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Manpowerin 
työmarkkinabarometri 
vuoden 2015 ensimmäiselle 
vuosineljännekselle tehtiin 
haastattelemalla 624 
työnantajan edustava  
otos Suomessa. Kaikilta 
tutkimukseen osallistuneilta 
kysyttiin: “Miten arvioitte 
henkilöstön kokonaismäärän 
toimipisteessänne kehittyvän 
seuraavien kolmen 
kuukauden aikana (tammi-
maaliskuu 2015) verrattuna 
meneillään olevaan 
vuosineljännekseen?”
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Kasvaa Vähenee Ennallaan EOS Työllistämisaikeiden
indikaattori

% % % % %

1. kvartaali 2014 10 16 73 1 -6
2. kvartaali 2014 16 7 72 5 +9
3. kvartaali 2014 12 6 81 1 +6
4. kvartaali 2014 10 11 76 3 -1
1. kvartaali 2015 8 16 74 2 -8

Työllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori
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Suomen	työmarkkinabarometri
Suomalaiset työnantajat kertoivat rekrytointinäkymien 
olevan verkkaiset vuoden 2015 ensimmäiselle 
neljännekselle. 8 % työnantajista odottaa 
henkilöstömäärän lisääntyvän, 16 % ennustaa sen 

vähentyvän ja 74 % ennakoi tilanteen pysyvän 
muuttumattomana, joten työllistämisaikeiden 
indikaattori on -8 %. 

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna 
työllistämisaikeet vähenevät 7 prosenttiyksikköä  
ja edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna  

2 prosenttiyksikköä. Ennuste on huonoin sen jälkeen 
kun barometrin tekeminen aloitettiin vuoden 2012 
viimeisellä neljänneksellä.

Tässä raportissa käytetään termiä ”työllistämisaikeiden indikaattori”. Kyseinen indikaattori saadaan,  
kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään 
henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.
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Kyselyyn osallistuneet työnantajat jaettiin neljään 
kokoluokkaan niiden henkilöstömäärän perusteella: 
mikro-organisaatioissa on alle 10 työntekijää, pienissä 
10–49 työntekijää, keskisuurissa 50–249 työntekijää  
ja suurissa organisaatioissa vähintään 250 työntekijää.

Kaikissa kokoluokissa työnantajat odottavat työvoiman 
määrän vähentyvän tulevalla vuosineljänneksellä. 
Heikointa työmarkkinatilannetta ennustavat suurten  
ja keskisuurten organisaatioiden työnantajat, joiden 
työllistämisaikeiden indikaattorit ovat -18 % ja -17 %. 
Pienten organisaatioiden indikaattori on -12 % ja 
mikro-organisaatioiden -8 %.

Organisaatiokokojen	välinen	vertailu
Työllistämisnäkymät heikkenevät kaikissa kokoluokissa 
vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen verrattaessa. 
Keskisuuret työnantajat raportoivat merkittävästä 
laskusta, 19 prosenttiyksikköä, ja suurten 
organisaatioiden ennuste heikkenee 11 prosenttiyksikköä. 
Pienissä organisaatioissa työllistämisaikeet heikkenevät 
8 ja mikro-organisaatioissa 7 prosenttiyksikköä.

Vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen 
verrattaessa kaikkien työnantajien työllistämisaikeet 
ovat heikommat. Voimakkainta heikkeneminen on 
suurissa (12 prosenttiyksikköä) ja keskisuurissa 
organisaatioissa (11 prosenttiyksikköä).

KasvaaOrganisaatiokokojen
välinen vertailu Vähenee Ennallaan EOS Työllistämisaikeiden

indikaattori

% % % % %

Suuri
vähintään 250 työntekijää

10 28 60 2 -18

Keskisuuri
50-249 työntekijää

13 30 55 2 -17

Pieni
10-49 työntekijää

10 22 67 1 -12

Mikro 
alle 10 työntekijää 8 16 75 1 -8

Mikro alle 10 työntekijääMikro alle 10 työntekijää

Kaaviossa esiintyy kausitasoittamaton tietoKaaviossa esiintyy kausitasoittamaton tieto

Pieni 10-49 työntekijääPieni 10-49 työntekijää Keskisuuri 50-249 työntekijääKeskisuuri 50-249 työntekijää Suuri vähintään 250 työntekijääSuuri vähintään 250 työntekijää
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Työnantajat odottavat henkilöstömäärien laskevan 
seuraavien kolmen kuukauden aikana kaikilla neljällä 
alueella. Näkymät ovat heikoimmat Pohjois-Suomessa 
ja Länsi-Suomessa, joissa työllistämisaikeiden 
indikaattori on -21 % ja -19 %. Itä-Suomessa 
indikaattori on -2 % ja Etelä-Suomessa -1 %.

Kun tuloksia verrataan edelliseen vuosineljännekseen, 
Länsi-Suomessa työnantajien odotukset putosivat 
jyrkästi 23 prosenttiyksikköä ja Pohjois-Suomessa  
13 prosenttiyksikköä. Etelä-Suomessa työnantajien 
odotukset ovat heikentyneet hienoiset  
4 prosenttiyksikköä, mutta Itä-Suomessa näkymät 
ovat 5 prosenttiyksikköä paremmat.

