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Työpaikkojen syntyminen ja häviäminen –
katsaus kirjallisuuteen*
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* Hanketta on rahoittanut Suomen Kulttuurirahasto.
Tekijä kiittää Jaakko Pehkosta hyödyllisistä kom-
menteista.
1 Myös mikroaineistoilla tehdyt tutkimukset antavat
tukea näkemykselle, jonka mukaan öljyn hintamuu-

1. Johdanto

Kansantaloustieteen klassikoista Joseph A.
Schumpeter (1942) näki taantumat »luovan tu-
hon» aikakausina. Tämän näkemyksen mukaan
voimakkaiden taantumien aikana tuotantora-
kenne muuttuu siten, että tuottavuudeltaan hei-
koimmat yritykset (ja toimipaikat) karsiutuvat
pois konkurssien myötä. Kansantalouden tehok-
kuus paranee tällöin pitkän aikavälin näkökul-
masta (esim. De Long 1990). Työpaikkojen
syntyminen ja häviäminen on välttämätön edel-
lytys rakennemuutokselle.
Työpaikkavirtoja tarkastelevan kirjallisuuden

juuret ovat öljykriisien jälkeisissä tarkasteluis-
sa, joissa korostettiin kansantalouden rakenne-
muutoksen ja työttömyyden välistä yhteyttä1.

Lilienin (1982) tutkimus, jossa väitettiin, että
Yhdysvaltojen työttömyyskehitystä 1970-luvul-
la voidaan selittää toimialojen välisillä siirty-
millä, on keskeisessä asemassa varhaisemmas-
sa kirjallisuudessa. Lilienin tutkimus perustui
kuitenkin makrotaloudellisten aikasarjojen tar-
kastelulle, eikä laajojen yritys- ja toimipaikka-
aineistojen käytölle kuten uudempi kirjalli-
suus2. Aiemmin oli myös kiinnitetty huomiota
työntekijävirtojen suuruuteen Yhdysvaltojen ta-
loudessa3 (esim. Feldstein 1975). Työntekijä-
virtojen kartoittaminen loi osaltaan pohjaa usein

toksilla on ollut merkittävä vaikutus Yhdysvaltojen
työllisyyskehitykseen (esim. Davis ja Haltiwanger
1999a). Myös Carruthin, Hookerin ja Oswaldin
(1998) makrotarkastelu tuottaa saman tuloksen.
2 Romppanen (1974) on varhainen suomalaistutki-
mus työpaikkojen syntymisestä ja häviämisestä. Tut-
kimus perustuu teollisuustilaston toimipaikka-aineis-
toon.
3 Parsons (1977) tarjoaa katsauksen varhaisempaa
työntekijävirtoja tarkastelevaan kirjallisuuteen.
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esitetylle näkemykselle Yhdysvaltojen työ-
markkinoiden »joustavuudesta» verrattuna Eu-
rooppaan.
Kirjoitus on ytimekäs katsaus työpaikkojen

syntymistä ja häviämistä käsittelevään kirjalli-
suuteen4. Ensimmäisessä osassa esitellään työ-
paikkojen syntymisen ja häviämisen määritel-
miä. Toisessa osassa tarkastellaan kirjallisuu-
dessa löydettyjä empiirisiä säännönmukaisuuk-
sia. Kolmannessa osassa tarkastellaan teoreetti-
sia lähestymistapoja työpaikkojen syntymisen
ja häviämisen mallintamiseen, jotka voidaan ki-
teyttää vakiintuneeseen uusschumpeteriläiseen,
ja toisaalta »uuskeynesiläiseen» näkemykseen.
Kirjoitus päättyy yhteenvetoon.

2. Määritelmiä
Työpaikkojen syntymistä ja häviämistä analy-
soivissa tutkimuksissa tarkastellaan tavallisesti
työpaikkavirtojen asteita prosentteina (esim.
Davis, Haltiwanger ja Schuh 1996; Acs, Ar-
mington ja Robb 1999; Ilmakunnas ja Maliran-
ta 2000). Työpaikkavirrat suhteutetaan työllis-
ten määrään siten, että vuoden t virta jaetaan
vuosien t ja t–1 toimipaikkojen työllisten mää-
rän keskiarvolla annetulla tarkastelutasolla
(esim. toimialoittain ja vuosittain). Siten laske-
tut työpaikkavirtojen asteet voivat vaihdella vä-
lillä 0–200 %.
Empiirisissä tutkimuksissa käytetään työ-

paikkavirtojen tunnuslukuina:

JC: työpaikkojen syntymisaste (»gross job cre-
ation rate») (eli työpaikkojen muutos työvoimaa
lisänneillä toimipaikoilla suhteessa työvoi-
maan)

JD: työpaikkojen häviämisaste (»gross job
destruction rate») (eli työpaikkojen (absoluutti-
nen) muutos työvoimaa vähentäneillä toimipai-
koilla suhteessa työvoimaan)
JR = JC + JD (»gross reallocation rate») (eli
työpaikkojen vaihtuvuusaste)
EJR = JR – |NET| (»excess reallocation rate»)
(eli työpaikkojen ylimääräinen vaihtuvuusaste),
jossa NET on työllisyyden nettomuutosaste.

