
506

Artikkeleita – KAK 4/2000Kansantaloudellinen aikakauskirja – 96. vsk. – 4/2000

Työpaikka- ja työntekijävirtojen alueellinen rakenne
suomalaisilla työmarkkinoilla*

PETRI BÖCKERMAN
Tutkija
Palkansaajien tutkimuslaitos

MIKAMALIRANTA
Tutkija
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos/Tilastokeskus

1. Johdanto

Suomen talouden elpyminen 1990-luvun alun
syvästä lamasta on lisännyt tuntuvasti työllisyy-
den alue-eroja maassamme. Työllisyys on pa-
rantunut ripeästi Uudenmaan, Turun ja Oulun
työvoimapiireissä, mutta Itä- ja Pohjois-Suo-
messa työttömyys on pysynyt edelleen korkeal-
la tasolla (esim. Tervo 1998; Huovari 1999).
Alueellisesta näkökulmasta onkin tapahtunut

voimakas työmarkkinoiden kaksijakoistumi-
nen1.
Artikkelin tarkoitus on luonnehtia alueelli-

seen työllisyyteen vaikuttavia tekijöitä (työ-
paikkojen syntymistä ja häviämistä sekä työn-
tekijävirtoja) kattavalla toimipaikka-aineistolla.
Suomen työmarkkinoiden alueellisia piirteitä ja

* Hanketta on rahoittanut Kunnallisalan Kehittämis-
säätiö. Tutkimus on samalla osa myös Helsingin
Kauppakorkeakoulun ja Tilastokeskuksen yhteistä
projektia: »Työvoiman kysyntä ja palkanmuodostus
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja klustereissa»,
jonka on rahoittanut Suomen Akatemia. Kiitämme
Jaakko Pehkosta hyödyllisistä kommenteista.

1 Böckerman (2000) tarjoaa tuoreen koosteen työ-
markkinoita alueellisesta näkökulmasta tarkastele-
viin empiirisiin tutkimuksiin. Myös Talousneuvoston
(2000) raportissa eritellään suomalaisia työmarkki-
noita alueellisesta näkökulmasta. OECD (2000) sisäl-
tää työttömyyden alue-erojen tarkastelua teollisuus-
maissa. Suomessa työttömyyden alue-erojen laajuus
on lähellä eurooppalaista keskiarvoa. Euroopan mais-
ta työttömyyden alue-erot ovat suurimpia Saksassa,
Italiassa ja Belgiassa.
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kehitystä tarkastelevat aiemmat empiiriset tut-
kimukset perustuvat karkeaan aggregaattiai-
neistoon, jolloin ei ole mahdollista kuvata ja
eritellä tarkemmin työllisyyden nettomuutok-
seen vaikuttavia rakenteellisia taustatekijöitä2.
Myös muissa maissa on tehty varsin vähän työ-
markkinoiden alueellista tutkimusta lähtien liik-
keelle työpaikkojen syntymisestä ja häviämises-
tä sekä työntekijävirroista. Andersson (1999) on
tosin tarkastellut aihetta Ruotsin aineistolla. Tu-
losten mukaan Ruotsissa työpaikkojen syntymi-
sessä ja häviämisessä ei ole kovinkaan merkit-
täviä alue-eroja. Suomen tilanne on kuitenkin
toisenlainen, koska työttömyyden alue-erojen
kasvu on ollut 1990-luvulla voimakasta Suo-
messa verrattuna Ruotsissa toteutuneeseen ke-
hitykseen.
Artikkelissa hyödynnetään kattavaa toimi-

paikka-aineistoa vuosilta 1987–1996. Kyseinen
aineisto on luotu kokoamalla henkilötietoja
työssäkäyntitilastosta sekä toimipaikkatietoja
yritysrekisterin toimipaikkatiedostoista. Työs-
säkäyntitilastosta saadun tiedon perusteella voi-
daan mitata työpaikkojen ja työntekijöiden vir-
toja3. Yritysrekisterilähteestä on puolestaan saa-
tu toimipaikan sijaintitieto, jota tarvitaan alueit-
taisia työpaikka- ja työntekijävirtoja tutkittaes-
sa (Ilmakunnas ja Maliranta 2000). Aluejakona
käytetään maakuntia (NUTS3). Tutkimusai-

