
 
 
Rekrytointitallin markkinakatsaus 3/2021, Toukokuu 
 
 

• Rekrytointimarkkinoilla on nähtävillä merkkejä siitä, että yrityksissä patoutunut rekrytointipaine on 
alkanut vihdoin purkautua. Taustalla tässä on mm. koronarokotusten eteneminen. Odotamme etenkin 
syksystä tulevan vauhdikasta rekrytointien aikaa. 
 

• Viimeisen kuluneen vuoden aikana rekrytointi pelkällä ilmoitushaulla on ollut monessa roolissa toimiva 
lähestymistapa. Osaajien kysynnän kasvaessa suorahaku, eli headhunt, tulee olemaan entistä 
käytetympi menetelmä. 

 
• Syksyllä alkanut positiivinen vire työllisyyskehityksessä niin Suomessa kuin olennaisimmilla kauppa-

kumppaneilla käytännössä pysähtynyt vuoden alkukuukausina. Avointen työpaikkojen määrä sen si-
jaan enteilee parempaa kehitystä. 
 

• Talouskehitystä suhteellisen hyvin ennakoivat Euroalueen ostopäällikköindeksit ovat nousussa sitten 
edellisen markkinakatsauksemme: aiemmin 48,1, nyt 53,7. Etenkin teollisuuden ostopäällikköindeksi 
(63,4) on koko pandemian ajan ollut varsin korkea, mutta nyt jo kaikkien aikojen ennätyslukemissa. 
Tämä on vientiteollisuudesta riippuvaiselle Suomelle positiivinen asia. 

 
 

1. Maailmantalous 
 

Maailmantalouden toipumisvaihe pysähtyi koronapandemian uuden aallon myötä vuodenvaihteessa, 
mutta rokotusten eteneminen kehittyneissä maissa on nostanut talouskasvun odotukset korkealle. 
 
Euroalueen ostopäällikköindeksi antaa tietoa tulevaisuuden näkymistä yritystasolla. Etenkin palvelualoilla 
huoli Covid-19 leviämisestä ja rajoitustoimenpiteistä on näkynyt verrattain vahvana, teollisuuden indeksit 
sen sijaan ovat ennätyskorkealla. Vielä tammikuussa puhuttiin nopeasti saapuvasta kaksoistaantumasta, 
joka teknisesti alustavien tietojen mukaan tulikin (Q4/2020 ja Q1/2021 edellisestä kvartaalista laskeva BKT), 
mutta nyt odotukset keskittyvät siihen, kuinka iso talouskasvu on tulossa. Tätä kautta myös huoli inflaation 
nousemisesta on pitkästä aikaa noussut tapetille. 
 

 
*Yli 50 arvo kertoo odotusten kasvusta edelliskuukauteen nähden. 



 
 

2. Suomen talous 
 
Suomea pidetään ns. jälkisyklisenä taloutena, eli talousshokit vaikuttavat Suomeen myöhemmin kuin vaik-
kapa Länsi-Euroopan maihin. Tässä talouskriisissä on kuitenkin poikkeavaa se, että joillekin aloille shokki 
osui käytännössä samaan aikaan (esim. ravintolat laitettiin käytännössä helmi-maaliskuussa koko Eu-
roopassa kiinni), mutta jotkin alat ovat ilmeisesti enemmän kiinni normaalissa jälkisyklisessä taloudessa.  
 
Suomi on selvinnyt suhteellisen pienin vaurioin muihin länsimaihin verrattuna. Viime vuoden BKT supistui 
2,8% verrattuna vuoteen 2019, mitä voidaan pitää verrokkimaihin oikein hyvänä suorituksena. Rajoitusten 
poistuminen ja kotitalouksien kertyneet säästöt ennakoivat myös Suomessa etenkin palvelualojen tilanteen 
merkittävää paranemista. 
 
Yhä jatkuvat massiiviset valtioiden tukipaketit ja keskuspankkien tukiostot ovat nostaneet luottamusta 
etenkin teollisuudessa, mikä on hyvä merkki Suomen vientiteollisuusvetoiselle kansantaloudelle.  
 
 

3. Työllisyyslukujen kehittyminen 
 
Verrattuna viime vuoden vastaaviin lukuihin työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut 22 500 hen-
kilöllä 331 500 henkilöön nyt (4.5.2021, TEM, Työllisyykatsaus, maaliskuu 2021). Tähän lukuun sisältyy 
62.700 kokoaikaisesti lomautettua henkilöä. Huomioitavaa, että myös työllisyys nousi yli 20 000 henkilöllä 
(Tilastokeskus, työvoimatutkimus 4.5.2021), eli ns. työvoiman tarjonta on kasvanut yli 40 000 henkilöllä. 
 
Lomautettujen määrä on hieman noussut, tammikuussa määrä oli 58.000 ihmistä, mutta tulleiden 
maaliskuun tilastojen valossa lukema on 62.700. Viime vuoden keväällä luku oli pahimmillaan 178.000. 
Avointen työpaikkojen määrä puolestaan valottaa tulevaisuuden työllisyysnäkymiä, näissä ollaan palau-
tumaassa pandemiaa edeltävään aikaan. 
 

 
Avointen työpaikkojen määrissä näkyy sekä kausivaihtelut että pandemian aiheuttama lasku. 



 
 
 
 
 

4. Rekrytointimarkkinat 
 
Olemme keskittyneet katsauksissamme asiantuntijatason (asiantuntijat, esihenkilöt, toimihenkilöt) rekry-
tointeihin. Loppukädessä asiantuntijatason työllisyystilanteen kehittymisen ratkaisee yritysten investointi-
halukkuus. Esim.  kuten ostopäällikköindeksistä käy ilmi. Edellisessä markkinakatsauksessa (maaliskuu 
2021) ennakoimme, että etenkin teollisuuden rekrytoinnit käynnistyvät toden teolla 2021.  
 
Rokotukset ovat Suomessa edenneet ja odotukset talouskasvusta ovat korkealla. Näin ollen odotuksemme 
rekrytointien käynnistymisestä ovat yhä sekä perusteltuja että jo nyt havaittavissa työnantajien aktivoi-
tumisena pääsiäisen 2021 jälkeen. Odotamme etenkin syksystä 2021 vauhdikasta rekrytointien aikaa:  
 

1) Liiketoimintarajoitukset oletettavasti poistuneet Suomessa myös palvelualoilla, 
2) Oletettu vahva talouskasvu 
3) Patoutunut kysyntä, joka johtunut mm. varovaisuudesta ja ihan etäperehdyttämisen vaikeud-

esta. 
 
 
Kirjoitimme viime katsauksessamme:  
 
“Olemme aikaisemmissa markkinakatsauksissa arvioineet, että asiantuntijatason rekrytoinneissa ilmoi-
tushakuun perustuva rekrytointi tulee painottumaan verrattuna suorahaku-tyyppiseen rekrytointiin, jossa po-
tentiaalisiin hakijoihin otetaan suoraan yhteyttä. Näin on myös käynyt. Alkuvuoden talouskehitys valottaa, 
kuinka kauan tilanne pysyy tällaisena.” 
 
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. 
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