Työpaikkavirtojen avulla voidaan hajottaa
työllisyyden nettomuutosaste kahteen osaan,
koska NET=JC–JD. Työpaikkojen ylimääräi-
nen vaihtuvuusaste (EJR) kuvastaa työpaikko-
jen samanaikaista syntymistä ja häviämistä ta-
loudessa. Sitä voidaankin käyttää kansantalou-
den rakennemuutoksen mittarina.
Työpaikkojen syntymistä ja häviämistä ku-

vaavia tunnuslukuja voidaan luonnehtia yksin-
kertaisen kuvion avulla (Baldwin, Dunne ja
Haltiwanger 1998, 349). Oletetaan, että talous
koostuu ainoastaan kahdesta toimialasta. Ku-
viossa 1A on kahden toimialan kansantalou-
den pitkän aikavälin tasapaino. Toimialalla 1
(IND 1) on vähän työpaikkojen vaihtuvuutta.
Sitä vastoin toimialalla 2 (IND 2) työpaikkojen
vaihtuvuus on suurta. Kuviossa 1B on havain-
nollistettu keskipitkän aikavälin tasapainoa, jos-
sa koko kansantalouden tasolla (AGG) työpaik-
kojen syntyminen ja häviäminen ovat saman-
suuruisia (eli työllisyyden nettomuutos on nol-
la tässä tapauksessa). Kuviossa 1C on havain-
nollistettu kokonaistaloudellista häiriöitä, jonka
seurauksena molemmilla toimialoilla työpaik-
kojen häviäminen nousee, ja vastaavasti työ-
paikkojen syntyminen vähenee verrattuna ku–
vion 1A lähtötilanteeseen. Kuviossa 1D on puo-
lestaan havainnollistettu häiriötä, joka ilmentää
niukkojen resurssien uudelleenallokoitumista
kansantaloudessa. Olennaista on se, että tällöin

4 Böckerman (1999) sisältää laajemman kirjallisuus-
luettelon.
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sekä työpaikkojen syntyminen että häviäminen
nousevat kummallakin talouden toimialalla.
Työpaikkojen syntymistä ja häviämistä kuvaa-
vien tunnuslukujen avulla onkin mahdollista
tehdä päätelmiä kansantaloutta kohdanneista
häiriöistä ja niiden luonteesta.
Työpaikkojen syntymisen ja häviämisen tar-

kastelu noudattaa uusimman empiirisen työn ta-
loustieteen suuntausta, jossa pyritään tutkimaan
työllisyyden kehitystä lähtien liikkeelle laajasta
yritys- ja yksilötasoisesta aineistosta. Työpaik-
kojen syntymistä ja häviämistä kuvaavia tun-
nuslukuja voidaan laskea mikroaineistosta, jos-
sa seurataan samoja toimipaikkoja (tai yrityk-
siä) useamman vuoden ajan5. Tunnuslukujen
laskemisessa otetaan huomioon yritysten sekä
toimipaikkojen syntyminen ja katoaminen.
Osassa empiirisistä tutkimuksista on käytetty
yritysaineistoja toimipaikkojen sijaan. Menette-
lyn perusteluna on se, että yritys on luonteva
päätöksentekoyksikkö tilanteessa, jossa pää-
omamarkkinoilla esiintyy erilaisia epätäydelli-
syyksiä. Toimipaikkojen seuraaminen ajassa on
kuitenkin useissa tapauksissa parempi ratkaisu,
sillä tuotannon fyysinen sijainti (eli toimipaik-
ka) muuttuu harvemmin kuin yritystunnus, joka
saattaa vaihtua tiuhaan esim. fuusioiden seu-
rauksena.

3. Empiirisiä säännönmukaisuuksia
Työpaikkojen syntymistä ja häviämistä tarkas-
televassa kirjallisuudessa on löydetty joukko
empiirisiä säännönmukaisuuksia (»basic facts»),
joiden avulla voidaan luonnehtia rakennemuu-

5 Nickell (1998) selittää työpaikkavirtojen tasoeroja
OECD-maiden aineistolla mm. työmarkkinainsti-
tuutioiden ominaisuuksilla. Tulosten tulkinnassa on
syytä muistaa se, että maakohtaisiin vertailuihin liit-
tyy yleensä erittäin vaikeita tilasto-ongelmia.

