
 
 
Rekrytointitallin markkinakatsaus 4/2021, Heinäkuu 
 
 

• Rekrytointimarkkinat alkoivat avautua toden teolla Q2/2021. Odotamme varsinkin syksystä tulevan 
vauhdikasta rekrytointien aikaa. 

 
• Avointen työpaikkojen määrä kasvanut merkittävästi viime vuodesta, mutta on jopa 20% korkeampi 

kuin 2019 vastaavaan aikaan.  
 

• Talouskehitystä suhteellisen hyvin ennakoivat Euroalueen ostopäällikköindeksit ovat ennätyslukemis-
saan.  Teollisuuden ostopäällikköindeksi (62,4) on koko pandemian ajan ollut varsin korkea, mutta nyt 
lisäksi palvelualojen korkeat odotukset ovat nostaneet yhdistelmäindeksin 15 vuoden huippulukemiin.  
 

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

 
1. Maailmantalous 

 
Euroalueen ostopäällikköindeksi antaa tietoa tulevaisuuden näkymistä yritystasolla. Etenkin palvelualoilla 
huoli Covid-19 leviämisestä ja rajoitustoimenpiteistä on näkynyt verrattain vahvana, mutta nyt tilanne on 
viime kuukausina kääntynyt erittäin positiivisiin odotuksiin. Teollisuuden indeksit sen sijaan ovat olleet en-
nätyskorkealla viime syksystä lähtien. Vielä alkuvuodesta puhuttiin nopeasti saapuvasta kaksoistaan-
tumasta, mutta nyt odotukset keskittyvät siihen, kuinka iso talouskasvu on tulossa. Tätä kautta myös huoli 
inflaation nousemisesta on 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. Alkuvuosi (Q1/2021) on ollut hitaan toipumisen aikaa, mutta loppuvuoden 
kasvuluvuista odotetaan korkeita. 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 vähentynyt 131 500 hen-
kilöllä (TEM, Työllisyykatsaus, toukokuu 2021). Tähän lukuun lasketaan sisältyy myös lomautetut, joita on 
117 000  vähemmän kuin vuosi sitten. 
 
Avointen työpaikkojen määrä puolestaan valottaa tulevaisuuden työllisyysnäkymiä, näissä ollaan palau-
tumassa pandemiaa edeltävään aikaan. Itse asiassa toukokuussa 2021 oltiin jo n. 20% korkeammalla tasolla 
kuin vuoden 2019 toukokuussa. 
 

 
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. Nyt myös palvelualojen korkeat odotukset sekä 
massiiviset lomautusten päättymiset ennakoivat jopa työvoimapulaa joillain aloilla.  
 
Edellisessä markkinakatsauksessa (toukokuu 2021) ennakoimme, että rekrytoinnit käynnistyvät toden te-
olla syksyllä 2021. Rokotukset ovat Suomessa edenneet ja odotukset talouskasvusta ovat korkealla. Näin 
ollen odotuksemme rekrytointien käynnistymisestä ovat yhä sekä perusteltuja että jo nyt havaittavissa 
työnantajien aktivoitumisena. 
 
Olemme aiemmissa markkinakatsauksissa nostaneet esille sen, että talouden laskusuhdanteessa 
asiantuntijatason rekrytoinneissa ilmoitushakuun perustuva rekrytointi painottuu verrattuna suorahaku-
tyyppiseen rekrytointiin, jossa potentiaalisiin hakijoihin otetaan suoraan yhteyttä. Näin on myös käynyt 
koronapandemian aikana.  
 
Kirjoitimme viime katsauksessamme:  
 
“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 viime katsauksemme jälkeen laantunut, joten pysymme yhä samalla 
linjalla: suorahaku tulee painottumaan entistä vahvemmin syksyllä 2021. 
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