neisto on hyvin kattava kansainvälisestikin kat-
soen. Aineiston toimialoja ovat teollisuus, ra-
kentaminen sekä pääosa palvelualoista. Ulko-
puolelle jäävät maa- ja metsätalous, julkinen
sektori, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset
palvelut sekä luonnollisesti ne toiminnot, joiden
toimiala on tuntematon4.
Artikkeli jakaantuu kolmeen pääosaan. En-

simmäisessä osassa luonnehditaan työpaikkojen
syntymisen ja häviämisen alueellisia piirteitä
Suomen maakunnissa. Toisessa osassa tarkas-
tellaan työntekijävirtoja. Artikkeli päättyy yh-
teenvetoon.

2. Työpaikkavirtojen tarkastelua
2.1. Syntyminen
Työpaikkojen syntymisaste on ollut vuosina
1988–1996 korkein Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-
Pohjanmaan, Lapin ja Uudenmaan maakunnis-
sa5 (Taulukko 1). Pohjois-Pohjanmaan korkeita
lukuja selittää lähinnä Oulun seudun menestys
työpaikkojen luomisessa. Ahvenanmaalla, Päi-
jät-Hämeessä, ja Kymenlaaksossa on puoles-
taan ollut alhaisin työpaikkojen syntymisaste
vuosina 1988–1996. Käytetty toimipaikka-ai-
neisto ei anna tukea usein esitetylle näkemyk-
selle, jonka mukaan Itä- ja Pohjois-Suomessa

2 Romppanen (1974) on varhainen suomalaistutki-
mus, jossa tarkastellaan työpaikkojen syntymistä ja
häviämistä myös alueellisesta näkökulmasta.
3 Tutkimuksissa tarkastellaan työpaikka- ja työnteki-
jävirtojen asteita prosentteina (esim. Davis, Halti-
wanger ja Schuh 1996; Ilmakunnas ja Maliranta
2000). Työpaikka- ja työntekijävirrat suhteutetaan
työllisten määrään siten, että vuoden t virta jaetaan
vuosien t ja t–1 työllisten keskiarvolla annetulla tar-
kastelutasolla (ts. maakunnittain ja vuosittain). Las-
ketut työpaikkavirtojen asteet voivat periaatteessa
vaihdella välillä 0–200 %.

4 Osa toimipaikoista putoaa pois linkitsemisproses-
sin aikana. Nämä toimipaikat kattavat tyypillisesti
noin 20 prosenttia toimialan koko henkilökunnasta,
mutta joillakin toimialoilla huomattavasti vähem-
män. Aggregaattitasolla tämä aineisto antaa hyvin sa-
manlaisen kuvan työllisyyden nettomuutoksista esi-
merkiksi kansantalouden tilinpitotietojen kanssa (Il-
makunnas ja Maliranta 2000).
5 Böckerman ja Maliranta (2000) sisältää yksityis-
kohtaisen tarkastelun.
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työpaikkojen syntymisaste olisi keskimäärin al-
haisemmalla tasolla kuin Etelä-Suomessa.
Työpaikkojen syntymisasteen alue-eroissa ei

ole havaittavissa jatkuvaa kasvua vuosina
1988–1996. Alue-erojen alhaisin taso saavutet-
tiin keskihajonnalla mitaten 1990-luvun alun la-
massa, koska työpaikkojen syntymisaste aleni
suhteellisen tasaisesti laman aikana kaikissa
maakunnissa.

2.2. Häviäminen

Työpaikkojen häviämisaste on ollut vuosina
1988–1996 korkein Lapissa ja matalin Ahven-
maalla. Häviämisasteessa ei ole kuitenkaan sel-
keää tasoeroa Itä- ja Pohjois-Suomen sekä toi-
saalta Etelä-Suomen välillä.
Laman aikana häviämisaste nousi kaikissa

maakunnissa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Taulukko 1. Työpaikka- ja työntekijävirtojen keskiarvoja vuosilta 1988–1996 maakunnittain (Böckerman ja
Maliranta 2000).