Kuvio 1. Aggregaattihäiriön ja uudelleenallokoitumi-
sen havainnollistus kahden toimialan kansantalou-
dessa (Lähde: Baldwin, Davis ja Haltiwanger 1998,
349).
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tosta kansantalouksissa6. Kirjallisuudessa esite-
tyt empiiriset säännönmukaisuudet ovat peräi-
sin tutkimuksista, joissa on tarkasteltu työpaik-
kavirtoja lähinnä tehdasteollisuudessa, josta on
ollut saatavissa riittävän pitkiä toimipaikka-ai-
neistoja.
(i) Tutkimusten mukaan (brutto)työpaikka-

virrat ovat suuria suhteessa työllisyyden netto-
muutoksiin. Esim. Yhdysvaltojen tehdasteolli-
suudessa suurin piirtein joka kymmenes työ-
paikka syntyy ja häviää vuoden aikana (Davis,
Haltiwanger ja Schuh 1996). Tutkimusten mu-
kaan työpaikkavirtojen välillä ei ole tasoeroja
siten, että Yhdysvalloissa työpaikkavirtojen
taso olisi keskimäärin korkeampi kuin Euroo-
passa7 (Taulukko 1). Bertola ja Rogerson
(1997) esittävät, että työpaikkojen vaihtuvuus-
aste alenisi palkkahajonnan kasvaessa, koska
tällöin työpaikkojen syntymistä ja häviämistä ei

tarvitse käyttää yhtä paljon työpanoksen sopeut-
tamisessa toimipaikkatasolla. Työpaikkojen
vaihtuvuusasteen likimain samaa tasoa Euroo-
passa ja Yhdysvalloissa voidaan siten selittää
sillä, että Yhdysvalloissa palkkahajonnan laa-
juus vähentää työpanoksen sopeuttamiseen tar-
vittavia työpaikkavirtoja verrattuna Euroop-
paan. Lisäksi useiden empiiristen tutkimusten
mukaan työpaikkavirtojen osuus työntekijävir-
roista on merkittävä8. Tulosten mukaan työpaik-
kavirtojen osuus työntekijävirroista on noin
puolet useimmissa maissa.
(ii) Puhtaasti yritys- ja toimipaikkakohtaiset

tekijät ovat tutkimusten mukaan merkittäviä
työpaikkavirroissa (esim. Haltiwanger 1997).
Tämä tarkoittaa sitä, että huomattava osa työ-
paikkojen ylimääräisestä vaihtuvuudesta tapah-
tuu kapeasti määritellyillä toimialoilla. Lisäksi
suurin osa ajassa tapahtuvasta muutoksesta työ-
paikkavirroissa selittyy idiosynkraattisilla teki-
jöillä. Yritys- ja toimipaikkakohtaisten tekijöi-
den hallitseva rooli tarkoittaa samalla sitä, että
edustavan yrityksen malli ei ole useinkaan jär-
kevä tapa kuvata kansantalouden kehitystä, eikä
etenkään rakennemuutosta.

Taulukko 1. Työpaikkavirtojen (vuosi)keskiarvoja Yhdysvalloissa, Kanadassa ja eräissä Euroopan maissa
(Lähde: Davis ja Haltiwanger 1999b).

Maa Aikajänne Kattavuus Syntymisaste Häviämisaste Vaihtuvuusaste
USA 1973–1993 Teollisuus 8.8 10.2 19.0
Kanada 1974–1992 Teollisuus 10.9 11.1 21.9
Iso-Britannia 1985–1991 Kansantalous 8.7 6.6 15.3
Eesti 1992–1994 Kansantalous 9.7 12.9 22.6
Saksa 1983–1990 Kansantalous 9.0 7.5 16.5
Ruotsi 1985–1992 Kansantalous 14.5 14.6 29.1
Suomi 1986–1991 Kansantalous 10.4 12.0 22.4

6 Davis ja Haltiwanger (1990, 1992, 1999b) esittele-
vät kirjallisuuden empiirisiä säännönmukaisuuksia.
Shuch ja Triest (1998) tarjoavat laajan katsauksen
työpaikkojen syntymiseen ja häviämiseen suhdanne-
näkökulmasta.
7 Blanchard ja Portugal (2000) tosin havaitsevat,
että neljännesvuosittaiset työpaikkavirrat ovat huo-
mattavasti suurempia Yhdysvalloissa verrattuna Por-
tugaliin.

