyksiä yritysten menestymi-
seen.
Työpaikka- ja työntekijävirtoihin vaikutta-

vien tekijöiden tuntemus on tärkeää mm. sen
tähden, että ymmärtäisimme nykyistä monipuo-
lisemmin laman erilaisia seurauksia. Kuten on
useissa tutkimuksissa ja selvityksissä osoitettu,
laajamittainen työpaikkojen tuhoutuminen ja
työntekijöiden virta työttömyyteen laman aika-

14 Asplund (2000) tutkii henkilöaineiston avulla,
kuinka yrityksen T&K-intensiteetti sekä toisaalta
henkilöominaisuudet vaikuttavat työttömyysriskiin.

15 Hohti (2000) on tutkinut yksityiskohtaisemmin
toimipaikan koon vaikutusta virtoihin teollisuudessa.
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na aiheutti suurta inhimillistä ahdinkoa suoma-
laisissa kotitalouksissa. Toisaalta lama kynti
työ- ja toimipaikkarakenteita niin syvältä ja pe-
rusteellisesti, että on herännyt toiveita siitä, että
uusi vankka tuotantopohja kannattaa kestävää ja
voimakasta talouskasvua. Vaikka työttömyyden
alenemisvauhti ei olekaan vastannut kaikkein
optimistisimpia toiveita, työpaikkojen määrän
ja varsinkin tuotannon kasvu on yllättänyt lähes
kaikki. Lama karsi ja jalosti toimipaikkoja, ja
niinpä nyt toiminnassa olevat tuotantopaikat
ovat tuottavuudeltaan aiempaa suorituskykyi-
sempiä ja toivottavasti myös kasvuedellytyksil-
täänkin tasokkaita.
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