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HPL TOP 20 liikevaihtotiedustelu 4/2020

Talouskatsaus
Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät
olivat toukokuussa yhä hyvin vaimeat,
vaikka odotukset paranivatkin huhtikuuhun verrattuna.
Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo
oli huhtikuussa 95 miljoonaa euroa ja
liikevaihto laski viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan nähden 22,6 prosenttia.

PALVELUIDEN VALLITSEVA SUHDANNETILANNE

Henkilöstöpalvelualan suhdanneodotukset
yhä synkät
EK:n toukokuun suhdannetiedustelun mukaan henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne oli toukokuussa yhä hyvin
alavireinen, mutta huhtikuuhun nähden alan suhdannetilanteen arvioitiin hieman parantuneen. Alan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli toukokuussa -41, kun
huhtikuussa saldoluvun arvo oli -47. Myös koko palvelualan
suhdannetilanne oli yhä heikko. Palvelualan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli toukokuussa -35, kun
huhtikuussa vastaavan saldoluvun arvo oli -47.
Myös henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät olivat toukokuussa yhä synkät ja suhdannenäkymien saldoluvun arvo
oli -49. Huhtikuuhun verrattuna suhdannenäkymät kuitenkin kehittyivät parempaan suuntaan, sillä huhtikuussa
saldoluvun arvo oli -63. Myös koko palvelualan suhdanneodotukset olivat matalalla ja palvelualan suhdannenäkymien
saldoluvun arvo oli toukokuussa -45.

Henkilökunnan määrän odotetaan kääntyvän
laskuun kesän aikana

PALVELUIDEN SUHDANNENÄKYMÄT

Henkilöstöpalvelualan henkilöstömäärän odotetaan kasvavan vielä kesäkuussa mutta kääntyvän selvään laskuun
heinä-elokuun aikana. Myynnin odotetaan laskevan koko
kesän ajan.
Tilastokeskuksen julkaiseman liikevaihtoindeksin mukaan
työnvälitysalan liikevaihto supistui maaliskuussa muutamaan edelliseen kuukauteen verrattuna mutta kasvoi
vuoden takaiseen maaliskuuhun nähden 1,2 prosenttia.
Työllistämistoiminnan liikevaihdon kasvu on kuitenkin
selvästi hidastunut viimeisen vuoden aikana sitä edeltäneeseen usean vuoden mittaiseen nopean kasvun vaiheeseen
verrattuna.

PALVELUIDEN LIIKEVAIHTO

Muiden palveluiden liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 2,5 prosenttia. Muiden palveluiden liikevaihto on kasvanut pitkään selvästi hitaammin
kuin henkilöstöpalveluiden, ja maaliskuu oli ensimmäinen
kuukausi, jolloin tilanne kääntyi päinvastaiseksi.

Käynnistyykö hauras kasvu loppuvuonna
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA julkaisi suhdanneennusteensa toukokuun lopulla ja ennusteen mukaan
Suomen talous supistuisi kuluvana vuonna 8 prosenttia.
Ensi vuoden talouskasvun suuruudeksi ETLA ennustaa 4
prosenttia. Kestää kuitenkin useita vuosia, jotta taloudessa
saadaan uudelleen kiinni vuoden 2019 tuotannon taso.

Talouskatsaus

HENKILÖSTÖPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€

*
Liikevaihto laski huhtikuussa voimakkaasti
Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelussa kysytään 20 suurimman alan yrityksen kuukausittaisia
liikevaihto- ym. tietoja. Tietoja kysytään henkilöstövuokraus-,
rekrytointi-, ulkoistus- sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalveluiden osalta. Näiden palveluryhmien yhteenlasketusta liikevaihdosta muodostuu henkilöstöpalveluiden liikevaihto.

HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€

HPL:n liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalveluiden liikevaihto oli vuoden 2020 huhtikuussa 95,0 miljoonaa
euroa. Vuoden 2019 huhtikuuhun verrattuna liikevaihto laski
22,6 prosenttia. Tammi-huhtikuun yhteenlaskettu liikevaihto
oli 434,8 miljoonaa euroa ja laskua viime vuoteen nähden oli
9,3 prosenttia. Mikäli liikevaihdon muutoksessa huomioidaan
yritysostojen merkitys, väheni henkilöstöpalveluiden liikevaihto huhtikuussa viime vuoden huhtikuuhun verrattuna
22,3 prosenttia.