8 Vastaavia tuloksia on saatu lukemattomien muiden
maiden aineistoilla, ks. esim. Davis ja Haltiwanger
(1999b).



382

Artikkeleita – KAK 3/2000

(iii) Työllisyysmuutokset ovat yritys- ja toi-
mipaikkatasolla hyvin pysyviä (esim. Baldwin,
Dunne ja Haltiwanger 1995). Työpaikka, joka
häviää jonakin vuonna jää hyvin suurella toden-
näköisyydellä syntymättä uudelleen tulevina
vuosina myös jatkavissa yrityksissä ja toimipai-
koissa. Vastaava tulos on havaittavissa työpaik-
kojen syntymiselle (Taulukko 2). Työllisyys-
muutosten pysyvyys on osaltaan heijastusta sii-
tä, että merkittävä osa työpaikkavirroista aiheu-
tuu yritysten sekä toimipaikkojen syntymisestä
ja katoamisesta. Tulosten mukaan työpaikkojen
häviäminen on pysyvämpää kuin työpaikkojen
syntyminen.
(iv) Työpanosta sopeutetaan harppauksit-

tain. Siten merkittävä osa havaituista työllisyy-
den muutoksista on joko suuria tai pieniä suh-
teessa keskiarvoon (esim. Caballero, Engel ja
Haltiwanger 1997). Syynä tähän on se, että yri-
tysten ja toimipaikkojen syntymisellä ja katoa-
misella voidaan selittää merkittävä osa työlli-
syyden muutoksista. Työpaikkojen vaihtuvuut-
ta luonnehtii yritys- ja toimipaikkarakenteen
muuttuminen.
(v) Suhdannenäkökulma on keskeisessä ase-

massa työpaikkavirtojen tutkimuksessa. Useim-
missa empiirisissä tutkimuksissa on saatu tukea
näkemykselle, jonka mukaan työpaikkojen syn-
tymisaste laskee ainoastaan hieman taloudellis-
ten taantumien aikana, mutta työpaikkojen hä-
viämisasteessa tapahtuu sitä vastoin voimakas-
ta nousua talouskasvun hidastuessa (esim. Hall
1999). Suomen 1990-luvun alun syvän laman
aikana työpaikkojen häviämisaste nousi voi-
makkaasti. Samalla myöskin työpaikkojen syn-
tymisaste aleni, joka kuvastaa Suomen 1990-lu-
vun alun laman poikkeuksellista syvyyttä. Li-
säksi työpaikkojen vaihtuvuusasteessa (synty-
mis- ja häviämisasteen summa) on tapahtunut
alenemista teollisuudessa vuosina 1989–1996
(Kuvio 2).

Taloustieteellisessä kirjallisuudessa on esitet-
ty lukuisia teoreettisia malleja, joiden avulla
yritetään selittää työpaikkojen häviämisasteen
suurempia vaihteluja kansantalouden suhdanne-
kierrossa. Davis ja Haltiwanger (1992) osoitta-
vat, että työpaikkojen häviämisen suurempi
vaihtelu ajassa verrattuna työpaikkojen synty-
miseen selittyy lähinnä vanhojen, suurien ja
monitoimipaikkaisten yritysten kehityksellä
Yhdysvaltojen tehdasteollisuuden tapauksessa.
Footen (1998) tutkimus antaa sitä vastoin tukea
näkemykselle, jonka mukaan työpaikkojen hä-
viämisen suurempi vaihtelu ajassa ei välttämät-
tä päde palvelualoilla.
Resurssien allokoitumisen laajuutta ja raken-

nemuutoksen syvyyttä taloudessa mitataan
useissa tarkasteluissa työpaikkojen vaihtuvuus-
asteella. Caballeron (1998, 341–343) mukaan
olennaista on se, että työpaikkojen vaihtuvuus-
aste voi nousta myös ilman, että taloudessa ta-
pahtuu samalla kasvua työpaikkojen syntymis-
asteessa. Näkemys perustuu siihen, että mikro-
tasolla työpaikkojen häviämisasteen nousun
täytyy merkitä väistämättä syntymisasteen kas-
vua talouden elpyessä. Aggregaattitasolla on
kuitenkin mahdollista, että työpaikkojen häviä-

Taulukko 2. Työpaikkojen syntymisen ja häviämisen
pysyvyys eräissä maissa [työpaikkojen syntymisen
pysyvyyttä on mitattu tutkimuksissa tarkastelemalla
sitä, kuinka suuri osuus jonakin vuonna syntyneistä
työpaikoista on olemassa ao. toimipaikassa vielä
seuraavanakin vuonna) (Lähde: Davis ja Haltiwan-
ger 1999b; Hohti 2000].

