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työmarkkinoilla on samanaikaisesti sekä työn

hakijoita että avoimia työpaikkoja. Vaikka mo
lempia olisi määrällisesti yhtä paljon, osapuolet
eivät kohtaa välittömästi; etsintä vie aikaa ja
aiheuttaa kustannuksia. Mikäli osapuolten laa
dullisten ominaisuuksien yhteensovittamisessa
on ongelmia, etsintään käytettävä aika pitenee.
työpaikat ja työnetsijät voivat lisäksi sijaita
maantieteellisesti niin kaukana toisistaan, että
työpaikka jää täyttämättä ja työnetsijä ilman
työtä. kun markkinoilla on yhtä aikaa runsaas
ti vaikeasti täytettäviä työpaikkoja ja työttömiä
työnetsijöitä, puhutaan kohtaantoongelmasta.
kohtaantoongelma tarkoittaa avoimien työ
paikkojen vaatimusten ja työnhakijoiden osaa
misen tai osapuolten maantieteellisen sijainnin
heikkoa yhteensopivuutta.
1990luvun alun lama jätti vakavan työttö
myys ja pitkäaikaistyöttömyysongelman muo
dossa pitkän varjon suomalaisille työmarkki
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noille. Vuonna 1991 pitkäaikaistyöttömien
osuus kaikista työnhakijoista suomen työvoi
matoimistoissa oli reilu prosentti, kun vastaava
osuus vuonna 1995 oli 17 prosenttia. pitkäai
kaistyöttömyys alkoi vähetä vuonna 1996, mut
ta hyvin hitaasti. 1990luvun työmarkkinoilla
vallitsi voimakas epäsuhta työnetsijöiden ja
avoimien työpaikkojen määrissä: julkisen työn
välityksen kautta työtä etsiviä oli keskimäärin
liki 21kertainen määrä avoimiin työpaikkoihin
nähden. lamaa edeltänyt työnhakijaavoin työ
paikkasuhde saavutettiin uudelleen vasta
vuonna 2004. tälläkin hetkellä maassamme on
yli 52 600 pitkäaikaistyötöntä, kun tammikuus
sa 1991 heitä oli 3 200.
työmarkkinoilla, joilla on suhteessa run
saasti työnetsijöitä, työnantajilla on mahdolli
suus valita työntekijänsä suuresta hakijajoukos
ta, mikä usein tarkoittaa, että valituksi tulee jo
ennestään työllinen henkilö tai tuorein tiedoin
työmarkkinoille saapuva juuri opintonsa päät
tänyt nuori. työttömät, erityisesti pitkäaikais
työttömät, jäävät jonon viimeisiksi. laman
seurauksena työttömiksi jääneiden osaaminen
ja maantieteellinen sijainti eivät vastanneet
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1990luvun lopun työpaikkojen vaatimuksia ja
sijaintia. työmarkkinoita leimasi yhtä aikaa
sekä puutteellinen työn kysyntä että alkava
kohtaantoongelma.
Väitöskirjassani työmarkkinoiden toimintaa
mallitetaan tuotantofunktion avulla. työmark
kinoilla on käynnissä jatkuva tuotantoprosessi.
tuotantopanokset eli työvoimatoimistoihin re
kisteröityneet työnhakijat sekä niihin ilmoitetut
avoimet työpaikat muodostavat pareja, täytty
neitä työpaikkoja, jotka siis ovat prosessin tuo
tos. kyseinen työmarkkinoiden tuotantofunk
tio, eli kohtaantofunktio, on perinteisesti aja
teltu mustaksi laatikoksi, jonka sisältöön ja
muodostumisperiaatteisiin ei tarvitse tarkem
min kiinnittää huomiota. Väitöskirjani on osa
kirjallisuutta, joka pyrkii avaamaan työmarkki
noiden mustaa laatikkoa sekä työnhakijoiden
ja vakanssien moninaisuuden että alueellisten
työmarkkinoiden erityispiirteiden suhteen.
empiiristen tulosteni tulkinnat nojaavat pu
helinlinjamalliksi kutsuttuun teoreettiseen mal
liin, jonka lähtökohtana on ajatus, että työtä
etsivät työnhakijat soittavat työntekijöitä etsi
viin yrityksiin tietyllä intensiteetillä ja yritykset
vastaavat puheluihin tietyllä viiveellä. Mitä vä
hemmän on soittelevia työnhakijoita, sitä suu
rempi todennäköisyys yhdellä työnhakijalla on
saada työ. toisaalta mitä vähemmän on avoimia
työpaikkoja, sitä nopeammin yhteen avoimeen
paikkaan löytyy sopiva työntekijä. Mikäli kon
takti ei johda työpaikan täyttämiseen, molem
mat osapuolet jatkavat sopivan parin etsintää.
puhelinlinjamalli mahdollistaa kohtaantofunk
tion mustan laatikon avaamisen, koska malliin
voi sijoittaa työnhakijoiden ja työpaikkojen
ominaisuuksia, jotka vaikuttavat onnistuneiden
kohtaamisten syntyyn.
puhelinlinjamalli antaa myös teoreettisen
selityksen sille, miksi työpaikoilla ja työnhaki
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joilla on erilaisia painoja kohtaantofunktiossa.