-25 5

Pohjois-Suomi

Länsi-Suomi

Itä-Suomi

 -21

 -2

 -19

-20 -15 -10 -5 0

Etelä-Suomi  -1

Työllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Alueelliset	vertailut
Edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna 
työllistämissuunnitelmat ovat heikentyneet  
kahdella alueella, Länsi- ja Etelä-Suomessa, joissa 
työnantajien odotukset ovat heikentyneet 17 ja  
10 prosenttiyksikköä. Sen sijaan Itä-Suomen ennuste 
on parantunut 16 prosenttiyksikköä, ja Pohjois-
Suomessa nousua on 4 prosenttiyksikköä.
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Etelä-Suomi
Työnantajat ennustavat tulevalle vuosineljännekselle epävarmaa työllistämistilannetta 
työllistämisaikeiden indikaattorin ollessa -1 %. Näkymät ovat heikommat sekä edelliseen 
vuosineljännekseen verrattuna, josta laskua on 4 prosenttiyksikköä, että edellisvuoden 
samaan aikaan verrattuna, josta laskua on 10 prosenttiyksikköä.

Itä-Suomi
Työnhakijoilla näyttäisi olevan edessään vaimeahko työmarkkinatilanne vuoden 2015 
ensimmäisellä neljänneksellä työllistämisaikeiden indikaattorin ollessa -2 %. Edelliseen 
neljännekseen verrattuna odotukset ovat kuitenkin 5 prosenttiyksikköä vahvemmat, ja 
vuoden takaisesta tilanteesta odotukset ovat parantuneet huomattavat 16 prosenttiyksikköä.

Työllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori
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Työllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori
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-19	%

-21	%

Länsi-Suomi
Työnantajat ennustavat vuoden 2015 ensimmäiselle neljännekselle heikointa 
työllistämistilannetta sitten tutkimusten aloittamisen vuoden 2012 lopulla. Työllistämisaikeiden 
indikaattori on -19 %. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna näkymät heikkenevät  
23 prosenttiyksikköä. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna ennuste on heikentynyt  
17 prosenttiyksiköllä.

Pohjois-Suomi
Työnantajat ennustavat synkkiä työllistymisnäkymiä tammi-maaliskuulle työllistämisaikeiden 
indikaattorin ollessa -21 %. Työllistämisaikeet laskevat 13 prosenttiyksiköllä edelliseen 
vuosineljännekseen nähden, mutta kohentuvat 4 prosenttiyksikköä edellisen vuoden 
vastaavasta jaksosta.

Työllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori
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Viidellä toimialalla kymmenestä henkilöstön 
kokonaismäärän odotetaan vähentyvän tulevan 
vuosineljänneksen aikana. Työmarkkinoiden 
ennustetaan olevan heikoimmat kuljetus-, varastointi-, 
informaatio- ja viestintäaloilla, joilla työllistämisaikeiden 
indikaattori on -38 %. Muilla toimialoilla heikot 
työllistymisnäkymät ovat ilmeisiä maa-, metsä- ja 
kalataloudessa sekä rakennusalalla, joiden indikaattori  
on -16 %. Julkisen hallinnon, koulutuksen sekä 
terveys- ja sosiaalipalveluiden aloilla indikaattori on  
-13 %. Samaan aikaan majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 
raportoidaan positiivisista työllistämissuunnitelmista 
indikaattorin ollessa +3 %. 

Edelliseen neljännekseen verrattaessa työllistämisaikeet 
heikkenevät viidellä kymmenestä toimialasta. Kuljetus-, 
varastointi-, informaatio- ja viestintäaloilla työnantajat 
ennustavat jyrkkää 52 prosenttiyksikön laskua. 

-40

Maa-, metsä- ja kalatalous

Rakentaminen

Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuolto

Rahoitus ja vakuutus; kiinteistöala;
liike-elämän palvelut

Teollisuus

Kaivostoiminta ja louhinta

Julkinen hallinto; koulutus;
terveys- ja sosiaalipalvelut

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Kuljetus; varastointi;
informaatio ja viestintä

Tukku- ja vähittäiskauppa

 -16

 -16
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 1
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 3

-38

 0
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Työllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Toimialavertailut
Rakentamisessa näkymät heikkenevät  
16 prosenttiyksikköä ja metsä- ja kalataloudessa 
puolestaan 10 prosenttiyksikköä. Työllistämissuunnitelmat 
kuitenkin vahvistuvat neljällä sektorilla. Majoitus-  
ja ravitsemistoiminnassa ennuste paranee  
12 prosenttiyksikköä, ja kaivostoiminnassa ja 
louhinnassa kasvuodotus on 10 prosenttiyksikköä.

Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattaessa  
viisi toimialaa kymmenestä ennustaa heikompia 
työllistämisnäkymiä. Voimakkainta heikkeneminen  
on julkisessa hallinnossa ja sosiaalialalla  
(14 prosenttiyksikköä) sekä teollisuudessa  
(12 prosenttiyksikköä). Odotukset kuitenkin vahvistuvat 
viidellä toimialalla, näistä merkittävin rakentamisen ala 
7 prosenttiyksiköllä.
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Maa-, metsä- ja kalatalous
Työllistämisaikeiden indikaattori -16 % on sama kuin vuoden 2013 viimeisen neljänneksen 
ennuste ja heikoin sen jälkeen, kun tutkimukset vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 
aloitettiin. Edelliseen neljännekseen verrattuna työllistämisaikeet heikkenevät 10 
prosenttiyksikköä ja edellisvuoden samaan aikaan verrattuna 7 prosenttiyksikköä.

Rakentaminen
Työnhakijoilla on edessä heikot työllistymisnäkymät tammi-maaliskuussa työllistämisaikeiden 
indikaattorin ollessa -16 %. Työllistämisaikeet ovat 16 prosenttiyksikköä heikommat kuin 
edellisellä vuosineljänneksellä, mutta 7 prosenttiyksikköä paremmat kuin edellisvuonna 
samaan aikaan.

Työllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Työllistämisaikeiden indikaattori on nolla Q3 2014
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Työllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Työllistämisaikeiden indikaattori on nolla Q4 2014
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Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuolto
Työllistämisaikeet ovat laimeat seuraavien kolmen kuukauden aikana työllistämisaikeiden 
indikaattorin ollessa 0 %. Edelliseen vuosineljännekseen nähden työllistämisaikeet ovat  
9 prosenttiyksikköä vahvemmat, mutta vuoden takaiseen tilanteeseen on laskua  
5 prosenttiyksikköä.

Työllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Työllistämisaikeiden indikaattori on nolla Q2 2014
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Rahoitus ja vakuutus; kiinteistöala; liike-elämän palvelut
Työnantajat odottavat hiljaisten työmarkkinoiden jatkuvan vuoden 2015 ensimmäisellä 
neljänneksellä. Työllistämisaikeiden indikaattori on jo toisena peräkkäisenä vuosineljänneksenä 
+1 %. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna näkymät heikkenevät 9 prosenttiyksiköllä.

Työllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori
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Työllistämisaikeiden indikaattori on nolla Q4 2012

Teollisuus
Tammi-maaliskuulle odotetaan laimeita työmarkkinoita työllistämisaikeiden indikaattorin 
ollessa 0 %. Työllistämisaikeet laskevat 8 prosenttiyksiköllä edellisestä vuosineljänneksestä  
ja 12 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Kaivostoiminta ja louhinta
Työnhakijoilla on edessä nihkeät työllistymisnäkymät seuraavan kolmen kuukauden  
aikana. Työllistämisaikeiden indikaattorin ollessa -9 %. Työllistämisaikeet ovat kuitenkin  
10 prosenttiyksikköä vahvemmat kuin edellisellä vuosineljänneksellä ja 4 prosenttiyksikköä 
vahvemmat kuin edellisvuonna samaan aikaan.

Työllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Työllistämisaikeiden indikaattori on nolla Q2 2014
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Julkinen hallinto; koulutus; terveys- ja sosiaalipalvelut
Työnantajat ennustavat heikoimpia työllistymisnäkymiä sitten tutkimusten aloittamisen vuoden 
2012 lopussa. Työllistämisaikeiden indikaattori on -13 %. Työllistämisaikeet heikkenevät  
2 prosenttiyksikköä edellisestä neljänneksestä ja 14 prosenttiyksikköä edellisen vuoden 
vastaavasta ajanjaksosta. 

Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Työvoiman määrän odotetaan kasvavan hiukan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 
työllistämisaikeiden indikaattorin ollessa +3 %. Työllistämisaikeet vahvistuvat  
12 prosenttiyksikköä edellisestä neljänneksestä ja 3 prosenttiyksikköä edellisen vuoden 
vastaavasta ajanjaksosta.

Työllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori
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Työllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori
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Kuljetus; varastointi; informaatio ja viestintä
Työnhakijoilla on odotettavissa kolkko työmarkkinatilanne tulevalla neljänneksellä 
työllistämisaikeiden indikaattorin ollessa -38 %. Työllistämissuunnitelmat laskevat jyrkästi  
52 prosenttiyksiköllä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta ovat kuitenkin  
3 prosenttiyksikköä vahvemmat kuin edellisvuonna samaan aikaan.

Työllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori
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Tukku- ja vähittäiskauppa
Tammi-maaliskuun ennuste näyttää työllistymisen kannalta laimealta työllistämisaikeiden 
indikaattorin ollessa 0 %. Työllistämisaikeet ovat kuitenkin 6 prosenttia vahvemmat kuin 
edellisellä neljänneksellä ja 5 prosenttia paremmat kuin edellisvuonna samaan aikaan.

Työllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Työllistämisaikeiden indikaattori on nolla Q3 2013 ja Q4 2013
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* Kausitasoittamaton tieto.† EMEA - Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka. 

1. Suluissa oleva luku on Työllistämisaikeiden indikaattori, josta on poistettu kausivaihteluista
    johtuva työllistämistoiminta. Huom. Kausitasoitettu tieto on saatavilla niiden maiden osalta, 
    joissa tutkimusta on tehty vähintään 17 kvartaalin ajan. 

1. kvartaali 2015 Työllistämisaikeiden Indikaattori
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Manpowerin vuoden 2014 neljännen vuosineljänneksen 
työmarkkinabarometri perustuu tutkimukseen, jossa 
haastateltiin yli 65 000:ta työnantajaa yhteensä 42 
maassa. ManpowerGroupin neljännesvuosittain tekemä 
tutkimus mittaa odotettua rekrytointikehitystä* maailman 
suurimmilla työmarkkinoilla. Kaikilta tutkimukseen 
osallistuneilta työnantajilta kysyttiin: ”Miten arvioitte 
henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän 
seuraavien kolmen kuukauden aikana (tammi-maaliskuu 
2015) verrattuna meneillään olevaan vuosineljännekseen?” 

Ennuste näyttää siltä, etteivät työllistämissuunnitelmat 
useimmilla maailman työmarkkinoilla muutu merkittävästi 
kolmen kuukauden takaiseen tilanteeseen tai viime 
vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Henkilöstömäärien 
odotetaan kasvavan vaihtelevissa määrin kaikissa paitsi 
neljässä maassa, mutta laajemmasta työllistämistahdin 
kiihtymisestä ei ole merkkejä. Sen sijaan kokonaiskuva 
pysyy melko samanlaisena kuin edellisinä kvartaaleina. 
Työnantajien luottamus sekä Yhdysvalloissa että 
Britanniassa jatkaa hidasta parantumistaan. Kiinan ja 
Brasilian työllistämisaikeet säilyvät positiivisina, mutta 
molempien työmarkkinoiden aiempi energisyys on nyt 
hidastunut vaatimattomammalle tasolle. Irlannissa ja 
Espanjassa rekrytointitoiminta on toipumassa, ja 
ennuste näyttää jälleen positiiviselta kolmen kuukauden 
takaisen notkahduksen jälkeen.