Maa Aikajänne Syntyminen Häviäminen
USA 1973–1988 70.2 82.3
Tanska 1980–1991 71.0 71.0
Ranska 1985–1990 73.4 82.1
Norja 1977–1986 72.7 84.2
Suomi 1980–1991 75.7 90.6
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misasteen kasvu taantumassa johtaa häviämis-
asteen alenemiseen tulevaisuudessa ilman työ-
paikkojen syntymisasteen nousua. Työpaikko-
jen vaihtuvuusasteen sijasta resurssien allokoi-
tumisen laajuutta taloudessa tulisikin Caballe-
ron (1998, 341) mukaan mitata nimenomaan
työpaikkojen ylimääräisellä vaihtuvuudella,
joka kuvastaa työpaikkojen samanaikaista syn-
tymistä ja häviämistä taloudessa. Tulosten mu-
kaan työpaikkojen ylimääräinen vaihtuvuusaste
aleni Suomessa 1990-luvun alussa (Ilmakunnas
ja Maliranta 2000; Piekkola ja Böckerman
2000), joten taantuman aikana rakennemuutos
hidastui taloudessa.
(vi) Työpaikkavirtoja on tutkittu paljon suh-

teessa yritysten ja toimipaikkojen ominaisuuk-
siin. Tutkimusten mukaan työpaikkojen ylimää-
räinen vaihtuvuus vähenee yrityksen iän ja koon

kasvaessa9. Lisäksi erikoistuneissa yrityksissä ja
toimipaikoissa havaitaan suurempia työpaikka-
virtoja (esim. Davis ja Haltiwanger 1999b).
Työpaikkavirtojen suuruus vähenee myös yri-
tyksen palkkatason kasvaessa. Syynä tähän on
se, että korkeapalkkaisilla työntekijöillä on pal-
jon yrityskohtaista osaamista, jolloin työsuhteil-
la on taipumus muodostua pitkäkestoisemmiksi
kuin vähemmän koulutetuilla. Haltiwanger ja
Krizan (1999) painottavat sitä, että idiosynkraat-
tisten tekijöiden hallitseva rooli työpaikkavir-
roissa merkitsee sitä, että työpaikkavirtoja olisi

Kuvio 2. Työpaikkojen syntymis- ja häviämisasteen kehitys Suomen teollisuudessa vuosina 1989–1996 (Läh-
de: Piekkola ja Böckerman 2000).

9 Yrityksen ikää ja kokoa on tietysti vaikeata erottaa
toisistaan, koska useimmat yritykset aloittavat pieni-
nä. Syynä tähän on epävarmuus tulevista voitoista.
Hohti (2000) tarkastelee työpaikkavirtoja ja toimipai-
kan kokoa Suomen tehdasteollisuudessa.
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selitettävä varoen yritysten ja toimipaikkojen
havaittavissa olevilla ominaisuuksilla.

4. Teoreettisia selityksiä
Työpaikkavirtojen määräytymisestä on esitetty
lukuisia teoreettisia lähestymistapoja, joissa on
vahvasti esillä suhdannenäkökulma. Lähestymis-
tavat voidaan jakaa kahteen suuntaukseen. Uus-
schumpeteriläisessä näkemyksessä korostetaan
sitä, että työpaikkojen häviäminen taantumassa
parantaa yhteiskunnan hyvinvointia, koska se
uudistaa talouden rakennetta ja tehostaa tuotan-
toa. »Uuskeynesiläinen» näkökulma painottaa
puolestaan sitä, että myös kaikkein tuottavimmat
työpaikat voivat hävitä taantumien aikana.
Useimpia malleja yhdistää kuitenkin kaksi

keskeistä piirrettä (esim. Davis ja Haltiwanger
1999b). Ensinnäkin, teoreettisten lähestymista-
pojen lähtökohtana on usein se, että talouteen
kohdistuu sokkeja, jotka aiheuttavat idio-
synkraattista vaihtelua esim. yritysten kannatta-
vuudessa. Toiseksi, malleissa korostetaan erilai-
sia etsimis- ja liikkumiskustannuksia, jotka
haittaavat tuotantopanosten vapaata kohdentu-
mista yritysten ja toimipaikkojen välillä. Sopeu-
tumisesta aiheutuvien kustannusten avulla voi-
daan puolestaan selittää työttömyyttä.
Davis ja Haltiwanger (1990) esittävät teo-