Mikäli työnhakijat etsivät aktiivisemmin työ
paikkoja kuin heitä etsitään töihin, avoimilla
työpaikoilla on merkittävämpi rooli kohtaanto
funktiossa. jos taas työvoimaa etsitään työpaik
koihin aktiivisemmin kuin työnhakijat hakeu
tuvat niihin, työnhakijoilla on kohtaantofunk
tiossa tärkeämpi rooli. tämä selittää empiirisen
havainnon, jonka mukaan avoimilla työpaikoil
la on merkittävämpi rooli matalasuhdanteessa
ja työnhakijoilla korkeasuhdanteessa. etsintä
suhteet voivat erota myös työnhakijoiden tai
työpaikkojen ominaisuuksien perusteella: pit
käaikaistyötöntä etsitään työpaikkaa täyttä
mään eri intensiteetillä kuin opintonsa juuri
päättänyttä työmarkkinoille tulijaa. työntekijät
muilta alueilta saattavat myös muuttaa etsintä
suhteita paikallisilla työmarkkinoilla.
Väitöskirjani pyrkii valottamaan työnhaki
joiden ja paikallisten työmarkkinoiden ominai
suuksien sekä työnetsintäalueen laajentamisen
vaikutuksia työpaikkojen ja työnhakijoiden
kohtaamiseen. toinen keskeinen teema on koh
taannon tekninen tehokkuus: kuinka paljon
tietystä määrästä työnhakijoita ja avoimia työ
paikkoja muodostuu pareja, täyttyneitä työ
paikkoja. Väitöskirja koostuu neljästä erillises
tä artikkelista sekä makrotason kohtaantofunk
tion mikrotason perusteluja esittelevästä joh
dantoosuudesta. tutkimusaineisto on kuukau
sikohtainen työnvälitystilasto rekisteröityneistä
työnhakijoista sekä avoimista ja täyttyneistä
työpaikoista työvoimatoimistoittain1. työttö
mien lisäksi työnhakijoiden pääryhmiä työ
markkinaaseman mukaan ovat työvoiman ul
kopuolella olevat sekä työlliset työnhakijat.
tutkimuksen ajanjakso alkaa tammikuusta
1991 ja päättyy syyskuuhun 2004.
1

146 työvoimatoimistoa.
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normaalisti toimivilla työmarkkinoilla sekä
työnantajat että työnhakijat etsivät toisiaan ak
tiivisesti, ja uusi työnhakija lisää työpaikan täyt
tymisen todennäköisyyttä samoin kuin uusi
avoin työpaikka lisää työnhakijan työllistymi
sen todennäköisyyttä. työnhakijat vaikuttavat
lisäksi myös toisiinsa, koska uuden työnhakijan
ilmaantuminen markkinoille vähentää muiden
todennäköisyyttä työllistyä. samoin uusi avoin
työpaikka vähentää muiden työpaikkojen to
dennäköisyyttä saada hakemus sopivalta työn
hakijalta. tutkimustuloksissa näkyy kuitenkin
suomalaisten työmarkkinoiden poikkeukselli
nen tilanne 1990luvulla. työnhakijoita oli
markkinoilla niin paljon, että määrän kasvulla
oli vain pieni vaikutus työpaikkojen täyttymi
seen. etsintä oli siis painottunut työnhakijoi
den puolelle markkinoita, jolloin avoimista
työpaikoista tuli määräävä panos kohtaanto
funktiossa. Vuodesta 1995 eteenpäin tilanne
kuitenkin muuttui vähitellen kohti tyypillisem
min toimivia työmarkkinoita.
Väitöskirjan ensimmäinen artikkeli tarkas
telee alueiden välisiä riippuvuuksia kohtaanto
prosessissa. tulosten mukaan etsinnän ulotta
minen oman työssäkäyntialueen ulkopuolelle
naapurialueille ei edistä työmarkkinoiden toi
mintaa, vaan pikemminkin edelleen lisää tun
gosta naapurityömarkkinoilla. tämä vaikutus
on erityisen voimakas tiheästi asutuilla alueilla.
tulos ei siis tue työnhakijamäärien kasvattamis
ta tiheillä kaupunkialueilla, ainakaan työvoima
toimistoissa.