JC JD JR EJR WIF WIFU WOF WOFU WF CF
Uusimaa 15.59 17.24 32.83 27.71 29.42 2.62 31.08 4.44 60.50 27.67
Varsinais-Suomi 15.43 16.94 32.37 26.68 27.03 3.67 28.54 5.55 55.57 23.20
Satakunta 13.71 16.05 29.76 24.31 23.84 3.77 26.18 5.54 50.03 20.27
Häme 14.65 16.39 31.04 25.02 25.28 3.37 27.02 5.36 52.30 21.26
Pirkanmaa 15.34 17.26 32.60 27.49 25.91 3.80 27.83 5.40 53.75 21.14
Päijät-Häme 13.39 16.49 29.88 24.06 24.50 3.63 27.60 5.49 52.10 22.22
Kymenlaakso 13.37 15.55 28.91 24.09 23.69 3.52 25.87 4.90 49.57 20.65
Etelä-Karjala 15.20 17.26 32.46 26.92 25.08 3.68 27.14 5.17 52.23 19.77
Etelä-Savo 14.56 18.13 32.68 27.56 24.44 4.16 28.01 5.57 52.44 19.76
Pohjois-Savo 14.95 17.72 32.67 26.80 27.22 4.02 29.99 5.45 57.21 24.54
Pohjois-Karjala 13.77 17.13 30.89 26.06 24.05 4.44 27.41 5.78 51.45 20.56
Keski-Suomi 14.44 16.86 31.30 25.78 25.27 4.09 27.69 5.58 52.96 21.67
Etelä-Pohjanmaa 16.30 18.42 34.71 27.49 26.16 4.71 28.28 5.84 54.45 19.73
Vaasan rannikkoseutu 15.20 17.65 32.84 27.52 25.16 3.08 27.62 4.12 52.78 19.93
Keski-Pohjanmaa 13.56 17.70 31.26 25.34 24.40 4.11 28.55 5.45 52.95 21.69
Pohjois-Pohjanmaa 17.06 17.43 34.49 27.41 28.46 4.70 28.83 5.83 57.30 22.81
Kainuu 13.74 16.77 30.51 24.01 23.40 4.58 26.43 6.11 49.83 19.32
Lappi 15.70 18.71 34.41 28.35 26.64 5.02 29.65 6.98 56.29 21.89
Itä-Uusimaa 13.57 15.59 29.16 24.53 24.21 2.81 26.23 4.31 50.44 21.28
Ahvenanmaa 10.53 10.73 21.25 17.03 21.69 2.65 21.89 3.11 43.57 22.32
»JC» = työpaikkojen syntymisaste (työpaikkojen muutos työvoimaa lisänneillä toimipaikoilla suhteessa työ-
voimaan), »JD» = työpaikkojen häviämisaste (työpaikkojen (absoluuttinen) muutos työvoimaa vähentäneillä
toimipaikoilla suhteessa työvoimaan), »JR» = työpaikkojen vaihtuvuusaste (JR = JC + JD), »EJR» = työpaik-
kojen ylimääräinen vaihtuvuusaste (JR–|NET|, jossa NET = JC–JD), »WIF» = työntekijöiden palkkaamisaste
(toimipaikoille tulleiden uusien työntekijöiden määrä suhteessa työvoimaan), »WIFU» = työntekijöiden si-
säänvirtausaste työttömyydestä, »WOF» = työntekijöiden irtisano(utu)misaste (toimipaikoilta lähteneiden
työntekijöiden määrä suhteessa työvoimaan), »WOFU» = työntekijöiden ulosvirtausaste työttömyyteen, »WF»
= työntekijöiden vaihtuvuusaste (WF = WOF + WIF) ja »CF» = kirnuamisaste (työntekijöiden ylimääräinen
vaihtuvuusaste eli CF = WF–JR).
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Häviämisasteen huippu saavutettiin Manner-
Suomen maakunnissa joko vuonna 1991 tai
vuonna 1992. Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Ete-
lä-Suomen välillä ei ollut tässä suhteessa eroja.
Työpaikkojen häviämisaste oli 1990-luvun la-
man aikana korkein Itä- ja Pohjois-Suomen
maakunnissa. Lähes kolmasosa Kainuun työ-
paikoista hävisi vuonna 1991. Matalin työpaik-
kojen häviämisaste laman pohjassa oli sitä vas-
toin Itä-Uudenmaan maakunnassa.
Työpaikkojen häviämisasteella arvioituna