reettisen viitekehyksen työpaikkojen syntymis-
tä ja häviämistä mittaavien tunnuslukujen tul-
kitsemista varten. Tarkoituksena on perustella
sitä, miksi työpaikkojen häviäminen nousee
voimakkaasti taloudellisten taantumien aikana.
Lähtökohtana on se, että niukkojen resurssien
siirtämisestä matalan tuottavuuden toimipai-
koista korkean tuottavuuden toimipaikkoihin ai-
heutuu merkittäviä yhteiskunnallisia kustannuk-
sia. Sopeutumisesta aiheutuvia yhteiskunnalli-
sia kustannuksia voidaan perustella sillä, että
tuotantopanokset ovat pitkälle kehittyneissä ta-

louksissa hyvinkin erikoistuneita (mm. koulu-
tuksen suhteen), joten niiden hakeutuminen uu-
teen toimipaikkaan ei ole välitöntä aiemman
toimipaikan poistuttua markkinoilta. Resurssien
siirtämisen aikana niitä ei voida käyttää kansan-
talouden tuotantotoimintaan. Taantumien aika-
na resurssien siirtämisestä aiheutuvan tuotanto-
menetyksen arvo (ts. vaihtoehtoiskustannus) on
alhaisempi kuin korkeasuhdanteessa. Siten yh-
teiskunnan optimissa tuotantoresurssien siirty-
mistä toimipaikasta ja toimialalta toiselle tapah-
tuu taantumissa enemmän kuin korkeasuhdan-
teessa. Taantumia voidaankin luonnehtia ajan-
jaksoina, jolloin talouden intertemporaalisessa
optimissa aikaa on järkevää allokoida resurssien
siirtämiseen toimipaikoista ja toimialoilta toi-
selle. Työpaikkavirtojen näkökulmasta tämä
merkitsee sitä, että taantumien aikana työpaik-
kojen häviämisasteessa tapahtuu voimakasta
nousua, mutta työpaikkojen syntymisasteessa ei
sitä vastoin tapahdu suuria muutoksia talouden
tilasta riippuen.
Mortensen ja Pissarides (1994) esittävät et-

sintäteoreettisen lähestymistavan, jossa koko-
naistaloudellisilla häiriöillä on merkittävä vai-
kutus työpaikkojen vaihtuvuuteen. Lähtökohta-
na mallissa on se, että talouteen syntyvät uudet
työpaikat ovat vanhoja tuottavampia. Avautu-
vien työpaikkojen täyttäminen aiheuttaa kuiten-
kin kustannuksia yritykselle. Lähestymistavas-
sa oletetaan, että yritykset ja työntekijät maksi-
moivat työmarkkinoiden kohtaannosta realisoi-
tuvaa ylijäämää. Taantumien aikana työpaikko-
jen häviäminen kasvaa voimakkaasti, koska ta-
louden taantuessa työmarkkinoiden kohtaannon
molemmilla osapuolilla on kannustin lisätä ai-
kaa, jota ei käytetä tuotantotoimintaan. Tulok-
sena on, että taantumien aikana työntekijät
käyttävät enemmän aikaa avautuvien työpaik-
kojen etsimiseen kuin korkeasuhdanteessa.
Mortensenin ja Pissaridesin (1994) malli antaa
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siten saman ennusteen kuin Davisin ja Halti-
wangerin (1990) lähestymistapa siitä, että taan-
tumien aikana tapahtuu voimakasta nousua ni-
menomaan työpaikkojen häviämisasteessa.
Caballeron ja Hammourin (1994) mallissa

korostetaan sitä, että taantumilla on uudistava
vaikutus tuotantorakenteeseen. Lähtökohtana
on se, että uusinta teknologiaa voidaan omak-
sua ainoastaan hävittämällä vanhoja työpaikko-
ja. Taantumien aikana heikoimmin tuottavia
toimipaikkoja katoaa, joka tehostaa tuotantoa ja
luo mahdollisuuksia tulevalle kasvulle. Taantu-
mien aikana ennen muuta työpaikkojen häviä-
minen kasvaa, koska tuotantoresurssien uudel-
leen kohdentamisen aiheuttamat kustannukset
ovat tilapäisesti alhaisemmalla tasolla verrattu-
na korkeasuhdanteeseen. Taantumia voidaan si-
ten luonnehtia ajanjaksoina, jolloin tuotantora-
kenteessa tapahtuu pitkän aikavälin näkökul-
masta välttämätöntä uusiutumista.
Davisin ja Haltiwangerin (1999b) numeeri-