Koko maailman tasolla 38 maan työnantajat 42:sta 
raportoivat positiivisista työllistämisaikeista vuoden 
ensimmäiselle neljännekselle. Näkymät ovat yleisesti 
vahvemmat, kun verrataan tuloksia vuoden 2014 
viimeiseen ja ensimmäiseen neljännekseen. Edeltävään 
neljännekseen verrattaessa ennusteet paranevat 22 ja 
heikkenevät 12 maassa. Vuoden takaiseen tilanteeseen 
parannusta on 24 ja heikkenemistä 13 maassa. 
Rekrytointiluottamus tammi-maaliskuussa on jälleen 
kerran vahvinta Intiassa, Taiwanissa ja Uudessa-
Seelannissa. Heikoimmat ja ainoat negatiiviset ennusteet 
raportoitiin Suomesta, Italiasta, Alankomaista  
ja Sveitsistä.

Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa (EMEA) alueen 
työllistymisnäkymät ovat vaihtelevat: 24 maasta 20:ssa 
työnantajat ennustavat työvoiman lisääntyvän tulevalla 
vuosineljänneksellä. Neljässä maassa työvoiman 
määrän ennustetaan puolestaan vähentyvän. Edelliseen 

vuosineljännekseen verrattuna työllistämisennuste 
parantuu 12 maassa, edellisvuoden samaan aikaan 
verrattuna 15 maassa. Alueen optimistisimmat 
työllistämissuunnitelmat vuoden kolmelle ensimmäiselle 
kuukaudelle ovat Turkin työnantajilla, kun taas 
heikommat työpaikkojen kasvunäkymät ovat Suomessa.  

Kaikissa tutkimukseen osallistuneissa kahdeksassa 
Aasian ja Tyynenmeren alueen maassa ennuste on 
positiivinen. Vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen 
verrattaessa vuoden alun odotukset ovat vahvemmat 
kolmessa maassa, heikommat vain yhdessä ja 
muuttumattomat kahdessa maassa. Edellisen  
vuoden vastaavaan aikaan verrattaessa työnantajien 
rekrytointiluottamus vahvistuu kuudessa maassa, 
heikkenee yhdessä ja säilyy muuttumattomana 
yhdessä maassa. Vahvimmat ja samalla koko 
tutkimuksen optimistisimmat työllistämissuunnitelmat 
ovat työnantajilla Intiassa, kun taas alueiden heikoimman 
ennusteen antoivat Australian työnantajat.

Näkymät ovat positiiviset myös kaikissa Amerikan 
mantereella tutkimukseen osallistuneessa 10 maassa.  
Vuoden 2014 kolmeen viimeiseen kuukauteen 
verrattaessa rekrytointiluottamus on vahvistunut 
viidessä maassa, pudonnut kolmessa ja säilynyt 
muuttumattomana kahdessa maassa. Viime vuoden 
vastaavaan aikaan verrattuna rekrytointiaktiivisuuden 
odotetaan kuitenkin hidastuvan kuudessa maassa, 
kohentuvan kolmessa ja säilyvän muuttumattomana 
yhdessä maassa. Vahvimmat ensimmäisen 
vuosineljänneksen työllistämissuunnitelmat ovat 
työnantajilla Panamassa, kun taas työpaikkojen 
lisääntyminen näyttää heikoimmalta Argentiinassa. 

Täydelliset tutkimustulokset kaikista 42 tutkitusta 
maasta sekä alueelliset ja kansainväliset vertailut  
on esitetty sivulla

http://manpowergroup.com/press/meos_landing.cfm.

Manpowerin seuraava työmarkkinabarometri julkaistaan 
10. maaliskuuta 2015, ja siinä kerrotaan vuoden 2015 
toisen vuosineljänneksen työllistämisodotuksista.

*  Kommentit perustuvat kausitasoitettuihin tietoihin silloin, kun ne 
ovat olleet käytettävissä. Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen 
tutkimustulokset on kausitasoitettu ensimmäistä kertaa Bulgarialle, 
Slovenialle ja Turkille. Tietoja ei ole kausitasoitettu Suomen, Israelin 
eikä Slovakian osalta.

Manpowerin työmarkkinabarometri mittaa työnantajien 
työllistämisaikeita kvartaaleittain
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ManpowerGroup haastatteli yli 20 000 työnantajaa 24 
eri maassa Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan alueella 
(EMEA) kartoittaakseen vuoden 2015 ensimmäisen 
vuosineljänneksen odotettavissa olevaa 
rekrytointiaktiivisuutta.

Ensimmäisen neljänneksen työllistämisodotukset 
vaihtelevat alueen sisällä. 20 maata 24 tutkitusta 
maasta antoi positiivisen työllistämisennusteen, kun 
vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä tilanne oli 18 
maata 24:stä. Edeltävään neljännekseen verrattaessa 
näkymät paranevat 12 maassa ja heikkenevät 
kahdeksassa. Vuoden takaisesta näkymät paranevat 
15 ja heikkenevät vain kuudessa maassa. Ensimmäisen 
neljänneksen ennuste on vahvin Turkissa. Heikoimmat 
– ja samalla ainoat negatiiviset – ennusteet annettiin 
Suomessa, Italiassa, Alankomaissa ja Sveitsissä. 

