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1. Suhdannekyselyaineistojen
hyödyistä

Työpaikkojen syntymistä ja häviämistä käsit-
televää tutkimusta on tehty Suomessa runsaasti
viime vuosina. Tämän on mahdollistanut aiem-
paa parempi mikrotason aineistojen saatavuus.
Työpaikkavirtoja on laskettu teollisuustilaston,
yritysrekisterin ja työssäkäyntitilaston rekiste-
riaineistoista. On kuitenkin olemassa myös val-
miita tietoja työpaikkojen muutoksista esitet-
tynä hieman samaan tapaan kuin työpaikkavir-
tatutkimuksessa. Nämä perustuvat yrityksille
tehtyihin kyselyihin, joissa esitetään kvalitatii-
visia kysymyksiä mm. työntekijöiden lukumää-
rän kehityksestä. Näistä tunnetuin Suomessa
on TT:n suhdannebarometri (TT 2001), mut-
ta samantapaisia tietoja on mm. Suomen Yrit-
täjien ja KTM:n pk-yritysbarometrissa (KTM
ja SY 2001). Suhdannekyselyiden yhteys työ-
paikkavirtoihin näyttää jääneen vähäiselle huo-
miolle kansainvälisessäkin tutkimuksessa, sillä
ainoa löytämäni tutkimus, jossa tätä käsitellään
on Schuh ja Triest (1998).

Työpaikkavirrat määritellään seuraavasti
(ks. Davis ja Haltiwanger 1999, Ilmakunnas ja

Maliranta 2000a,b). Työpaikkojen syntymisas-
te JC (job creation rate) on työpaikkojen lisäys
kasvavissa yrityksissä (tai toimipaikoissa) suh-
teutettuna näiden yritysten henkilökunnan
määrään. Viimeksimainittu on yleensä kahden
periodin työvoiman keskiarvo. JC voidaan
myös ajatella yritysten työpaikkaosuuksilla pai-
notetuksi summaksi positiivisista yritystason
työpaikkojen muutosprosenteista. Vastaavasti
työpaikkojen häviämisaste JD (job destruction
rate) on itseisarvo työpaikkojen määrän muu-
toksesta supistuvissa yrityksissä (tai toimipai-
koissa) suhteutettuna niiden henkilökunnan
määrään. Tämä voidaan käsittää painotetuksi
summaksi yritystason negatiivisten muutospro-
senttien itseisarvoista. Näiden erotuksena saa-
daan työpaikkojen suhteellinen nettomuutos,
NET = JC – JD ja niiden summana työpaikko-
jen vaihtuvuusaste tai uudelleenallokaation
aste JR = JC + JD (job reallocation rate). Se
mittaa työpaikkojen samanaikaista syntymistä
ja häviämistä. Ylimääräisen uudelleenallokaa-
tion aste taas on EJR = JR – |NET| (excess job
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reallocation rate). Se mittaa sitä työpaikkojen
uudelleenallokaatiota yritysten välillä, mitä ei
tarvittaisi tietyn suuruisen työpaikkojen netto-
muutoksen aikaansaamiseksi.

Suhdannebarometrityyppiset kyselyt sisäl-
tävät tiedon siitä, kuinka suuri osa vastaajista
on lisännyt henkilökuntaansa ja kuinka suuri
osa on sitä vähentänyt. Tyypillisesti nämä vas-
taukset on vielä painotettu henkilöstömäärillä.
Siten R (”raise”), niiden yritysten (painotettu)
osuus, jotka ovat lisänneet henkilökuntaansa,
kertoo itse asiassa sen miten suuri osa teolli-
suuden työvoimasta on niissä yrityksissä, jois-
sa on tapahtunut työpaikkojen syntymistä, ts.
joissa JC on nollasta poikkeava. Vastaavasti F
(”fall”), niiden yritysten (painotettu) osuus, jot-
ka ovat vähentäneet henkilökuntaansa, kertoo
sen miten suuri osa työvoimasta on niissä yri-
tyksissä, joissa on tapahtunut työpaikkojen
häviämistä, ts. joissa JD on nollasta poikkea-
va. 1 – R – F on taas niiden yritysten (paino-
tettu) osuus, jotka vastaavat, että työvoiman
määrässä ei ole tapahtunut muutosta. Edelli-
sen mukaisesti tämä voidaan tulkita ko. yritys-
ten työvoimaosuudeksi. Näiden avulla voidaan
laskea ns. saldoluku B = R – F (”balance”),
joka voidaan rinnastaa nettomuutokseen. Pe-
riaatteessa voidaan myös laskea eräänlaiset uu-
delleenallokaation ja ylimääräisen uudelleenal-
lokaation mittarit, R + F ja R + F – |B|.

