Rekrytointitallin markkinakatsaus 2/2022,
Maaliskuu. Teema: Ukrainan sodan
vaikutukset työmarkkinoihin
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.
•

Venäjän aloitti helmikuussa laajan hyökkäyksen Ukrainaan. Lännessä niin valtiot, yritykset kuin
ihmiset reagoivat yhtenäisesti ja voimakkaasti Venäjän toimintaan sekä poliittisesti, suorilla
avustuksilla Ukrainalle, että talouspakotteilla Venäjälle.

•

Tässä vaiheessa on aikaista sanoa, mikä on minkäkin rajoituksen ja toiminnan vaikutuksen suuruus
tai ajallinen vaikutus, mutta pyrimme tässä markkinakatsauksessa avaamaan, mitkä tekijät ovat
muutoksessa ja olennaisia, kun tarkastellaan Suomen työmarkkinoiden tulevaisuutta.

Mikä oli tilanne ennen sotaa ja mikä tulee muuttumaan?

Viime vuoden jälkipuoliskolla ja alkuvuonna 2022 Suomen työmarkkinat olivat hurjassa vireessä.
Työllisyysprosentti nousi ennätyslukemiin ja avoimia työpaikkoja oli liki 70 % enemmän kuin kaksi vuotta
aiemmin (jolloin pandemian vaikutukset eivät olleet vielä alkaneet). Niin teollisuuden tilaukset,
kuluttajien luottamus kuin ostopäällikköindeksit osoittivat vahvaa kasvua.
Nyt, kaksi viikkoa sodan alkamisesta, olemme tilanteessa, jossa luotettavia lukuja markkinoilta ei ole vielä
saatavilla ja arvio sodan kestosta on täysin hämärän peitossa, joten käsittelemme tässä
markkinakatsauksessa niitä tekijöitä, joilla on vaikutus työmarkkinoihin. Jaamme tekijät kolmeen:
kuluttajat, yritykset (investoinnit, finanssimarkkinat, ulkomaankauppa), makroympäristö.
1. Kuluttajat

•

Kuluttajien luottamus on yksi konkreettisimmista asioista, joihin sodalla on suora vaikutus. Mikäli
se laskee, niin myös halukkuus / rohkeus vaihtaa työpaikkaa laskee.

•

Jo aiemmin kovassa nousuvauhdissa olleet energia ja ruoan hinta tulevat aiheuttamaan
palkankorotuspainetta. Myös yleisesti inflaation ei odoteta ihan heti laskevan (ks. kohta
makroympäristö).

2. Yritykset

•

Samoin kuin kuluttajien niin myös yritysten rohkeus tehdä investointeja voidaan olettaa laskevan.
Investoinneiksi lasketaan niin aineelliset kuin henkiset investoinnit, joten ainakin keskipitkällä
aikavälillä avointen työpaikkojen määrän oletetaan kääntyvän laskuun.

•

Rahoituksen hankkiminen: vielä on epäselvää, kuinka rahoitusmarkkinat reagoivat uusiin
investointeihin, mutta oletamme, että rahoituksen hankkiminen vaikeutuu tai siitä joutuu
maksamaan kovemman hinnan, mitkä myös osaltaan vähentävät investointeja.

•

Venäjän ja venäläisyritysten kanssa käytävä kauppa tulee rajoitusten myötä vähenemään. Tällä
hetkellä vienti Venäjälle vastaa n. 5 % Suomen kokonaisviennistä. Kaupan häiriintyminen
vaikuttaa suoraan vain osaan yrityksistä, mutta välillisesti merkittävästi isompaan määrään. Tämä
näkyy myös näiden yritysten työvoiman kysynnässä.

•

Raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat ovat kovassa nousussa, mikä vaikuttaa monien
yritysten kannattavuuteen. Pidemmällä aikavälillä raaka-aineketjujen häiriintymisen ja
kauppapakotteiden seurauksena on pelättävissä myös komponenttipulan pahenemista
maailmanmarkkinoilla.

3. Makroympäristö

•

Makroympäristö on hitaammin työmarkkinoihin vaikuttavaa, mutta vaikutus vastaavasti on laaja.

•

Makrotalouden suhteen etenkin inflaatio-odotukset, talouskasvu ja rahoitusmarkkinoiden
toiminta ovat olennaisessa osassa.

•

Viime aikojen suhteellisen korkeat inflaatio-odotukset eivät näillä näkymin tule vaimenemaan,
sillä sota osuu vahvasti energian ja ruoan hintaan. Viimeisen vuoden aikana länsimaissa noussut
inflaatio on tulkittu kertaluontoiseksi ja osittain haihtuvaksi, mutta nyt on noussut riski, että
inflaatio ns. kulkee koko talouden läpi ja pahimmillaan muodostaa inflaatiokierteen.

•

Euroalueen lääke inflaatioon on ennen muuta keskuspankin ohjauskorkopolitiikassa. Vastaavasti
pelko talouskasvun kääntymisestä rajoittaa keskuspankin haluja nostaa vahvasti korkoa.
Keskusteluihin on taas noussut pelko stagflaatiosta eli samanaikaisesta taloustaantumasta ja
korkeasta inflaatiosta.

•

Koronakriisissä EKP reagoi vahvasti vakauttamalla rahoitusmarkkinoita mm. pankkien kautta.
Nytkin on odotettavissa, että rahoitusmarkkinat pysyvät suhteellisen vakaana, mutta esim. EKP:n
pandemiassa alkanut velkakirjojen osto-ohjelma tulee todennäköisesti loppumaan odotettua
aiemmin.
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