Turkin työnantajat odottavat rekrytoinnin olevan aktiivista 
vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. 
Tilanteeseen vaikuttavat osaltaan hyvin positiiviset 
näkymät maan teollisuussektorilla, jossa pätevien 
työntekijöiden jatkuva kysyntä auto- ja tekstiilialan 
yrityksissä luo lisää työtilaisuuksia työnhakijoille. 
Vastaavaa aktiivista työllistämistä odotetaan myös 
lääketeollisuuden ja rakentamisen toimialoilla.

Ranskan ennuste on parantunut pienin askelin jo 
kolmena peräkkäisenä vuosineljänneksenä, ja 
työnantajien työllistämissuunnitelmat ovat nyt 
optimistisimmat sitten vuoden 2008 ensimmäisen 
neljänneksen. Vahvimmat ensimmäisen neljänneksen 
työllistämissuunnitelmat ovat rahoituksen ja liike-
elämän palvelujen aloilla. Ranskan autoalan odotetun 
nousun ansiosta teollisuuden työnantajat antoivat 
positiivisimman ennusteen lähes kahteen vuoteen.

Kansainväliset	vertailut	–	EMEA
Myös Britanniassa työnhakijoiden työmahdollisuuksien 
odotetaan jatkavan parantumistaan. Maan ennuste on 
lupaavin sitten vuoden 2008, ja sitä ovat osaltaan olleet 
nostamassa merkittävästi vahvemmat rekrytointiodotukset 
rakentamisen alalla. Irlannin ja Espanjan työnantajat 
vaikuttavat saaneen luottamuksensa takaisin. Molemmissa 
maissa ensimmäisen neljänneksen ennusteet ovat 
jälleen positiiviset niiden pyörähdettyä negatiivisella 
puolella vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä. 

Saksassa työnantajat ovat edelleen varovaisen 
optimistisia, ja työllistämistahdin odotetaan säilyvän 
positiivisena kaikilla toimialoilla ja useimmilla alueilla 
vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. 
Rekrytointisuunnitelmat ovat lupaavimmat rahoitusalan 
ja liike-elämän palvelujen sektorilla. Sen sijaan 
teollisuuden ennuste vajoaa heikoimmalle tasolle yli 
kahteen vuoteen, sillä työnantajat uskovat euroalueen 
heikomman tuotekysynnän vaikuttavan yrityksiinsä.  

Unkarissa työnantajien luottamus on palannut viime 
neljänneksen kevyen pudotuksen jälkeen 
optimistisimmalle tasolle sen jälkeen, kun barometrin 
tekeminen maassa alkoi vuoden 2009 kolmannella 
neljänneksellä. Teollisuussektorin ennuste on kuuden 
peräkkäisen kasvuneljänneksen jälkeen myös optimistisin 
sitten tutkimusten aloittamisen. Samoin rahoitusalalla ja 
liike-elämän palveluissa työnantajein työllistämissuunnitelmat 
ovat vahvimmat tähän asti raportoidut. 

Sitä vastoin Sveitsissä ja Alankomaissa työnantajien 
luottavaisuus on heikentynyt edelleen. Molempien maiden 
rakennusalan ja teollisuuden työnantajien vastauksissa 
näkyi merkittävä lasku vuoden takaiseen verrattuna.

1.  Suluissa oleva luku on Työllistämisaikeiden indikaattori, josta  
on poistettu kausivaihteluista johtuva työllistämistoiminta. Huom. 
Kausitasoitettu tieto on saatavilla niiden maiden osalta, joissa 
tutkimusta on tehty vähintään 17 kvartaalin ajan.

Alankomaat -4 (-3)%
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Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Belgia +2 (+2)%
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Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Bulgaria +5 (+10)%
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Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Bulgaria tuli mukaan tutkimukseen Q1 2011     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Espanja 0 (+3)%
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Etelä-Afrikka +13 (+10)%
Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Etelä-Afrikka tuli mukaan tutkimukseen Q4 2006     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Irlanti +7 (+10)%
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Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Israel +7 %
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Työllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Israel tuli mukaan tutkimukseen Q4 2011     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Italia -7 (-5)%
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Iso-Britannia +4 (+7)%
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Kreikka +4 (+8)%
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Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Kreikka tuli mukaan tutkimukseen Q2 2008     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Itävalta +1 (+5)%
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Norja +1 (+3)%
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Puola +1 (+5)%
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Puola tuli mukaan tutkimukseen Q2 2008     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Ruotsi +4 (+6)%
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Romania +1 (+9)%
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Romania tuli mukaan tutkimukseen Q2 2008     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Saksa +2 (+5)%
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Ranska +3 (+5)%
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Slovenia +5 (+8)%
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Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Slovenia tuli mukaan tutkimukseen Q1 2011     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Slovakia +3 %
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Slovakia tuli mukaan tutkimukseen Q4 2011     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Suomi -8 %
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Suomi tuli mukaan tutkimukseen Q4 2012     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Sveitsi -3 (-2)%
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Sveitsi tuli mukaan tutkimukseen Q3 2005     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Turkki +14 (+20)%
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Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Turkki tuli mukaan tutkimukseen Q1 2011     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Unkari +5 (+8)%
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Unkari tuli mukaan tutkimukseen Q3 2009     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Tšekki +1 (+4)%
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Tšekki tuli mukaan tutkimukseen Q2 2008     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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ManpowerGroup haastatteli yli 15 000 työnantajaa 
kahdeksassa maassa Aasian ja Tyynenmeren  
alueella selvittääkseen vuoden 2015 ensimmäisen 
vuosineljänneksen työllistämissuunnitelmia.