Suhdannebarometrityyppisen tiedon käyt-
tö työpaikkavirtalukujen rinnalla voisi olla hyö-
dyllistä monestakin syystä. Ensinnäkin tietoja
voidaan käyttää tarkistettaessa, että mikrotason
aineistoa käsiteltäessä tehdyt erilaiset ratkaisut
mm. aineiston rajauksista eivät ole vaikuttaneet
liikaa aineiston laatuun. Toiseksi, barometritie-
toja on saatavilla neljännesvuosittain, joten ne
mahdollistavat työpaikkavirtojen tarkastelun
tiheämmällä aikajänteellä kuin vuositason re-

kisteriaineistoilla. Kolmanneksi, barometritie-
toja on saatavilla huomattavasti lyhyemmällä
viipeellä kuin rekisteriaineistoja, joista varsinai-
set työpaikkavirrat lasketaan. Neljänneksi, ba-
rometriaineistot sisältävät myös tietoja työpaik-
kojen määrän ennakoidusta kehityksestä.

2. Työpaikkavirrat TT:n
barometriaineiston valossa

TT:n suhdannebarometrissa on seuraavia hen-
kilökuntaa koskevia kysymyksiä1: 1. Kuinka
suuri on yrityksen henkilökunnan määrä vuot-
ta aikaisempaan verrattuna? 2. Kuinka suuri on
yrityksen henkilökunnan määrä verrattuna
määrään 3 kk sitten? 3. Kuinka suuren henki-
lökunnan määrän odotetaan olevan 3 kk:n ku-
luttua nykyiseen verrattuna? Kaikissa tapauk-
sissa kvalitatiivisina vastausvaihtoehtoina ovat
”suurempi”, ”pienempi” ja ”ei muutosta”. Täs-
sä käsitellään näistä kysymyksistä ensimmäis-
tä, sillä se on parhaiten vertailukelpoinen mui-
hin työpaikkavirtalukuihin, jotka on laskettu
vuosiaineistosta. Lisäksi rajoitutaan teollisuu-
teen. Barometrilukuja vuosilta 1981–2000 ver-
rataan teollisuuden työpaikkavirtoihin, jotka
on laskettu teollisuustilaston toimipaikka-ai-
neistosta vuosille 1981–1997, yritysrekisterin
toimipaikka-aineistosta vuosille 1989–1998
sekä työssäkäyntitilaston yksilöaineistosta vuo-
sille 1988–1997. TT:n barometriluvut ovat nel-

1 Barometrissa on kysymyksiä myös tuotannosta, varastois-
ta, viennistä jne., joten periaatteessa niiden avulla voidaan
tutkia myös esimerkiksi tuotannon nettomuutoksen kom-
ponointia bruttovirtoihin, samanaikaiseen ”tuotannon syn-
tymiseen” joissakin yrityksissä ja ”tuotannon häviämiseen”
toisissa yrityksissä. Nämä voidaan tietenkin laskea rekiste-
riaineistoistakin, kuten alan tutkimuksessa on jonkin ver-
ran tehtykin.
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jännesvuosittaisia2, joten niistä on laskettava
vuositason luvut. Periaatteessa voidaan ajatel-
la (ainakin) kahta vaihtoehtoa: joko otetaan
keskiarvo neljännesvuosiluvuista tai käytetään
vuoden viimeisen neljänneksen lukuja. Ensim-
mäinen vaihtoehto vastaa teollisuustilaston ja
yritysrekisterin käytäntöä raportoida työvoi-
man määrä vuoden keskimääräisenä työnteki-
jämääränä. Jälkimmäinen taas vastaa paremmin
työssäkäyntitilastoa, jossa työntekijöiden yhteys
toimipaikkoihin on määritelty vuoden lopun
tilanteen mukaan. Tässä käytetään ensimmäis-
tä vaihtoehtoa.