alue-erot olivat suurimpia 1990-luvun syvän la-
man aikana vuonna 1991. Alue-erojen laajuus
maakuntien välillä keskihajonnalla mitattuna
kaksinkertaistui vuodesta 1990 vuoteen 1991.
Tulokset osoittavatkin sen, että ankaran laman
aikana työpaikkojen syntyminen supistui kaik-

kialla maassa, mutta työpaikkojen häviäminen
oli aiempaa keskittyneempää alueellisesta näkö-
kulmasta.
Uudenmaan elpyminen 1990-luvun syvästä

lamasta on ollut vakaata sekä työpaikkojen syn-
tymisasteella että työllisyyden nettomuutosas-
teella mitaten (Kuvio 1). Kainuussa on sitä vas-
toin ollut 1990-luvulla »kaksoislama» tarkastel-
taessa työpaikkojen syntymistä (Kuvio 2).

2.3. Työpaikkojen vaihtuvuus
Työpaikkojen vaihtuvuudella arvioituna alue-
erot olivat pienimpiä 1990-luvun syvän laman
aikana. Työpaikkojen vaihtuvuus on ollut suu-
rinta Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaal-
la ja Lapissa. Tulosten mukaan työpaikkojen

Kuvio 1. Uusimaa (JC=työpaikkojen syntymisaste, JD=työpaikkojen häviämisaste sekä työllisyyden nettomuu-
tosaste NET = JC–JD).
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vaihtuvuus ei ole ollut vastasyklistä vuosina
1988–1996 myöskään maakunnittain tarkastel-
len6.

2.4. Työpaikkojen ylimääräinen vaihtuvuus
Vuosina 1988–1996 työpaikkojen ylimääräinen
vaihtuvuus (ts. työpaikkojen samanaikainen
syntyminen ja häviäminen maakunnassa) on
ollut pienintä Ahvenanmaalla, Kainuussa ja
Päijät-Hämeessä. Suhdannekehityksen osalta ei
voida tehdä yksikäsitteisiä johtopäätöksiä. Eräis-
sä maakunnissa (esim. Keski-Suomi) työpaik-
kojen ylimääräinen vaihtuvuus supistui laman

aikana, mutta toisissa maakunnissa (esim. Kai-
nuu) työpaikkojen ylimääräinen vaihtuvuus
puolestaan kasvoi tuntuvasti laman aikana.

3. Työntekijävirtojen tarkastelua
3.1. Sisäänvirtaus
Työntekijöiden sisäänvirtaus mittaa työntekijöi-
den palkkaamista toimipaikkoihin. Alhaisin
työntekijöiden sisäänvirtausaste on ollut Kai-
nuussa ja Ahvenanmaalla, korkein puolestaan
Pohjois-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. Si-
säänvirtaus supistui kaikissa maakunnissa la-
man aikana.
Työntekijöiden sisäänvirtaus toimipaikkoihin

voidaan jakaa osiin lähteen perusteella. Tulos-

Kuvio 2. Kainuu

6 Ilmakunnas ja Maliranta (2000) raportoivat vastaa-
van tuloksen toimialoittaisessa tarkastelussa.
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ten mukaan sisäänvirtausaste työttömyydestä on
suurimmillaan Itä- ja Pohjois-Suomen korkean
työttömyyden alueilla. Havaintoa voidaan selit-
tää sillä, että Itä- ja Pohjois-Suomea luonnehtii
toistuvaistyöttömyys, jossa työttömille kertyy
useampia työttömyysjaksoja. Selityksenä on ak-
tiivinen työvoimapolitiikka, joka katkoo pitkit-
tyviä työttömyysjaksoja Itä- ja Pohjois-Suomen
maakunnissa.

