Rekrytointitallin markkinakatsaus 3/2022,
toukokuu.
Rekrytointitallin markkinakatsaus on joka toinen kuukausi ilmestyvä katsaus, jossa käsitellään kotimaisia
työ- ja rekrytointimarkkinoita sekä niihin liittyviä tekijöitä aina maailmantalouden heilahteluista lähtien.
Markkinakatsaus ilmestyy aina myös uutiskirjeemme yhteydessä. Tilaa uutiskirje tästä.
•

Ukrainan sota ei näytä juurikaan vaikuttaneen yritysten rekrytointihalukkuuteen. Uusien avointen
työpaikkojen määrä on pysynyt tammikuusta lähtien ennätyskorkealla ja muutosta tähän ei ole
tapahtunut. Samoin työttömyysaste jatkaa laskuaan ja työllisyysaste pysyy ennätyslukemissa.

•

Talouskehitystä hyvin ennakoivat Euroalueen ostopäällikköindeksit pysyvät yhä verrattain korkealla.
Nyt koronarajoitteiden pitkälti poistuttua ja teollisuuden hintojen nousun sekä toimitusvaikeuksien
takia palvelualojen indeksit ovat pitkästä aikaa korkeammalla kuin teollisuuden.

•

Inflaatiohuolet kasvavat päivä päivältä. Tämä vastaavasti nostaa jatkossa rahoituksen hintaa.
Esimerkiksi rakennusprojekteissa kustannusten nousu yhdistettynä rahoituskustannusten kasvuun
oletettavasti rauhoittavat jo hyvän aikana lämpimänä käyneitä rakennusmarkkinoita.

•

Viimeisen vuoden aikana rekrytointi pelkällä ilmoitushaulla on monesti osoittautunut
riittämättömäksi ja siksi suorahaku tai ns. hybridihaku ovat olleet yhä merkittävämmässä roolissa
rekrytointimarkkinoilla.

•

Nostamme vuonna 2022 markkinakatsauksissamme eri aloja teemamaisesti esiin. Tässä katsauksessa
käsittelemme myynnin työmarkkinoita. Lisää myyntipuolen työmarkkinoista voit lukea täältä:
https://www.rekrytointitalli.fi/myynti

1. Maailmantalous
Maailmantaloutta värittää nyt useampi huoli kerrallaan. Kiinassa yhä jatkuvat aiheuttavat
maailmanlaajuisia toimitusketjuhäiriöitä. Samoin Ukrainan sota niin Euroopan tasolla energiahuolia ja
myös ruoantoimitusongelmia esim. Lähi-Idän alueelle, jonne Ukraina on perinteisesti ollut merkittävä
ruoantoimittaja.
Sekä pandemian aikana harjoitettu vahvasti elvyttävä rahapolitiikka kuin edellä mainitut hintoja nostavat
vaikeudet alkaa todella näkyä inflaatiossa. Yhdysvaltain keskuspankki on jo aloittanut koronnostot ja
Euro-alue seuraa perinteisesti hieman myöhemmin perässä.
Talouskehitystä hyvin ennakoivat Euroalueen ostopäällikköindeksit pysyvät yhä verrattain korkealla. Nyt
tosin koronarajoitteiden pitkälti poistuttua ja teollisuuden hintojen nousun sekä toimitusvaikeuksien
takia palvelualojen indeksit ovat pitkästä aikaa korkeammalla kuin teollisuuden.

*Yli 50 arvo kertoo odotusten kasvusta edelliskuukauteen nähden.

2. Suomen talous ja teollisuus
Ukrainan sota on laskenut välittömästi odotuksia Suomen talouskehityksestä. Kuluttajien luottamus on
laskenut merkittävästi sodan alettua. Se vaikuttaa sekä kulutuskäyttäytymiseen että myös esim.
työpaikan vaihtamishalukkuuteen. Kustannustason nousu mm. energian ja ruoan suhteen johtaa
vastaavasti palkankorotuspaineisiin.
Yritysten yleiseen luottamukseen Ukrainan sodalla ei ole ollut niin merkittävää vaikutusta – vaikkakin
tämä on kovin ala- ja yrityskohtaista. Useat yritykset ovat vetäytyneet jo Venäjän markkinoilta. Ennen
sotaa vienti Venäjälle vastasi n. 5% Suomen kokonaisviennistä. Tämä näkynee myös näiden yritysten
työvoiman kysynnässä.