Henkilöstövuokrauspalvelut
Henkilöstöpalveluiden huhtikuun liikevaihdosta 85 prosenttia muodostui henkilöstövuokrauspalveluista. Huhtikuussa
henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo oli 81,1
miljoonaa euroa ja pudotusta viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna oli 22,1 prosenttia. Tammi-huhtikuun
aikana liikevaihtoa kertyi 377,6 miljoonaa euro, mikä tarkoitti
viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna laskua 7,4
prosenttia.

Rekrytointipalvelut
REKRYTOINTIPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, mij. €

*
Huhtikuussa rekrytointipalveluiden liikevaihto oli 2,0 miljoonaa euroa, mikä oli 26,8 prosenttia vähemmän kuin viime
vuoden huhtikuussa. Tammi-huhtikuun liikevaihdon arvo oli
9,3 miljoonaa euroa ja liikevaihto supistui viime vuoteen nähden 12,6 prosenttia.

Talouskatsaus
ULKOISTUS- JA ALIHANKINTAPALVELUT
LIIKEVAIHTO, milj.€

*

Ulkoistus- ja alihankintapalvelut
Huhtikuussa ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto oli
8,6 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti 31,3 prosentin laskua viime
vuodesta. Tammi-huhtikuun yhteenlaskettu liikevaihto oli 34,5
miljoonaa euroa ja laskua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli 34,1 prosenttia.
Ulkoistus- ja alihankintapalvelut on henkilöstövuokrauksen
jälkeen toiseksi suurin henkilöstöpalveluiden ryhmä.

Henkilöstöpalvelualan lisäpalvelut

HENKILÖSTÖPALVELUALAN LISÄPALVELUT
LIIKEVAIHTO, milj. €

*

Lisäpalveluiden liikevaihto oli huhtikuussa 3,3 miljoonaa euroa,
mikä oli 0,6 prosenttia enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Yhteenlaskettu liikevaihto tammi-huhtikuun ajalta oli
13,3 miljoonaa euroa ja kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 58,0 prosenttia.
Henkilöstöpalveluiden lisäpalveluihin kuuluvat valmennus- ja
koulutuspalvelut, uudelleensijoittumispalvelut, soveltuvuusarvioinnit ja työnantajamielikuvakampanjat. Henkilöstöpalvelualan lisäpalveluiden liikevaihto on kasvanut viimeisen vuoden
aikana selvästi, mutta nyt kasvu näyttää tasaantuneen.

Talouskatsaus
HPL:n liikevaihtotiedusteluun vastaa 20
merkittävää henkilöstöpalvelualan yritystä.
Henkilöstöpalvelut sisältävät tässä kyselyssä
henkilöstövuokrauksen, rekrytointipalvelut,
ulkoistus- ja alihankintapalvelut sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalvelut. Yrityksillä on tämän lisäksi myös muuta liiketoimintaa.
HPL TOP 20 -yritysten rakenne on toistuvasti
muuttunut fuusioiden myötä. Kun nämä muutokset tapahtuvat TOP 20 -ryhmän sisällä, ne eivät
vaikuta yhteenlaskettuun liikevaihtoon.
Liikevaihto kuitenkin muuttuu, jos yrityksiä ostetaan TOP 20 -ryhmän ulkopuolelta. Tällaisessa
tilanteessa ryhmän liikevaihto ja siitä laskettu
liikevaihdon kasvuprosentti eivät enää vastaa
aidosti alkuperäisen ryhmän kasvua.
Tiedustelun toteuttaa kuukausittain HPL:n
toimesta EK.

Henkilöstöpalveluala
– Näköalapaikalla suomalaiseen työelämään

Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) ry on henkilöstöä
vuokraavien sekä muita henkilöstöpalveluita tarjoavien
yritysten työnantaja- ja toimialaliitto.
HPL:ssä on jäsenenä noin 300 jäsenyritystä. Liitto hoitaa
henkilöstöpalvelualan yritysten edunvalvontaa työnantaja- ja elinkeinopoliittisissa asioissa. HPL on yksi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäsenliitoista.
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