Työllistämisnäkymät ovat säilyneet positiivisina koko 
alueella. Vahvimmat työllistämisaikeet ovat Intiassa, 
Taiwanissa ja Uudessa-Seelannissa. Vuoden 2014 
viimeiseen neljännekseen verrattaessa odotukset ovat 
nyt vahvempia viidessä maassa, heikompia yhdessä ja 
muuttumattomia kahdessa maassa. Edellisen vuoden 
vastaavaan aikaan verrattaessa odotukset paranevat 
kuudessa maassa, heikkenevät yhdessä ja säilyvät 
muuttumattomina yhdessä maassa.

Jo neljäntenä kvartaalina peräkkäin työnantajien 
odotukset olivat Intiassa optimistisimmat kaikista 
tutkimukseen osallistuneista 42 maasta. Odotukset 
eivät ole muuttuneet kolmen kuukauden takaisesta, 
mutta ovat selkeästi vahvemmat kuin vuosi sitten. 
Vuoden aikana ennuste on parantunut merkittävästi 
kuudella seitsemästä toimialasta. Pätevistä työntekijöistä 
odotetaan edelleen olevan pulaa kaikilla toimialoilla, 
mutta erityisesti IT-, rahoitus-, rakennus- ja 
kestokulutushyödykkeiden toimialoilla. 

Samanlaista vahvaa työllistämistä odotetaan Taiwanissa, 
jossa työnantajat antoivat optimistisimman ennusteen 
sitten tutkimusten aloituksen vuoden 2005 toisella 
neljänneksellä. Työnantajien työllistämissuunnitelmat 
ovat vahvimmat rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöaloilla. 
Myös palvelujen sekä tukku- ja vähittäiskaupan aloilla 
näkymät ovat optimistisimmat sitten tutkimusten 
aloittamisen. 

Japanissa työnhakijoiden työnsaantimahdollisuudet 
jatkavat tasaista kasvua, ja työnantajien rekrytointiaikeet 
ovat vahvimmillaan sitten vuoden 2008 toisen 

Kansainväliset	vertailut	–	Aasia-Tyynimeri
neljänneksen. Jo viidentenä neljänneksenä peräkkäin 
työpaikkojen määrän kasvuodotus on vahvin 
kaivostoiminnan ja louhinnan sektorilla. Insinöörien 
sekä IT-alan ja vähittäiskaupan osaajien tarve jatkuu, 
mikä nostaa ennusteet kuudella seitsemästä 
toimialasta vahvimmiksi sitten laman alun. 

Kiinassa työllistämistahdin odotetaan säilyvän vakaana 
vuoden 2015 kolmen ensimmäisen kuukauden ajan. 
Odotuksia tukee tarve avata maan valtavat sisäiset 
markkinat. Ennusteet ovat myönteiset kaikilla toimialoilla. 
Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattaessa näkymät 
ovat kuitenkin heikentyneet vaihtelevassa määrin 
useimmilla toimialoilla. Yhtenä poikkeuksena on 
palvelusektori, jossa näkymät ovat jonkin verran 
parantuneet, mikä on odotettavaa maan siirtyessä 
kohti vahvemmin palveluihin pohjautuvaa taloutta.

Uudessa-Seelannissa työnhakijoiden työnäkymät 
säilyvät hyvinä, ja ennuste on nyt vahvempi kuin 
kertaakaan vuoden 2007 toisen neljänneksen jälkeen. 
Työpaikkojen määrän kasvun odotetaan olevan 
suurinta kaivostoiminnan ja louhinnan sektorilla, jossa 
useampi kuin neljä kymmenestä työnantajasta ilmoitti 
kasvattavansa työntekijämäärää vuoden ensimmäisen 
kolmen kuukauden aikana.  

Ennusteet jatkuvat positiivisina myös Australian  
kaikilla toimialoilla, mutta tärkeällä kaivostoiminnan ja 
luonnonvarojen sektorilla rekrytointiaktiivisuus on 
edelleen laimeaa. Tästä johtuen työpaikkojen määrän 
kasvu on kokonaisuudessaan vaatimatonta, ja ennuste  
on hieman heikompi kuin kolme kuukautta sitten. 

1.  Suluissa oleva luku on Työllistämisaikeiden indikaattori, josta  
on poistettu kausivaihteluista johtuva työllistämistoiminta. Huom. 
Kausitasoitettu tieto on saatavilla niiden maiden osalta, joissa 
tutkimusta on tehty vähintään 17 kvartaalin ajan.

Australia +7 (+8)%
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Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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+10 (+11)%Kiina           
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Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Kiina tuli mukaan tutkimukseen Q2 2005     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Hongkong +15 (+15)%
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Intia  +41 (+45)%
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Intia tuli mukaan tutkimukseen Q3 2005     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Japani +18 (+21)%
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Uusi-Seelanti +25 (+28)%
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Singapore +16 (+18)%
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Taiwan +37 (+43)%

20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Taiwan tuli mukaan tutkimukseen Q2 2005     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Yli 30 000 työnantajaa kymmenestä Pohjois-, Keski-  
ja Etelä-Amerikan maasta osallistui tutkimukseen, jossa 
mitattiin odotettua rekrytointikehitystä vuoden 2015 
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Työnantajien 
rekrytointiaikomukset ovat positiiviset kaikissa maissa, 
ja vuoden 2014 viimeisestä neljänneksestä näkymät 
ovat paranemassa viidessä ja heikkenemässä 
kolmessa maassa. Viime vuoden vastaavaan aikaan 
verrattuna työllistämisnäkymät vahvistuvat kolmessa, 
mutta heikkenevät kuudessa maassa. 