3.2. Ulosvirtaus
Työntekijöiden ulosvirtaus mittaa työntekijöi-
den irtisano(utu)mista toimipaikoista. Alhaisin
työntekijöiden ulosvirtausaste on ollut vuosina
1988–1996 Kainuussa, Ahvenanmaalla, Ky-
menlaaksossa ja Satakunnassa. Korkein työnte-

kijöiden ulosvirtaus toimipaikoista on ollut puo-
lestaan Uudenmaan, Pohjois-Savon ja Lapin
maakunnissa.
Uudellamaalla tapahtui ulosvirtauksen kas-

vua toimipaikoista vuosina 1988–1989, mutta
1990-luvun ankaran laman aikana irtisano(utu)-
misasteessa ei ole havaittavissa lainkaan nousua
(Kuvio 3). Työttömyyden nousua Uudellamaal-
la selittääkin työntekijöiden palkkaamisen vä-
heneminen laman aikana7. Kainuussa työttö-
myyden kasvua 1990-luvulla selittää sitä vas-
toin sekä työntekijöiden sisäänvirtauksen vähe-
neminen toimipaikkoihin että työntekijöiden

Kuvio 3. Uusimaa (WIF=työntekijöiden sisäänvirtausaste, WOF=työntekijöiden ulosvirtausaste sekä työlli-
syyden nettomuutosaste NET = WIF–WOF).

7 Ilmakunnaksen ja Malirannan (2000) tulosten mu-
kaan laman aikana sopeutuminen tapahtui toimipai-
koissa ensisijaisesti rekrytointeja vähentämällä.
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ulosvirtauksen kasvu toimipaikoista (Kuvio 4).
Maakunnan kehityksen näkökulmasta rekry-
tointien väheneminen on »helpompi» tapa so-
peuttaa työpanosta toimipaikkatasolla kuin irti-
sanomisasteen nousu taantumassa.

3.3. Työntekijöiden vaihtuvuus
Työntekijöiden vaihtuvuus on ollut vuosina
1988–1996 korkein Uudenmaan maakunnassa.
Matalin työntekijöiden vaihtuvuus on ollut sitä
vastoin Itä-Uudellamaalla, Kainuussa ja Sata-
kunnassa. Tulosten mukaan työntekijöiden
vaihtuvuus on ollut selkeän myötäsyklistä vuo-
sina 1988–1996. Havaintoa voidaan selittää sil-
lä, että talouskasvun ollessa voimakasta tarjolla
on paljon avoimia vakansseja, jolloin työnteki-

jöillä on kannustin vaihtaa työpaikkaa vapaaeh-
toisin perustein.

3.4. Kirnuaminen
Kirnuamisaste on Uudenmaan maakunnassa
huomattavasti korkeammalla tasolla kuin Suo-
men muissa maakunnissa. Kansantalouden ra-
kennemuutos onkin poikkeuksellisen voimakas-
ta Uudellamaalla, jossa on samalla Manner-
Suomen alhaisin työttömyysaste.
Kirnuamisasteen korkeutta Uudellamaalla

selittävät alueen työntekijöiden korkea koulu-
tustaso, tuotantorakenteen monipuolisuus ja
alueellisten työmarkkinoiden laajuus, jotka hel-
pottavat työmarkkinoilla tapahtuvaa resurssien
allokoitumista. Myös muuttoliikkeellä saattaa

Kuvio 4. Kainuu
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olla resurssien allokoitumista Uudellamaalla
parantava vaikutus, koska suurin osa tulomuut-
tajista on nuoria ja korkeasti koulutettuja8.
Matalimmillaan kirnuamisaste on Kainuussa,

jossa on korkein työttömyysaste Suomen maa-
kunnista. Syvän laman aikana kirnuamisastees-
sa tapahtui laskua kaikissa maakunnissa (Ku-
vio 5). Lisäksi useimmissa maakunnissa kir-
nuamisaste näyttäisi jääneen pysyvästi 1980-lu-
vun loppua alhaisemmalle tasolle. Syynä tähän
on se, että laman jäljiltä korkealla pysytellyt
työttömyys on vähentänyt työntekijöiden va-
paaehtoista vaihtuvuutta toimipaikkatasolla.

