
“Suomalaiset työnantajat raportoivat varovaisia 
työllistämisaikeita tammi-maaliskuulle: 8 % 
ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 7 % 
odottaa henkilöstön vähenevän ja 84 % arvioi 
henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.1

Ensimmäisen vuosineljänneksen kausitasoitettu 
työllistämisindikaattori on +4 %. Työllistämisaikeet 
ovat vahvistuneet kaksi prosenttiyksikköä 
verrattuna edelliseen neljännekseen sekä samaan 
ajankohtaan viime vuonna. Seitsemän toimiala-
ryhmää tutkituista kymmenestä ennustaa 
henkilöstömäärän lisäystä.
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ManpowerGroupin globaali 
työmarkkinabarometri on kattava, 
odotettua rekrytointikehitystä mittaava 
tutkimus. Sen avulla selvitetään 
työnantajien aikomuksia lisätä tai 
vähentää henkilöstönsä määrää 
seuraavan vuosineljänneksen aikana. 
Barometri perustuu lähes 59 000 
julkisen ja yksityisen sektorin 
työnantajan haastatteluun 43 maassa. 
Neljännesvuosittain julkaistavaa 
barometria on tehty yli 50 vuoden ajan, 
ja se on yksi maailman luotetuimmista 
työllistämisaktiivisuutta kuvaavista 
tutkimuksista. 

Suomi tuli mukaan barometriin vuonna 
2012. Suomessa tutkimukseen vastaa 
yli 600 työnantajaa eri toimialoilta, 
alueilta ja yrityskokoluokista.

1Työllistämisaikeiden indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien 
työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien 
työnantajien prosenttiosuus. Kausitasoittamaton tulos on +1 %. Kun kausivaihtelu huomioidaan, 
tulos on +4  %. Voit lukea tutkimusraportin kokonaisuudessaan ManpowerGroupin sivuilta.
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