Työnantajat Panamassa olivat kaikkein optimistisimpia 
työllistämisaikeissaan. Useampi kuin yksi viidestä 
työnantajasta ilmoitti kasvattavansa työntekijämäärää 
vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. 
Työnhakijat voivat hyötyä erityisen positiivisesta 
ennusteesta kuljetuksen ja viestinnän sektoreilla.  
Myös Kolumbian työnantajat ennustavat ensimmäiselle 
neljännekselle suotuisia rekrytointinäkymiä, joita 
parantavat odotukset työpaikkojen kasvusta  
rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöaloilla sekä vahvan 
rekrytointiaktiivisuuden jatkuminen palvelujen alalla.

Yhdysvalloissa työnhakijoiden työnäkymien odotetaan 
jatkavan tasaista kasvua, ja ennuste näyttää 
optimistisimmalta sitten vuoden 2008 toisen neljänneksen. 
Ennusteet ovat positiivisia kaikilla toimialoilla ja alueilla. 
Vahvimmat työllistämisaikeet ovat vapaa-aika-  
ja majoituspalvelualojen työnantajilla. Aktiivista 
rekrytointia odotetaan myös tukku- ja vähittäiskaupan 
sektorilla, jossa työnantajien työllistämissuunnitelmat 
näyttävät optimistisimmilta sitten vuoden 2001 
ensimmäisen neljänneksen. Lisäksi työnantajien 
luottamus rakentamisen alalla on nyt vahvempi kuin 
missään vaiheessa sitten laman alun. 

Kansainväliset	vertailut	–	Amerikka
Samankaltainen positiivinen ennuste on nähtävissä 
Perun kohdalla. Työpaikkojen odotetaan lisääntyvän 
rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöaloilla sekä teollisuudessa, 
jossa ennuste on parantunut huomattavasti sekä edellisestä 
neljänneksestä että vuoden takaisesta tilanteesta.

Kanadan työnantajat ovat varovaisen optimistisia ja 
ilmoittavat positiivisista työllistämisaikomuksista kaikilla 
toimialoilla. Työnhakijoiden näkymien odotetaan olevan 
suotuisimmat rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöaloilla, 
joilla lähes joka viides työnantaja aikoo kasvattaa 
työntekijämäärää vuoden ensimmäisten kolmen 
kuukauden aikana. 

Meksikossa näkymät ovat positiiviset kaikilla 
toimialoilla, lukuun ottamatta jyrkkää laskua maan kaivos- 
ja louhintasektorilla, jolla ennuste putoaa heikoimmaksi 
sitten vuoden 2009 viimeisen neljänneksen.

Brasiliassa työnantajat ennustavat edelleen työpaikkojen 
määrän kasvavan. Ennuste on kuitenkin vähiten 
optimistinen sen jälkeen, kun barometrien koonti maassa 
alkoi vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Lisäksi 
työnantajat teollisuuden ja rakentamisen aloilla ilmoittivat 
maan ensimmäiset negatiiviset työllistämissuunnitelmat 
sitten tutkimusten aloitamisen.

Argentiinassa työllistämissuunnitelmat ovat 
enimmäkseen positiivisia, mutta työnantajat ovat 
kuitenkin epävarmoja vuoden 2015 vaalien jälkeisestä 
ajasta sekä korkean inflaation jatkumisen vaikutuksista. 
Maan ennuste on alueen heikoin ja putoaa vähiten 
optimistiselle tasolle yli viiteen vuoteen. 

1.  Suluissa oleva luku on Työllistämisaikeiden indikaattori, josta  
on poistettu kausivaihteluista johtuva työllistämistoiminta. Huom. 
Kausitasoitettu tieto on saatavilla niiden maiden osalta, joissa 
tutkimusta on tehty vähintään 17 kvartaalin ajan.

Argentiina +3 (+3)%

20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Argentiina tuli mukaan tutkimukseen Q1 2007     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Guatemala +9 (+8)%

20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Guatemala tuli mukaan tutkimukseen Q2 2008     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Brasilia +6 (+8)%

20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Brasilia tuli mukaan tutkimukseen Q4 2009     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Kanada +4 (+10)%

20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Costa Rica +10 (+8)%

20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Costa Rica tuli mukaan tutkimukseen Q3 2006     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Meksiko +10 (+12)%

20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Panama +18 (+19)%

20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Panama tuli mukaan tutkimukseen Q2 2010     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Peru +15 (+16)%

20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Peru tuli mukaan tutkimukseen Q2 2006     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Kolumbia +15 (+17)%

20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Kolumbia tuli mukaan tutkimukseen Q4 2008     Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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+13 (+16)%USA
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Kausitasoitettu indikaattoriKausitasoitettu indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattoriTyöllistämisaikeiden indikaattori

Työllistämisaikeiden indikaattori ei ole ollut nolla yhtenäkään vuosineljänneksenä
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Manpowerin työmarkkinabarometri toteutetaan 
neljännesvuosittain, ja sen avulla mitataan työnantajien 
aikomusta lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää 
seuraavan vuosineljänneksen aikana. ManpowerGroupin 
laajaa tutkimusta työnantajien työllistämissuunnitelmista 
on tehty yli 50 vuoden ajan, ja se on yksi maailman 
luotetuimmista työllistämisaktiivisuutta kuvaavista 
tutkimuksista. Manpowerin työmarkkinabarometrin 
menestys perustuu useisiin ominaisuuksiin:

Ainutlaatuinen: Se on suurempi, laajempi, 
pitkäaikaisempi ja kohdennetumpi kuin muut 
tutkimukset.