Työpaikkavirtalukujen ja barometrilukujen
välillä voi olla eroa useista eri syistä. Ensinnä-
kin, kuten jo edellä on todettu, ne kertovat
hieman eri asian, työpaikkojen muutoksen vs.
työvoimaosuuden. Toiseksi, barometrin vastaa-
jat antavat kvalitatiivisen vastauksen, joka pe-
rustuu tavanomaiseen prosenttimuutokseen
eikä lukuun, jossa muutos olisi suhteutettu
kahden periodin keskiarvoon kuten työpaik-
kavirtaluvuissa. Työpaikkojen E prosenttimuu-
tos on ΔEt/Et–1, kun taas työpaikkavirroissa
käytetään kaavaa ΔEt/((Et + Et–1)/2) = ΔEt/
((ΔEt + 2Et–1)/2) = (ΔEt/Et–1)/(1 + (ΔEt/Et–1)/2),
joten viimeksi mainittu on pienempi kuin ta-
vanomainen prosenttimuutos, kun E kasvaa, ja
itseisarvoltaan suurempi, kun E alenee. Kol-
manneksi, barometrikyselyissä on ns. indiffe-
renssi-intervalli, joka on määritelty tapauksek-
si ”ei muutosta”. TT:n kyselyssä tämä on mää-
ritelty siten, että ”kasvaa” tarkoittaa yli 2 %:n
kasvua ja ”vähenee” yli 2 %:n vähennystä. In-
differenssi-intervalli on siten [–c,c] = [–0,02,

0,02]. Sen sijaan työpaikkavirtalaskelmissa pie-
netkin positiiviset tai negatiiviset muutokset on
otettu huomioon. Neljänneksi barometrikyse-
lyn vastaukset koskevat yrityksiä, joskin suu-
rempien yritysten osalta vastaukset voivat kos-
kea toimipaikkoja tai tuotannonaloja (TT
2001). Sen sijaan tässä käytettävät työpaikka-
virtaluvut koskevat toimipaikkoja. Periaattees-
sa yritystason työpaikkavirrat ovat pienempiä
kuin toimipaikkatason, sillä edellisissä ei tule
otetuksi huomioon työpaikkojen muutosten
heterogeenisuutta saman yrityksen eri toimi-
paikkojen välillä. Toisaalta yritysaineistossa
fuusiot yms. yritysrakenteen muutokset aiheut-
tavat suuria näennäisiä työpaikkavirtoja. Siten
yritys- ja toimipaikkatason työpaikkavirrat ei-
vät välttämättä eroa kovin paljon toisistaan.
Lopuksi, työpaikkavirrat on laskettu rekisteri-
aineistoista, kun taas barometri on kysely, jon-
ka kattavuus on pienempi, esim. vuonna 2001
noin 550 yritystä, joiden henkilökunnan mää-
rä on yhteensä yli 200 000 (TT 2001). Teolli-
suuden työvoimasta barometrikysely kattaa
kuitenkin suurimman osan.

Kuviossa 1 on esitetty työpaikkojen synty-
misaste teollisuudessa kolmesta eri rekisteriai-
neistosta laskettuna (asteikko oikealla) sekä R-
luvun vuosikeskiarvo suhdannebarometrista
(asteikko vasemmalla), kuviossa 2 työpaikko-
jen häviämisaste rekisteriaineistoista sekä F-lu-
vun vuosikeskiarvo barometriaineistosta, ku-
viossa 3 työpaikkojen nettomuutos ja baromet-
rin saldolukujen vuosikeskiarvo, ja kuviossa 4
vastaavat EJR-luvut3. Lyhenne ”is” viittaa teol-
lisuustilastoon (Industrial Statistics), ”br” yri-
tysrekisteriin (Business Register) ja ”es” työs-
säkäyntitilastoon (Employment Statistics).

2 Kyselyn ajankohta oli aiemmin vuosineljänneksen loppu,
mutta 1995/4 alkaen vuosineljänneksen alku. Vuositason
keskiarvolukuihin tällä ei todennäköisesti ole paljoakaan
vaikutusta.

3 Lähde: työpaikkavirtaluvut: Ilmakunnas ja Maliranta
(2001); barometriluvut: ETLAn tietokanta.
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Kuviosta 1 nähdään, että suhdannebarometrin
R-luvun suhdannekäänteet vastaavat suhteelli-
sen hyvin työpaikkojen syntymisasteen kääntei-
tä. Yksi poikkeus on se, että työssäkäyntitilas-
ton ja yritysrekisterin aineistoissa JC:n alin pis-
te ajoittuu vuoteen 1991, kun taas teollisuusti-
laston aineistossa vuoteen 1993 ja barometrin
R-luvussa vuoteen 1992. Jos käytettäisiin baro-
metriaineistosta vuoden viimeisen neljännek-
sen lukuja, käänne olisi niissä vuonna 1991.
1980-luvun alkupuolella barometrin R-luvun ja
JCis-lukujen kehitys on saman suuntainen, jos-
kin käännepisteiden ajoituksessa on hieman
eroa. Kaiken kaikkiaan teollisuustilastosta las-
kettujen lukujen suhdannevaihtelu on pienem-
pää kuin muiden sarjojen. Kaikista kuvioista
havaitaan selvästi, että työssäkäyntitilaston ai-
neistossa työpaikkojen syntymis- ja häviämis-
asteet ovat liian suuria vuosina 1988–90, mi-