nen malli perustuu Caballeron ja Hammourin
(1994) lähestymistavalle, jossa työpaikkavir-
roilla on uudistava vaikutus tuotantorakentee-
seen. Työpaikkavirtojen väheneminen johtaa
kulutuksen kasvuun taloudessa, koska tuotanto-
resursseja ei tällöin hukata yhtä paljon niiden
siirtämiseen toimipaikoista ja/tai toimialoilta
toiseen. Myös yrityskohtaisten investointien
määrä alenee työpaikkavirtojen vähentyessä.
Lisäksi työttömyys alenee työpaikkavirtojen su-
pistuessa, koska työttömyys on lähestymistavan
mukaan tuotantoresurssien siirtymisestä toimi-
aloilta ja toimipaikoista toiseen aiheutuva yh-
teiskunnallinen kustannus. Työpaikkavirtojen
väheneminen aiheuttaa kuitenkin pitkällä aika-
välillä merkittäviä hyvinvointitappioita, koska
talouden tuotantorakenteen uusiutuminen py-
sähtyy. Talouden tuottavuus heikkenee verrat-
tuna tilanteeseen, jossa taloudessa on työpaik-
kojen syntymistä ja häviämistä.

Uusimman teknologian omaksuminen ei
välttämättä vaadi uuden yrityksen tai toimipai-
kan perustamista. Cooperin, Haltiwangerin ja
Powerin (1999) lähestymistavassa mallinnetaan
tilannetta, jossa olemassa oleva yritys tai toimi-
paikka uudistaa teknologiaansa. Olemassa ole-
vassa yrityksessä teknologian omaksumisen
kustannukset riippuvat sopeuttamiskustannuk-
sista. Mallin mukaan taantumien aikana ei ole
aina välttämättä optimaalista omaksua uutta
teknologiaa olemassa olevissa yrityksissä. Jos
investointien kiinteät kustannukset ovat riittä-
vän suuria, niin investoinnit teknologian uudis-
tamiseen eivät välttämättä käyttäydy vastasyk-
lisesti, mikä on aiempien mallien keskeinen
ominaisuus.
Caballero ja Hammour (1996) ovat laajenta-

neet perusmalliaan normatiivisten kysymysten
tutkimista varten. Mallissa uusinta teknologiaa
omaksutaan työpaikkavirtojen välityksellä (ts.
hävittämällä vanhoja työpaikkoja). Keskeisenä
olettamuksena on se, että erilaisten uponneiden
kustannusten olemassaolo aiheuttaa sen, että
työpaikkojen syntyminen ja häviäminen ei ole
optimaalista yhteiskunnan hyvinvoinnin näkö-
kulmasta. Työpaikkojen häviäminen on taantu-
mien aikana liian voimakasta verrattuna yhteis-
kunnan hyvinvoinnin määrittämään optimiin.
Työpaikkojen syntyminen ja häviäminen ei ole
siten samanaikaista, jolloin talouteen syntyy
väistämättä työttömyyttä. Ongelma aiheutuu
siitä, että yritysten uponneet kustannukset ja
toisaalta työntekijöiden kantamat etsintäkustan-
nukset eivät ole mukana yhteiskunnan hyvin-
vointia maksimoitaessa, koska ao. kustannukset
ovat luonteeltaan yksityisiä. Sisäpiiriläisillä on
myös neuvotteluvoimaa, jolla he hankkivat
osan yhteiskunnan ylijäämästä itselleen. Tulok-
sena tästä on se, että taantumien aikana tapah-
tuu voimakasta nousua nimenomaan työpaikko-
jen häviämisessä, mutta työpaikkojen syntymi-
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sessä ei tapahdu vastaavaa nousua, jolloin taan-
tumien aikaan taloudessa joudutaan kärsimään
korkeasta työttömyydestä.
Davis ja Haltiwanger (1990; 1999b), Morten-

sen ja Pissarides (1994), Caballero ja Hammour
(1994, 1996) ottavat uusschumpeteriläisten
malliensa lähtökohdaksi sen, että työpaikkojen
häviäminen taloudessa on siinä mielessä hyö-
dyllistä, että tuloksena on tuotannon tehostu-
mista ja kehittyneemmän tuotantoteknologian
omaksumista. Uusimmassa työpaikkojen synty-
mistä ja häviämistä tarkastelevassa »uuskeyne-
siläisessä» kirjallisuudessa on sitä vastoin esi-
tetty näkemys, jonka mukaan työpaikkojen hä-
viäminen taantumien aikana ei ole välttämättä
optimaalista edes pitkän aikavälin talouskasvun
näkökulmasta.
Ramey ja Watson (1997) ovatkin mallinta-

neet yritysten ja työntekijöiden käyttäytymistä
dynaamisena vangin ongelmana. Lähestymista-
van keskeisimpänä tuloksena on se, että taantu-
mien aikana tapahtuu myös korkeasti tuottavien
yhteistyösuhteiden purkautumista, koska yritys
ei voi epäsymmetrisen informaation tähden saa-
da tietoa siitä, aiheutuuko työntekijöiden tuo-
toksen pieneneminen taantuman aikana työnte-
kijästä itsestään vai yleisen taloustilanteen heik-
kenemisestä. Taantumien aikana on siten vai-
keata ylläpitää yhteistoimintaa, joka olisi pe-
riaatteessa molempia osapuolia hyödyttävää pit-
källä aikavälillä.
Lisäksi Barlevy (1999) on esittänyt toisenlai-