Tulokset tukevatkin näkemystä, jonka mu-
kaan Kainuun korkean työttömyyden taustalla
on se, että maakunnassa ei tapahdu riittävästi
rakennemuutosta, joka »uudistaisi» alueen tuo-
tantorakennetta. Ilmakunnaksen, Malirannan ja
Vainiomäen (1999) tulosten mukaan kirnuamis-
asteen kasvu parantaa tuottavuutta toimipaikka-
tasolla vakioitaessa muita tekijöitä (kuten työn-
tekijöiden koulutusta ja senioriteettia). Alueti-
linpidon lukujen mukaan Uudellamaalla työn
tuottavuus on korkeammalla tasolla kuin muu-
alla maassa. Malirannan (1997) tulosten mu-
kaan Uudenmaan alueella tuottavuus on kor-
keampi myös vakioitaessa muita vaikuttavia te-
kijöitä. Kirnuamisaste tarjoaa siten yhden mie-
lenkiintoisen selityksen Uudenmaan korkealle
tuottavuudelle.

Kuvio 5. Kirnuamisaste Uudenmaan (CF1) ja Kainuun (CF2) maakunnissa vuosina 1988–1996.

8 Böckermanin ja Piekkolan (2000) tulosten mukaan
kirnuamisaste on alhaisempi heikoimmin koulutetuil-
la ja ikääntyneillä.
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4. Loppupäätelmiä

Käytetty toimipaikka-aineisto ei anna tukea
usein esitetylle näkemykselle, jonka mukaan
Itä- ja Pohjois-Suomessa työpaikkojen synty-
misaste olisi keskimäärin alhaisemmalla tasolla
kuin Etelä-Suomessa. Työpaikkojen vaihtuvuus
ei ole ollut myöskään vastasyklistä tarkastel-
taessa maakuntien kehitystä vuosina 1988–
1996. Havainto ei ole sopusoinnussa teoreettis-
ten mallien kanssa, joiden mukaan taantuman
aikana tapahtuu voimakasta nousua nimen-
omaan työpaikkojen häviämisasteessa. Suomen
1990-luvun alun laman aikana myös työpaikko-
jen syntymisaste supistui kaikissa maakunnissa.
Tämä kuvastaa laman poikkeuksellista syvyyttä.
Vuosien 1991–1993 voimakasta kasvua maa-

kuntien välisissä työttömyyden alue-eroissa
voidaan selittää työpaikkojen häviämisasteen
alue-erojen kasvulla. Työpaikkojen häviämisas-
te saavutti laman aikana korkeimman tasonsa
Itä- ja Pohjois-Suomessa. Vuonna 1991 Kai-
nuun työpaikoista hävisi lähes kolmasosa. Työ-
paikkojen syntymisasteen alue-erojen laajuus
sitä vastoin pieneni 1990-luvun lamassa, koska
työpaikkojen syntymisaste supistui suhteellisen
tasaisesti kaikissa maakunnissa.
Syvässä lamassa tapahtuneessa työpanoksen

sopeuttamisessa on eroja maakuntien välillä.
Kainuussa työttömyyden kasvua 1990-luvulla
selittää sekä työntekijöiden palkkaamisen vähe-
neminen että työntekijöiden irtisanomisten
yleistyminen. Uudenmaalla työntekijöiden ulos-
virtaus toimipaikoista kasvoi vuosina 1988 –
1989. Laman aikana irtisano(utu)misasteessa ei
ole havaittavissa lainkaan nousua. Uudenmaan
työttömyyden kasvua selittääkin yksinomaan
rekrytointien väheneminen. Työntekijöiden
ulosvirtauksen kasvu toimipaikoista on alueen
elinvoimaisuuden näkökulmasta ongelmalli-
sempaa kuin palkkaamisasteen aleneminen.

Kansantalouden rakennemuutos on kirnua-
misasteella tarkastellen erityisen voimakasta
Uudellamaalla, jossa on samalla Manner-Suo-
men alhaisin työttömyysaste. Matalimmillaan
kirnuamisaste on puolestaan Kainuussa, jossa
on korkein työttömyysaste kaikista Suomen
maakunnista. Työpaikka- ja työntekijävirtojen
tarkastelu antaakin tukea näkemykselle, jonka
mukaan Kainuun korkea työttömyys selittyy
riittämättömällä rakennemuutoksella.
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