Samoin kuin kuluttajilla niin yrityksillä materiaalikustannusten nousu sekä inflaation ajama
rahoituskustannusten nousu oletettavasti hillitsee investointihalukkuutta. Myös toimitusketjuhäiriöt
haittaavat monen yrityksen päivittäistä toimintaa.

3. Työllisyyslukujen kehittyminen
Verrattuna viime vuoden vastaaviin lukuihin työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt 80 800
henkilöllä (TEM, Työllisyykatsaus, maaliskuu 2022). Näistä kokoaikaisesti lomautettuja on 41 800
vähemmän kuin vuosi sitten, joten työmarkkinoiden dynamiikka on ennen muuta kohdistunut
lomautettujen määrän vähenemiseen suhteessa muihin työnhakijoihin.
Avointen työpaikkojen määrä valottaa tulevaisuuden työllisyysnäkymiä, joissa ollaan nyt palauduttu
pandemiaa edeltävään aikaan ja paljon sen ylikin. Maaliskuussa 2022 oltiin uusien avointen työpaikkojen
määrässä 35% korkeammalla tasolla kuin ennen pandemiaa (tammikuu 2020).
Työmarkkinoilla on viime puolen vuoden aikana käyty paljon keskustelua ”kohtaanto-ongelmasta”.
Kohtaanto-ongelmasta puhutaan silloin kun työnantajat ja työntekijät eivät ”kohtaa markkinoilla”.
Maantieteellinen sijainti, tarvittava osaamistaso tai muut rakenteelliset tekijät ovat perinteisesti olleet
aiheita, joiden yhteydessä puhutaan kohtaanto-ongelmasta. Se, mitä nyt koetaan esim. palvelualojen
markkinoilla ei ole välttämättä tällainen kohtaanto-ongelma, vaan työmarkkinoiden pandemian
jälkeiseen dynamiikkaan liittyvä kitkatyöttömyysongelma, joka purkautuu markkinoilla itsestään, mutta
näkyy vastaisuudessa mm. palkkatason nousuna, kun jo yleisen kustannustason nousun takia ihmisillä on
kannustin tutkia uusia palkkamahdollisuuksia.

Avointen työpaikkojen määrissä näkyy sekä kausivaihtelut että pandemian aiheuttamat muutokset sekä Q2/2021:sta
alkanut työmarkkinoiden avautuminen.

4. Rekrytointimarkkinat
Olemme keskittyneet katsauksissamme asiantuntija- ja johtotason rekrytointeihin. Loppukädessä
työllisyystilanteen kehittymisen ratkaisee yritysten investointihalukkuus. Esim. kuten
ostopäällikköindeksistä käy ilmi. Teollisuuden puolella odotukset ovat eri häiriöiden johdosta hieman
rauhoittuneet, mutta silti meillä on syy uskoa, että asiantuntija- ja johtotason rekrytointikysyntä pysyy
korkealla myös seuraavan 12-36 kuukauden tähtäimellä.
Suomen rekrytointimarkkinoilla silmiinpistävää on työllisyysasteen nousu, eli ihmisiä on tullut
työmarkkinoiden ulkopuolelta työmarkkinoille. ”Suuri Irtisanoutumisaallosta” eli Great Resignationista ei
siinä mielessä siis ole Suomessa samalla tavalla viitteitä kuin esim. Yhdysvalloissa tai Britanniassa, joissa
osa ihmisistä on (toistaiseksi) poistunut työmarkkinoilta. Sen sijaan työpaikkoja vaihdetaan nyt ahkerasti,
mikä näkemyksemme mukaan on ennemminkin tulkittavissa kitkatyöttömyydeksi kuin pitkäaikaiseksi
kohtaanto-ongelmaksi.
Kirjoitimme keväällä 2021 markkinakatsauksessamme:
“Nyt osaajien kysynnän kasvaessa on jo ilmassa merkkejä siitä, että suorahaku-tyyppiset rekrytoinnit tulevat
olemaan jälleen niskan päällä asiantuntijatason rekrytoinneissa. Tähän on työnantajien syytä varautua.”
Työvoiman kysyntä ei ainakaan ole tämän jälkeen laantunut, joten pysymme yhä samalla linjalla:
suorahaku / hybridihaku tulee olemaan isossa roolissa paikkoja täytettäessä myös vuonna 2022.
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