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Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa,
TE -toimistojen arvio helmikuussa 2014
Työ- ja elinkeinotoimistoissa on tammi-helmikuun vaihteessa 2014 tehty arvio keskeisten työelämän
ammattien (noin 200) lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä. Arviointitieto on koottu TEM:n ylläpitämään Ammattibarometri -järjestelmään.
Viimeisimmän arvioinnin mukaan on työvoimapulaa näköpiirissä edelleen eniten sosiaali- ja terveysalan
ammateissa. 15 yleisimmän pula-ammatin listalla on kymmenen sosiaali- ja terveysalan ammattia. Yleisimmin ongelmia työvoiman saatavuudessa arvioidaan lähitulevaisuudessa olevan lääkärien ja sairaanhoitajien ammateissa. Ylitarjontaa työvoimasta on monella alalla ja ylitarjonta-ammattien lista on pidentynyt edellisistä arvioinneista. Yleisintä ylitarjonta on toimistotyöntekijöiden osalla.
Ammatit, joissa on yleisimmin pulaa hakijoista Ammatit, joissa on kysyntään nähden liikaa hakijoita

TE -toimistojen arvioinnissa käyttämä luokittelu:
Paljon pulaa työvoimasta
Pulaa työvoimasta
Tasapaino
Ylitarjontaa työvoimasta
Paljon ylitarjontaa

Edellisissä arvioinneissa lääkäreitä ja sairaanhoitajista on arvioitu olevan jopa suurta pulaa. Tilanne on
tältä osin hieman helpottunut. Pula em. ammattien osalla ei ole enää arvioitu niin yleiseksi kuin aikaisemmin. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria.
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Yleisimpien pula- ja ylitarjonta-ammattien kysyntä-tarjontatilanne ELY -alueittain
Lääkärit

Toimistotyöntekijät

Sairaanhoitajat

Tietoliikenne- ja elektr-asent.

Erityisen suurta alueellinen ero ammattien työllisyysnäkymissä on tällä hetkellä esimerkiksi eräissä palvelualan ammateissa. Mm. siivoojista on ylitarjontaa joissakin maan sisäosien seuduilla, mutta vastaavasti pulaa monilla Etelä-, Itä-, Länsi-, ja Pohjois-Suomen seuduilla. Hovimestarien ja tarjoilijoiden tilanne on myös vaihteleva maan eri osissa.
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Hovimestarit ja tarjoilijat

Siivoojat

Seuraavan puolen vuoden aikana arvioidaan työvoiman kysynnän kasvavan erityisesti puutarhatyöntekijöistä, eri alojen yrittäjistä, keittiö- ja ravintolatyöntekijöistä sekä maanrakennuskoneen kuljettajista.
Kysynnän kasvu liittyy suurelta osin kausitekijöihin eli kevät ja kesäkauden sesonkiluontoiseen työhön.
Työvoima kysynnän vähenemistä ennakoidaan lähiaikoina tapahtuvan postinkantajien ja -lajittelijoiden,
posti- ja teleliikenteen virkailijoiden, lehdentoimittajien, toimistotyöntekijöiden, matkatoimistovirkailijoiden, atk -suunnittelijoiden, pankkitoimihenkilöiden, kirjastotyöntekijöiden ja työnvälitystyöntekijöiden ammateissa. Näiden ammattien kysynnän vähenemisessä on taustalla heikot suhdanteet ja toimialoilla tapahtuneet rakenteelliset muutokset.

Seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään kesäkuun alussa 2014. Ammattibarometri- järjestelmästä on vuoden 2014 aikana tekeillä laajoja käyttäjäpiirejä palveleva internet -versio.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Mika Tuomaala, työ- ja elinkeinoministeriö, puh 029 504 8450
mika.tuomaala(at)tem.fi
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