hin on aiemminkin kiinnitetty huomiota (Ilma-
kunnas ja Maliranta 2000b, 2001).

Kuvion 2 mukaan työpaikkojen häviämisas-
teen ja barometrin F-luvun vaihtelu on varsin
samankaltaista. Jälleen 1990-luvun alun laman
ajoitus on eri sarjoissa hieman erilainen. Kun
JDes-luvuissa suurin työpaikkojen häviämisas-
te ajoittuu vuoteen 1991, muissa aineistoissa se
on vuonna 1992. Vuoden viimeisen neljännek-
sen tiedon käyttö barometrista siirtäisi käänne-
pisteen vuoteen 1991. 1980-luvun kehitys on
barometrin ja teollisuustilaston perusteella hie-
man erilainen. Tämä voi johtua siitä, että suh-
dannebarometrin kysymys yrityksen henkilös-
töstä koski aiemmin työntekijöiden lukumäärää,
mutta vuodesta 1989 alkaen henkilökunnan
määrää. Yritysten työvoiman rakenne on voinut
muuttua siten, että työntekijöiden määrä on vä-
hentynyt enemmän kuin toimihenkilöiden.

Kuvio 1: Työpaikkojen syntymisaste
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Kuvio 2: Työpaikkojen häviämisaste

Barometrin saldoluvun ja työpaikkojen muu-
tosten nettolukujen vaihtelu on myös varsin
samanlaista (kuvio 3), samoin kuin EJR-luku-
jen ja barometrista lasketun mittarin R + F –
|B| (kuvio 4). Pienet erot suhdannekäänteissä
ovat samankaltaisia kuin edellä. Barometrilu-
kujen mukaan F-luku on voimakkaasti vasta-
syklinen, kun taas R-luku on heikommin myö-
täsyklinen. Tämän seurauksena työpaikkojen
uudelleenallokoinnin mittari R + F on selvästi
vastasyklinen (ei näytetty kuvioissa), mikä näyt-
täisi tukevan alan teoreettisessa kirjallisuudes-
sa esitettyjä hypoteeseja. Muut aineistot anta-
vat kuitenkin tässä suhteessa ristiriitaisia tulok-
sia Suomen osalta (ks. Ilmakunnas ja Maliran-
ta 2000b, 2001). Jos kuitenkin käytetään uu-
delleenallokaation mittarina ylimääräistä uu-
delleenallokaatiota, barometriaineistosta las-
kettu tunnusluku R + F – |B| on selvästi myö-

täsyklinen (kuvio 4), ts. näin mitattuna uudel-
leenallokaatio väheni laman aikana. Tämä on
sopusoinnussa rekisteriaineistoilla saatujen tu-
losten kanssa.

Syvimmän laman aikana barometrilukujen
suhdannevaihtelu on ollut voimakkaampaa
kuin työpaikkavirtojen. Tämä on sopusoinnus-
sa sen kanssa, että barometriluvut kuvaavat
työpaikkaosuuksia. Aiemman tutkimuksen
mukaan (Ilmakunnas ja Maliranta 2000a, 2001)
sekä työpaikkojen syntymis- että häviämisas-
teen suhdannevaihtelussa kasvavien tai supis-
tuvien yksiköiden työvoimaosuudet muuttuvat
selvästi enemmän kuin niiden kasvu- tai supis-
tumisprosentit.

Mielenkiintoinen havainto on, että baro-
metrilukujen perusteella työpaikkojen syntymi-
sessä näyttäisi tapahtuneen selvä aleneminen ja
häviämisessä kasvu vuonna 1999, mutta vuon-
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Kuvio 4: Työpaikkojen ylimääräinen uudelleenallokaatio

Kuvio 3: Työpaikkojen nettomuutos
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na 2000 työpaikkoja on jälleen hävinnyt vä-
hemmän ja syntynyt enemmän. Ylimääräinen
uudelleenallokaatio ei ole kuitenkaan juurikaan
muuttunut, vaan ilmiö on liittynyt nimen-
omaan työpaikkojen määrän nettomuutokseen.
Nähtäväksi jää, miten tämä vaihtelu jatkossa
näkyy rekisteriaineistoissa.