Tulevaisuutta luotaava: Manpowerin 
työmarkkinabarometri on maailman laajin tulevaisuutta 
luotaava työllistämistutkimus, jossa työnantajia 
pyydetään ennustamaan työllistämisnäkymiä seuraavan 
vuosineljänneksen aikana. Muut tutkimukset ovat usein 
retrospektiivisiä ja raportoivat siitä, mitä on tapahtunut 
menneisyydessä.

Riippumaton: Tutkimuksessa vastaajina on edustava 
otos työnantajia kaikista niistä maista, joissa se 
järjestetään. Tutkimukseen osallistujia ei valita 
ManpowerGroupin asiakaskunnasta.

Luotettava: Tutkimus perustuu yli 65 000 julkisen ja 
yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 42 
maassa. Barometri mittaa odotettua rekrytointikehitystä 
kunkin vuosineljänneksen aikana. Tutkimuksen 
edustavan otoksen ansiosta voidaan tehdä eri toimialoja 
ja maantieteellisiä alueita koskevia analyyseja, jotka 
tarjoavat lukijoille yksityiskohtaisempia tietoja.

Johdonmukainen: Yli viiden vuosikymmenen ajan 
tutkimuksen kaikki tiedot on saatu yhdestä ainoasta 
kysymyksestä:

Kaikilta Q1 2015 tutkimukseen osallistuvilta työnantajilta 
eri maissa kysytään sama kysymys: ”Miten arvioitte 
henkilöstömäärän toimipisteessänne kehittyvän 
seuraavien kolmen kuukauden aikana (tammi-maaliskuu 
2015) verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Tietoa	Manpowerin	
työmarkkinabarometrista

Tutkimusmenetelmät
Manpowerin työmarkkinabarometri toteutetaan 
käyttämällä tieteellisesti hyväksyttyjä, 
markkinatutkimuksen korkeimpia laatuvaatimuksia 
noudattavia tutkimusmenetelmiä. Tutkimus on laadittu 
siten, että se antaa edustavat tiedot kustakin 
kansantaloudesta. Kaikkien kansallisten, alueellisten ja 
maailmanlaajuisten tietojen virhemarginaali on enintään 
+/– 3,9 prosenttia.

Työllistämisaikeiden indikaattori
Tässä raportissa käytetään termiä ”työllistämisaikeiden 
indikaattori”. Kyseinen indikaattori saadaan, kun 
henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien 
työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään 
henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien 
työnantajien prosenttiosuus. Tämän laskutoimituksen 
tulos on ”työllistämisaikeiden indikaattori”. Vähintään 17 
kvartaalin ajan tutkimuksessa mukana olleiden maiden 
työllistämisaikeiden indikaattorit ilmoitetaan käyttäen 
kausitasoitettuja tietoja, mikäli ei toisin mainita. 

Kausitasoitusta on käytetty kaikkia osallistuvia maita 
koskeviin tietoihin lukuun ottamatta Suomea, Slovakiaa 
ja Israelia. ManpowerGroup aikoo soveltaa 
kausitasoitusta maita koskeviin tietoihin 
tulevaisuudessa, kun enemmän historiallista dataa 
saadaan kerättyä. Vuoden 2008 toisella 
vuosineljänneksellä ManpowerGroup otti  
käyttöön TRAMOSEATS-menetelmän tietojen 
kausitasoituksessa.
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ManpowerGroup™ on maailman johtava henkilöstö-  
ja työvoimaratkaisujen kehittäjä ja tuottaja. Luomme 
innovatiivisia ratkaisuja yhdistämällä inhimillisen 
potentiaalin ja yritysten tavoitteet. Palvelemme pieniä 
ja isoja yrityksiä ja organisaatioita eri toimialoilla. 
Tarjoomamme koostuu seuraavista brändeistä ja 
erikoistuneista palveluista: ManpowerGroup Solutions, 
Experis, Manpower ja Right Management. Yhdistämällä 
paikallisen osaamisen ja globaalit ratkaisut autamme 
asiakkaitamme menestymään 80 maassa ympäri 
maailmaa. www.manpowergroup.com

Tietoa	ManpowerGroupistaTM



	 SMART	JOB	NO:	 08002	 QuARTeR	1	2015

	 CLIeNT:	 MANpOweR

	 SuBJeCT:		 MeOS	Q115	–	FINLANd	–	FOuR	COLOuR	–	A4

	 SIZe:		 A4

	 dOC	NAMe:	 08002MpCp_FINLANd_4COL_Q115	 pAGe:	 29

	 ARTwORk	SIZe:	 297mm	x	210mm	 dATe:		28.11.14

87	ChARTeRhOuSe	STReeT	•	LONdON	eC1M	6hJ	•	TeL	+44	(0)20	7553	4744	



	 SMART	JOB	NO:	 08002	 QuARTeR	1	2015

	 CLIeNT:	 MANpOweR

	 SuBJeCT:		 MeOS	Q115	–	FINLANd	–	FOuR	COLOuR	–	A4

	 SIZe:		 A4

	 dOC	NAMe:	 08002MpCp_FINLANd_4COL_Q115	 pAGe:	 30

	 ARTwORk	SIZe:	 297mm	x	210mm	 dATe:		28.11.14

87	ChARTeRhOuSe	STReeT	•	LONdON	eC1M	6hJ	•	TeL	+44	(0)20	7553	4744	

ManpowerGroup, Kaivokatu 8, FI-00100 Helsinki, Finland
Puh.: +358 (0)20 1700 100
www.manpowergroup.fi

© 2014, Manpower Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.