sen mallin, jolla voidaan kritisoida näkemystä,
jonka mukaan työpaikkojen häviäminen on opti-
maalista yhteiskunnan näkökulmasta. Työpaik-
kavirtoja tarkastelevissa malleissa tehdään nimit-
täin implisiittinen olettamus, ettei pääomamark-
kinoilla esiinny lainkaan epätäydellisyyksiä.
Barlevy (1999) osoittaa sen, että epätäydellisten
pääomamarkkinoiden luonnehtimassa taloudessa
työpaikkojen häviäminen taantumien aikana ei

ole yhteiskunnan kannalta optimaalista. Laman
aikana saattaa tapahtua myös kaikkein tuotta-
vimpien työpaikkojen häviämistä ja resurssien
kohdentumista tehottomasti taloudessa10.

5. Lopputoteamuksia
Työpaikkavirtojen avulla on mahdollista hajot-
taa työllisyyden nettomuutos kahteen osaan.
Tämä antaa arvokasta tietoa työpanoksen so-
peuttamisesta toimipaikkatasolla. Kirjallisuu-
dessa on esitetty lukuisia empiirisiä säännönmu-
kaisuuksia työpaikkavirtojen rakenteesta ja ke-
hityksestä. Empiiristen tutkimusten ongelmana
on ollut kuitenkin se, että suurin osa niistä on
tehty aineistoilla, joissa on mukana ainoastaan
tehdasteollisuus. Länsimaissa suurin osa tuotan-
nosta tapahtuu nykyisin kuitenkin tehdasteolli-
suuden ulkopuolella, joten kirjallisuudessa esi-
tetyt empiiriset säännönmukaisuudet eivät anna
välttämättä kovin hyvää näkemystä työpaikka-
virtojen todellisesta rakenteesta ja kehityksestä.
Viime vuosina myös palvelualoja kattavien tut-
kimusten määrä on ollut nopeassa kasvussa11.

10 Suomen romahdusta 1990-luvun alussa luonnehti
myös ankara pankkikriisi ja luottolama, joten Barle-
vyn (1999) lähestymistapa voisi tarjota järkevän nä-
kökulman myös Suomen laman vaikutusten tarkaste-
luun. Caballero ja Hammour (2000) sisältää yksityis-
kohtaisen ja kriittisen arvion rakennemuutosta kan-
santalouden mikrotasolla käsittelevästä kirjallisuudes-
ta. Caballero ja Hammour (2000) korostavat sitä, että
syvillä talouskriiseillä (erityisesti kehitysmaissa ja
siirtymätalouksissa) on rakennemuutosta mikrotasol-
la hidastava vaikutus talouden elpyessä. Syynä tähän
on lähinnä se, että laman jälkeen on vaikeata saada
luottoa uusien tuotantoyksiköiden perustamiseen.
11 Ilmakunnaksen ja Malirannan (2000) tutkimus si-
sältää myös lukuisia palvelualoja. Acs ja Armington
(1999) ovat laajentaneet työpaikkavirtojen tarkaste-
lua Yhdysvalloissa palvelualojen suuntaan.
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Työpaikkavirtojen teoreettisessa mallintami-
sessa on esitetty kaksi vastakkaista perusnäke-
mystä. Uusschumpeteriläisessä näkemyksessä
korostetaan sitä, että työpaikkojen häviäminen
taantumien aikana on olennainen osa kansanta-
louden pitkän aikavälin kasvuprosessia. Taan-
tumien aikana tuotanto tehostuu heikoimmin
tuottavien toimintojen tuhoutuessa. Samalla ta-
loudessa omaksutaan uutta teknologiaa, joka
parantaa talouden kasvunäkymiä pitkällä aika-
välillä. Työpaikkavirroilla onkin uudistava vai-
kutus tuotantorakenteeseen. Uudemmassa teo-
reettisessa näkemyksessä, jota voidaan luon-
nehtia »uuskeynesiläiseksi», on painotettu puo-
lestaan sitä, että työpaikkavirtojen runsaus taan-
tumien aikana voi itse asiassa olla tehotonta.
Lähestymistavassa korostetaan työsopimusten
ongelmia ja pääomamarkkinoiden epätäydelli-
syyttä. Siten myös kaikkein tuottavimmat työ-
paikat voivat hävitä taantumien aikana.
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