3. Barometrilukujen
kvantifioinnista

Usein barometriaineistosta saatuja aggregaat-
tilukuja on pyritty kvantifioimaan, jotta saatai-
siin selville prosenttimuutos tutkituissa muut-
tujissa. Näin on tehty erityisesti testattaessa
odotettuja muutoksia koskevien vastausten ra-
tionaalisuutta tai käytettäessä odotuksia kuvaa-
via muuttujia ekonometrisissa malleissa (esim.
Pesaran 1987, Ilmakunnas 1989, Pehkonen
1992). Sen sijaan kun barometriaineistoa käy-
tetään ennustamisessa, ei muuttujia tyypillisesti
kvantifioida, vaan niitä käytetään sellaisenaan
tai niistä voidaan ottaa erilaisia transformaa-
tioita (esim. Öller 1990, Rahiala ja Teräsvirta
1993, Kauppi, Lassila ja Teräsvirta 1996). Työ-
paikkavirtoja tutkittaessa olisi hyödyllistä saa-
da arvioiduksi barometrivastausten sisältämä
tieto työpaikkavirtojen asteista.

Kvantifioinnissa on periaatteessa kaksi
vaihtoehtoa. Ns. todennäköisyysmenetelmässä
oletetaan, että vastaukset noudattavat jotakin
tiettyä jakaumaa, yleisimmin tasajakaumaa,
normaalijakaumaa tai logistista jakaumaa. Ku-
nakin vuonna on kaksi havaintoa, R- ja F-lu-
vut, joiden avulla voidaan laskea jakauman
odotusarvo ja varianssi, jos indifferenssi-inter-
valli tunnetaan tai voidaan arvioida. Kun käy-
tetään normaalijakaumaa, odotusarvo on μ =
c(f + r)/(f–r) ja keskihajonta σ = 2c/(r–f), mis-
sä r = Φ–1(1–R), f = Φ–1(F) ja Φ–1 on kääntei-

nen kumulatiivinen standardinormaalijakauma
(esim. Pesaran, 1987). Toinen mahdollisuus on
regressiomenetelmä, jossa todellista sarjaa se-
litetään barometrin saldoluvulla ja vakiolla.
Mallin sovite on kvantifioitu sarja. Menetelmää
voidaan soveltaa myös siten, että saldoluvun
sijasta käytetään R- ja F-luvuja erikseen.

Kvantifiointia koskeva tutkimus on keskit-
tynyt arvioimaan jakauman odotusarvoa, mikä
tässä sovelluksessa vastaa työpaikkojen netto-
muutosten odotusarvoa kunakin vuonna. Työ-
paikkavirtatutkimuksessa ollaan kuitenkin
kiinnostuneita erikseen työpaikkojen bruttoli-
säyksen ja bruttovähennyksen arvoista. Ei ole
aivan ilmeistä, miten kvantifiointi tulisi tässä
tapauksessa tehdä. Todennäköisyysmenetel-
mässä voitaisiin ajatella, että kun on ensin las-
kettu em. tavalla jakauman odotusarvo ja kes-
kihajonta, niin kvantifioitu arvo työpaikkojen
syntymisasteelle olisi sellaisen katkaistun jakau-
man odotusarvo, joka on N(μ,σ2) katkaistuna
vasemmalta indifferenssikohdasta c (tai vaih-
toehtoisesti nollan kohdalta). Tämän katkais-
tun jakauman odotusarvo on μ+ = μ+σφ(α)/
(1–Φ (α)), missä φ on standardinormaalijakau-
man tiheysfunktio ja Φ kertymäfunktio ja α =
(c–μ)/σ (esim. Greene 2000). Kvantifioitu arvo
JC:lle olisi siten μ+. Vastaavasti työpaikkojen
häviämisasteen kvantifioitu arvo olisi itseisar-
vo sellaisen katkaistun jakauman odotusarvos-
ta, joka on N(μ,σ2) katkaistuna oikealta koh-
dasta –c (tai vaihtoehtoisesti nollan kohdalta).
Tämän katkaistun jakauman odotusarvo on μ–