toinen artikkeli tutkii työnhakijoiden työ
markkinaaseman vaikutusta työllistyvyyteen ja
edelleen työmarkkinoiden toimintaan paikal
listasolla. tulosten mukaan pitkäaikaistyöttö
mien osuuden kasvu työnhakijoiden joukossa
heikentää työpaikkojen täyttymistä alueella ja
työvoiman ulkopuolisten työnhakijoiden osuu

den kasvu taas edistää työpaikkojen täyttymis
tä. työvoiman ulkopuoliset työnhakijat siis
työllistyvät avoimiin työpaikkoihin muita hel
pommin ja pitkäaikaistyöttömät kaikkein hei
koimmin. alle vuoden työttömänä olleiden ja
työllisten työnhakijoiden työllistyvyys on näi
den ääripäiden välillä2. pitkäaikaistyöttömien
työllistyvyys on niin heikkoa, että he eivät lisää
lainkaan työnhakijoiden panosta kohtaanto
funktiossa. toisaalta pitkäaikaistyöttömien
määrän kasvu ei kasvata työmarkkinoiden tun
gosta, koska he eivät heikennä muiden työnha
kijoiden työllistymismahdollisuuksia.
Väitöskirjan kolmannessa artikkelissa tar
kastellaan työnhakijoiden koulutusrakenteen ja
työpaikkojen vaatimusten kohtaamista asukas
tiheydeltään erilaisilla alueilla. sekä korkeasti
että matalasti koulutettujen työnhakijoiden
määrän kasvu edistää työpaikkojen täyttymistä,
lukuun ottamatta tiheimmin asuttuja alueita.
perustason ja korkeaasteen koulutuksen saa
neille on siis tarjontaan nähden enemmän ky
syntää kuin toisen asteen koulutuksen hankki
neille. tilanne tiheästi asutuilla alueilla kuiten
kin poikkeaa muista: vaikka matalasti koulutet
tujen osuus työnhakijoista niillä on matalampi
kuin muualla, on se kuitenkin liian korkea suh
teessa avoimien työpaikkojen vaatimuksiin.
tästä huolimatta työpaikat täyttyvät tehok
kaimmin tiheästi asutuilla alueilla. työnhakijoi
den koulutustasoa nostamalla työmarkkinoiden
kohtaantoa voitaisiin kuitenkin edelleen paran
taa tiheillä kaupunkialueilla.
neljäs artikkeli hyödyntää stokastista rinta
maanalyysia työvoimatoimistojen alueiden
On huomattava, että työvoimatoimistoihin rekisteröity
neet työlliset eivät edusta työllisten tyypillistä joukkoa, kos
ka suurin osa työpaikan vaihtoa suunnittelevista ei ilmoita
siitä työvoimatoimistoihin.
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välisten tehokkuuserojen ja niiden syiden sel
vittämisessä. tulosten mukaan työmarkkinoi
den kohtaanto on yleisesti heikentynyt vuodes
ta 1995 vuoteen 2004. työvoimatoimistojen
alueiden välillä on kuitenkin merkittäviä ja
ajassa pysyviä eroja siinä, kuinka tehokkaasti
työnhakijoista ja avoimista työpaikoista muo
dostuu pareja. jos kohtaantoprosessi toimisi
kaikilla alueilla yhtä tehokkaasti kuin tehok
kaimmalla alueella, täyttyneiden työpaikkojen
määrä kuukaudessa kasvaisi yli 10 prosentilla.
Vaikka merkittävä osa eroista selittyykin työn
hakijoiden ominaisuuksien ja työpaikkojen
vaatimusten kohtaamattomuudella, merkittävä
osa johtuu muista tekijöistä. työvoimatoimis
tojen toimintakulttuureissa lieneekin vaihtelua
esimerkiksi niiden suhteessa paikalliseen elin
keinoelämään, mikä vaikuttaa myös työpaikko
jen täyttymisen tehokkuuteen.
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tilanne maamme työmarkkinoilla on muut
tunut massatyöttömyydestä pulaksi työvoimas
ta, ainakin tietyissä tehtävissä. sopivaa työnte
kijää ei ole enää mahdollista valita laajasta ha
kijajoukosta, vaan työnhakijoilla on aiempaa
suurempi mahdollisuus valita itselleen mieluisa
työpaikka. aiemmin työnhakijoiden puolella
vallinnut tungos uhkaa siirtyä avoimien työ
paikkojen puolelle. tilanne asettaa haasteen
työnantajille: työpaikkojen houkuttelevuuteen
on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.
työvoimapulan ja kohtaantoongelmien oloissa
julkisen työvoimapalvelun koneiston on puo
lestaan suuntauduttava työttömyyden hoidon
sijasta työllisyyden edistämiseen. työvoimatoi
mistojen toimintaa työnvälittäjinä on mahdol
lista tehostaa resurssien vapautuessa massatyöt
tömyyden hoidosta. 