= μ – σφ(β)/Φ (β), missä β = (–c–μ)/σ, joten
kvantifioitu arvo JD:lle olisi |μ–|. Ongelma on
kuitenkin, että näin saatujen kvantifioitujen JC-
ja JD-lukujen erotuksena saatava arvio netto-
muutoksesta ei ole sama kuin suoraan kvanti-
fioitu NET-luku, ts. μ+ – |μ–| ≠ μ, joten netto-
muutokselle on kaksi vaihtoehtoista arvoa.
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Empiiriset kokeilut TT:n aineistolla osoittivat
joka tapauksessa, että kaikkien kvantifioitujen
lukujen suhdannevaihtelut olivat selvästi lie-
vempiä kuin työpaikkavirtalukujen. Kvanti-
fiointi ei toimi hyvin, kun työpaikkavirtojen as-
teet ovat suuria.

Toinen ongelma kvantifioinnissa on, että
”kasvaa” ja ”vähenee” vastaukset käyttäytyvät
jossakin määrin epäsymmetrisesti verrattuna
rekisteriaineistoista laskettuihin työpaikkojen
syntymis- ja häviämisasteisiin. Tätä voidaan
havainnollistaa seuraavalla yksinkertaisella las-
kelmalla. Kuviossa 1 R-lukujen keskiarvo vuo-
sina 1989–98 on 28,0 %, JCbr-lukujen keski-
arvo on 9,4 % ja näiden keskiarvojen suhde on
3,0. Kuviossa 2 taas F-lukujen keskiarvo on
48,6 % ja JDbr-lukujen 11,8 %, joten niiden
suhde on 4,1. Kyseessä voi olla vastaajien eri-
lainen mielikuva positiivisista ja negatiivisista
muutoksista4. Toinen mahdollisuus on se, että
työpaikkojen lisäykset ja vähennykset ovat ai-
dosti epäsymmetrisiä. Kun työpaikkoja häviää,
supistuvissa yrityksissä voi olla paljon työvoi-
maa, mutta pienet keskimääräiset vähennys-
prosentit, kun taas työpaikkojen syntymisessä
kasvuprosentit voivat olla suuria, mutta työvoi-
maosuus pieni. Rekisteriaineistot eivät kuiten-
kaan tue tätä hypoteesia.

Regressiomenetelmä saattaisi soveltua pa-
remmin barometriaineiston kvantifiointiin.
Ongelmana on kuitenkin se, että aikasarjat ovat
varsin lyhyitä. Näyttääkin siltä, että baromet-
riaineiston tietoja voidaan käyttää lähinnä mit-
taamaan ja ennakoimaan työpaikkavirtojen
suhdannevaihtelua. Sen sijaan niiden avulla on

vaikea arvioida suoraan työpaikkavirtojen as-
teen suuruutta. Suhdannekäänteiden arvioin-
nissa olisi mahdollista transformoida R- ja F-
lukuja esimerkiksi muotoon ln(R/(1–R)) ja
ln(F/(1–F)) tai ln(R/(1–R–F)) ja ln(F/(1–R–F))
(ks. Öller 1990). Kokeilut TT:n aineistolla
osoittivat kuitenkin, että ainakin silmämääräi-
sesti transformoimattomat barometriluvut
näyttävät seuraavan paremmin todellisia työ-
paikkavirtasarjoja.

4. Johtopäätökset

Edellä on esitetty vertailu rekisteriaineistoista
lasketuista työpaikkavirroista ja TT:n suhdan-
nebarometrin yritysten henkilökunnan kehitys-
tä koskevista arvioista. Se osoittaa, että eri ai-
neistot antavat suhteellisen samankaltaisen ku-
van työvoiman suhdannevaihteluista 1990-lu-
vulla. Tämä lisää luottamusta siihen, että las-
kettaessa työpaikkavirtoja mikroaineistojen
pohjalta ei ole tehty sellaisia ratkaisuja, jotka
olisivat oleellisesti huonontaneet lukujen luo-
tettavuutta. Samankaltainen kehitys eri aineis-
toissa osoittaa myös, että barometrin tuloksia
voidaan hyödyntää ajantasalla olevan tiedon
saamiseksi työpaikkavirtojen suhdannekään-
teistä ennen kuin rekisteriaineistot valmistuvat.
Sen sijaan barometri soveltunee huonommin
tarkkojen arvioiden tekemiseen työpaikkavir-
tojen asteista. "
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